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Ágrip 
Bakgrunnur: Kæfisvefn er sjúkdómur þar sem einstaklingur hættir endurtekið að anda í svefni og getur 

haft áhrif á líffærakerfin og stuðlað að kerfisbundnum sjúkdómum. Einstaklingar með kæfisvefn sem 

gangast undir skurðaðgerð í svæfingu eru í aukinni áhættu fyrir alvarlegum fylgikvillum í og eftir aðgerð. 

Tilgangur: Að meta mikilvægi þess að skima einstaklinga 18 ára og eldri fyrir kæfisvefni sem gangast 

undir skipulagða skurðaðgerð í svæfingu eða slævingu og meta tengsl kæfisvefns við áhættuþætti og 

fylgikvilla í og eftir aðgerð. Einnig að meta hvort STOP-Bang spurningalistinn geti verið gott 

skimunartæki til að finna einstaklinga í áhættu fyrir kæfisvefni áður en þeir gangast undir svæfingu. 

Aðferð: Notuð var kerfisbundin fræðileg samantekt. Gerð var heimildaleit í gagnagrunnunum: 

Google Scholar, Pubmed og ScienceDirect. Leitað var eftir meigindlegum, ritrýndum rannsóknum frá 

2013-2019 sem voru upplýsandi um kæfisvefn meðal einstaklinga 18 ára og eldri. Greinarnar máttu vera 

á ensku, íslensku, norsku, dönsku eða sænsku. Notuð voru leitarorðin: Anesthesia, intraoperative 

complication, obstructive sleep apnea (OSA), postoperative complication, preoperative screening, 

STOP-Bang questionnaire. 

Niðurstöður: Eftir mat á 81 heimild stóðu eftir 21 rannsókn sem uppfylltu inntökuskilyrðin og voru 

notaðar í samantektinni. Á heimsvísu er talið að yfir 100 milljónir einstaklinga séu með kæfisvefn og að 

80% þeirra séu ógreindir og fái ekki viðeigandi meðferð. Kerfisbundin skimun á kæfisvefni fyrir aðgerð 

með STOP-Bang spurningalistanum hefur farið vaxandi og hefur mælitækið 83,5% næmi til að greina 

miðlungs til alvarlegan kæfisvefn. 

Ályktun: Svæfingar einstaklinga með kæfisvefn geta verið áhættusamar. Mikilvægt er að skima 

einstaklinga fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerð. Velja þarf svæfingaaðferð af kostgæfni og gera ráð fyrir 

erfiðleikum við loftvegameðhöndlun sé einstaklingur svæfður. Vanda þarf val verkjalyfja því einstaklingar 

með kæfisvefn eru í umtalsverðri áhættu á öndunarbælingu fyrstu dagana eftir aðgerðina. 

 

Lykilorð: Anesthesia, intraoperative complication, obstructive sleep apnea (OSA), perioperative period, 

postoperative complication, preoperative screening, STOP-Bang questionnaire. 
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Abstract 

Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is a condition when an individual repeatedly stops 

breathing while asleep and can affect internal organ systems and contribute to comorbidities. Individuals 

with OSA undergoing general anesthesia during surgery are at increased risk of severe complications 

during and after surgery. 

Aim: The aim of the thesis was to evaluate the importance of preoperative OSA screening among 

patients 18 years and older undergoing general anesthesia or sedation during elective surgery and to 

describe intraoperative risk factors and postoperative complications associated with OSA. Also, to 

determine the effectiveness of the STOP-Bang questionnaire for individuals at risk for OSA before 

undergoing anesthesia. 

Method: The thesis was based on a systematic literature review utilizing database sources from: 

Google Scholar, Pubmed and ScienceDirect. The search included quantitative and peer reviewed 

studies from 2013–2019 on obstructive sleep apnea with individuals 18 years and older. The studies 

could be in English, Icelandic, Norwegian, Danish, or Swedish. The keywords used: Anesthesia, 

intraoperative complication, obstructive sleep apnea (OSA), postoperative complication, preoperative 

screening, STOP-Bang questionnaire. 

Results: After evaluating 81 sources, 21 studies met the inclusion criteria and were used in the 

review. It has been estimated worldwide that over 100 million people suffer from OSA of which 80% of 

them were not diagnosed or receiving appropriate treatment therein. Systematic screening for OSA prior 

to surgery with STOP-Bang questionnaire has grown. The instrument has demonstrated an 83,5% 

sensitivity for moderate to severe OSA. 

Conclusion: General anesthesia for individuals with OSA may pose a high risk. It is important to 

screen individuals for OSA before surgery. Type of anesthesia should be carefully chosen and difficulties 

in airway management should be anticipated if general anesthesia is chosen. It is imperative to choose 

the appropriate analgesic since individuals with OSA are at high risk of postoperative respiratory 

depression in the days following surgery. 

 

Key words: Anesthesia, intraoperative complication, obstructive sleep apnea (OSA), perioperative 

period, postoperative complication, preoperative screening, STOP-Bang questionnaire. 
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1 Inngangur 
Kæfisvefn er algengasti sjúkdómurinn sem tengist öndunarfærum og talið er að yfir 100 milljónir 

einstaklinga séu með kæfisvefn sem eru um það bil 24% karla og 9% kvenna á heimsvísu (Duarte, 

Fonseca, Silveira, Silveira og Rabahi, 2017; Fleming o.fl., 2018). Rannsakendur áætla að allt að 80% 

karla og 90% kvenna séu með vangreindan kæfisvefn og fái þess vegna ekki viðeigandi 

meðferðarúrræði við sínum sjúkdómi (Fleming o.fl., 2018; Singh o.fl., 2013). Faraldsfræðilegar 

rannsóknir sýna fram á að tíðni kæfisvefns meðal einstaklinga sem gangast undir skurðaðgerð er talin 

vera um það bil 9-24% og stærsti hluti þeirra er ógreindur (Liao o.fl., 2013; Singh o.fl., 2013). 

Einstaklingar með kæfisvefn sem gangast undir skurðaðgerð í svæfingu eða slævingu eru í aukinni 

áhættu á að fá ýmis vandamál og alvarlega fylgikvilla í tengslum við aðgerðina (Duarte o.fl., 2017). Þeir 

geta meðal annars verið með aðra samverkandi sjúkdóma eins og til dæmis hjartasjúkdóm, 

lungnasjúkdóm, háþrýsting, sykursýki, bakflæði og verið í yfirþyngd en það getur haft áhrif á tíðni 

áhættuþátta og fylgikvilla í og eftir skurðaðgerð (Acar o.fl., 2014; Liao o.fl., 2013; Naqvi o.fl., 2017; Sato 

o.fl., 2017; Shin, Kim, Hwang, Do og Na, 2018; Zhao o.fl., 2018). Rannsóknir sýna jafnframt að 

einstaklingar með kæfisvefn eru líklegir til að vera með erfiðan öndunarveg. Þess vegna er mikilvægt 

að undirbúa svæfingu þeirra sérstaklega vel, velja öruggustu aðferðina til að tryggja loftvegastarfsemi 

og gera ráð fyrir erfiðum loftvegi. Mikilvægt er að hafa til staðar búnað til að bregðast við erfiðleikum 

sem geta átt sér stað við innleiðslu svæfingar og meðhöndlun loftvega samkvæmt verklagsreglum e. 

Difficult Airway Society (DAS) um erfiða loftvegameðhöndlun (American Society of Anesthesiologists, 

2014; Difficult Airway Society, 2015). Fyrir einstaklinga með kæfisvefn er jafnframt mikilvægt að velja 

verkjalyf sem hafa sem minnst áhrif á öndunarfærastarfsemi eftir skurðaðgerðina. Öndunarvegur 

einstaklinga með kæfisvefn er viðkvæmur fyrir öndunarbælandi áhrifum ópíata en þess vegna er 

öruggast að velja og gefa verkjalyf eins og til dæmis Paracetamol, bólgueyðandi verkjalyf og stera. Ef 

gefa þarf sterkari verkjalyf skal velja stuttverkandi ópíata í eins litlum skömmtum og unnt er til að koma 

í veg fyrir öndunarbælingu eftir aðgerðina (American Society of Anesthesiologists, 2014). Ef eðli 

aðgerðar leyfir þá er öruggara að velja staðdeyfingu eins og til dæmis mænudeyfingu eða taugablokk 

með léttri slævingu og að einstaklingur andi sjálfur eðlilega þar sem það minnkar líkur á öndunarbælingu, 

samfalli öndunarvega, lágri súrefnismettun og öndunarstoppi eftir aðgerðina (American Society of 

Anesthesiologists, 2014; Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). Í slævingu og í lok aðgerðar við uppvöknun 

skal gefa viðbótarsúrefni, hækka höfðalag upp um 30-45°, bíða eftir að einstaklingur sé vel vaknaður og 

fylgi fyrirmælum áður en barkatúba er fjarlægð til að koma í veg fyrir samfall á öndunarvegi (American 

Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a; Kapur o.fl., 2017). Á vöknunardeild þarf að huga 

vel að legustellingu, hafa einstaklinga með kæfisvefn í baklegu og hafa höfðalag hækkað um 30-45° ef 

eðli aðgerðar leyfir, annars skal setja einstakling í hliðarlegu. Einnig er mikilvægt að fylgjast sérstaklega 

með öndunartíðni, súrefnismettun (SpO2) og útönduðu koldíoxíði (EtCO2) (American Society of 

Anesthesiologists, 2014; Liao o.fl., 2017; Xará, Mendoca, Pereira, Santos og Abelha, 2015). Eftir aðgerð 

skal gefa viðbótarsúrefni eftir þörfum og hafa einstaklinga sem eru greindir eða grunaðir um að vera 

með kæfisvefn í svefnöndunarvél e. Continuous positive airway pressure (CPAP) sem viðheldur 

stöðugum jákvæðum öndunarþrýstingi, heldur öndunarvegi opnum og tryggir fullnægjandi 

súrefnisefnaskipti (American Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a). 
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Viðfangsefnið hefur verið mikið rannsakað á undanförnum árum og benda niðurstöður ítrekað til 

mikilvægi þess að skima einstaklinga fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerðir til að auka öryggi þeirra í 

gegnum aðgerðarferlið. Nýjustu verklagsleiðbeiningar AASM (e. American Academy of Sleep Medicine) 

frá 2017, SASAM (e. Society of Anesthesia and Sleep Medicine) frá 2016 og ASA (e. American Society 

of Anesthesiologists) frá 2014 ráðleggja að einstaklingar séu skimaðir með kerfisbundnum hætti fyrir 

kæfisvefni fyrir skurðaðgerð (American Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a; Kapur 

o.fl., 2017). Verklagsreglur eru hinsvegar mismunandi á milli stofnanna en þess vegna getur verið erfitt 

að nota ákveðin gildi eða tölulegar mælingar til þess að skilgreina kæfisvefn. Þess vegna bjó ASA til 

verklagsleiðbeiningar til að skima einstaklinga fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerð út frá rannsóknum sem 

til voru um viðfangsefnið og flokkaði sjúkdóminn í þrjá flokka; vægan, miðlungs eða alvarlegan 

kæfisvefn. Tilgangur verklagsleiðbeininganna er að auka öryggi sjúklinga í gegnum aðgerðarferlið með 

tilliti til svæfinga, slævinga og verkjastillinga. Ásamt því að draga úr og lágmarka líkur á skaðlegum 

fylgikvillum meðal einstaklinga sem eru grunaðir um eða eru greindir með kæfisvefn (American Society 

of Anesthesiologists, 2014). Samhliða aukinni þekkingu á sjúkdómnum í heiminum hefur fagvitund 

heilbrigðisstarfsfólks á kæfisvefni og skaðlegum áhrifum tengdum honum farið vaxandi (Chung, 

Abdullah og Liao, 2016b). 

 Árlega eru framkvæmdar um 234.2 milljónir skurðaðgerða á heimsvísu. Eftir því sem tækninni fleygir 

fram hefur sú breyting átt sér stað að sjúklingahópurinn er að eldast, vandamálin verða sífellt fjölþættari 

og aðgerðirnar tæknilegri. Einstaklingum sem gangast undir skurðaðgerðir fer jafnframt fjölgandi, þeir 

eru oft með fleiri en einn undirliggjandi sjúkdóm og eru veikari (Weiser o.fl., 2016). Til glöggvunar þá 

voru framkvæmdar 15.170 skurðaðgerðir af ýmsu tagi í svæfingu eða slævingu á Landspítala árið 2018 

(Landspítali, 2018). 

 

1.1 Skilgreining hugtaka 
Lykilhugtök þessarar kerfisbundu fræðilegu samantektar í stafrófsröð eru: e. Apnea-hypoapnea index 

(AHI) öndunarhlé-vanöndunar vísir, ASA physical status classification system, flokkunarkerfi sem segir 

til um líkamlegt ástand sjúklings fyrir skurðaðgerð, bicarbonat (HCO-3), bíkarbónat, body mass index 

(BMI) líkamsþyngdarstuðull, capnography koldíoxíðkúrfa, continuous positive airway pressure (CPAP) 

stöðugur jákvæður öndunarþrýstingur, C- reactive protein (CRP), erythropoietin (EPO) rauðkornavaki, 

hemoglobin A1c (HbA1c) langtímablóðsykur, obstructive sleep apnea (OSA) kæfisvefn, positive end-

expiratory pressure (PEEP) jákvæður útöndunarþrýstingur, preoxygenation, forylding og STOP-Bang 

mælitækið. 

 

1.1.1 e. Apnea-hypoapnea index (AHI), öndunarhlé-vanöndunar vísir 

AHI eru öndunarpásur sem einstaklingur tekur í svefni. AHI segir til um alvarleika kæfisvefnsins og er 

mælt og greint með kæfisvefnsrannsókn. Hver öndunarpása þarf að vara í að minnsta kosti 10 sekúndur 

eða lengur. Einstaklingur með 5-15 öndunarpásur á klukkustund er með vægan kæfisvefn, 15-30 

öndunarpásur telst miðlungs kæfisvefn, en 30 öndunarpásur eða meira telst alvarlegur kæfisvefn 

(American Society of Anesthesiologists, 2014; Herbert og McCormick, 2019). 
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1.1.2 e. ASA physical status classification system, flokkunarkerfi sem segir til 
um líkamlegt ástand sjúklings fyrir skurðaðgerð 

Félag svæfingalækna í Ameríku (e. American Society of Anesthesiologists (ASA)) bað þrjá lækna Meyer 

Sakland, Emery Rovenstine og Ivan Taylor árið 1941 um að rannsaka, skoða og gera tilraunir til þess 

að útbúa kerfi til að safna upplýsingum um sjúklinga sem hægt væri að nota til að undirbúa svæfingu 

þeirra fyrir skurðaðgerð. Tilgangur þeirra var að spá fyrir um og meta líkur á áhættu skurðaðgerðar, en 

þeim varð fljótt ljóst að betra væri að aðlaga matið að hverjum sjúklingi fyrir sig og stiga hann út frá 

líkamlegu ástandi. Læknarnir settu upp sex stiga flokkunarkerfi sem var skipt niður fjóra flokka (Daabiss, 

2011). ASA flokkunarkerfið var síðan gefið út í fyrsta sinn árið 1963 en þá voru gerðar tvær breytingar. 

Flokkur eitt til fjögur hélt sér en flokkur fimm og sex voru teknir út og nýr flokkur númer fimm settur inn 

sem nær yfir dauðvona sjúkling sem mun ekki lifa af næstu 24 klukkustundir án skurðaðgerðar. Einnig 

voru ákvæði tekin út úr flokkum og sett inn í flokk E sem nær yfir bráðaaðgerðir. ASA flokkunarkerfið 

hefur verið notað síðan það kom fyrst út en hefur verið uppfært reglulega og í dag er komin flokkur sex 

sem nær yfir sjúkling sem hefur verið úrskurðaður heiladauður og líffæri eru fjarlægð til líffæragjafar 

(American Society of Anesthesiologists, 2019; Daabiss, 2011). 

ASA flokkunarkerfið skiptist í sex flokka og einn undirflokk sem er táknaður með bókstafnum E, en 

tilgangur þess er að einfalda flokkun sjúklinga út frá líffræðilegum þáttum hvers sjúklings til að meta líkur 

hans fyrir áhættuþáttum með tilliti til skurðaðgerðar. Meðal annars er verið að skoða aldur sjúklings, 

tegund skurðaðgerðar og lengd, tæki og tól sem þurfa að vera til staðar, meta blæðingarhættu og hvaða 

lyf er öruggast að nota. Tilgangur flokkunarkerfisins er jafnframt að meta líkamlegt ástand sjúklings með 

tilliti til undirliggjandi sjúkdóma fyrir skurðaðgerð og annarra inngripa sem þarfnast íhlutunar 

svæfingahjúkrunarfræðinga og svæfingalækna. ASA flokkunarkerfið er notað við gerð 

einstaklingsmiðaðrar svæfingaáætlunar og vöktunar sjúklings í aðgerð. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir ASA 

flokkunarkerfið sem á við um fullorðna einstaklinga (American Society of Anesthesiologists, 2019). 
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Tafla 1. ASA flokkunarkerfi sem segir til um líkamlegt ástand sjúklinga fyrir skurðaðgerð. 

ASA 

flokkur 
Skilgreining Fullorðinn einstaklingur 

ASA 1 Hraustur einstaklingur. Heilbrigður, reykir ekki, BMI<30*, í góðu líkamlegu 

formi, engin eða mjög lítil áfengisnotkun. 

ASA 2 Sjúklingur með vægan 

kerfisbundin sjúkdóm. 

Vægir sjúkdómar sem hamla ekki líkamlegri getu 

einstaklings, t.d. reykingar, áfengisneysla í hófi, 

þungun, BMI<35*, vel meðhöndluð sykursýki, 

háþrýstingur, vægur lungnasjúkdómur o.fl. 

ASA 3 Sjúklingur með alvarlegan 

kerfisbundin sjúkdóm sem ógnar 

ekki stöðugt lífi sjúklings. 

Einn eða fleiri meðal til alvarlegur sjúkdómur sem 

hamla líkamlegri getu einstaklings t.d. illa 

meðhöndlaður háþrýstingur / sykursýki, sjúkleg 

offita (BMI ≥40*), kæfisvefn, lifrarbólga, áfengisfíkn, 

gangráður, lækkað útfallsstreymi hjarta, nýrnabilun, 

blóðskilun, heilaáfall, stoðnet í kransæð o.fl. 

ASA 4 Sjúklingur með alvarlegan 

kerfisbundinn sjúkdómur sem 

ógnar stöðugt lífi sjúklings. 

Til dæmis ef innan sl. þriggja mánaða hjartastopp, 

heilaáfall, stoðnet í æðum, blóðþurrð í hjarta, 

alvarleg vanstarfsemi hjartaloka, veruleg lækkun á 

útfallsstreymi hjarta, sýklasótt, storkubrenglanir, 

nýrnabilun sem sinnir ekki reglulegri blóðskilun o.fl. 

ASA 5 Dauðvona sjúklingur sem mun 

ekki lifa af næstu 24 klst. án 

skurðaðgerðar. 

Til dæmis rof á ósæðargúl, fjöláverkar, 

heilablæðing, blóðþurrð í görn vegna vanstarfsemi 

hjarta o.fl. 

ASA 6 Sjúklingur sem hefur verið 

úrskurðaður heiladauður og líffæri 

fjarlægð til líffæragjafar. 

 

E Ef um bráðaaðgerð er að ræða er 

bókstafurinn E settur fyrir aftan 

ASA flokkun sjúklings. 

Neyðarástand þegar seinkun á meðferð myndi 

leiða til dauða sjúklings eða missi á líkamshluta. 

*BMI: Body mass index, líkamsþyngdarstuðull 

 

1.1.3 e. Bicarbonate (HCO-3), bíkarbónat 

Bíkarbónat er anjón sem gegnir mikilvægu hlutverki við sýru- og basajafnvægi líkamans ásamt, 

blóðrauða, fosfór og beinum (e. buffer system). Eðlilegt sýrustig (pH) mannslíkamans er 7,35-7,45. Ef 

sýrustig líkamans (pH) fer undir 7,35 verður umhverfi frumna of súrt (e. acidosis) og ef það fer yfir 7,45 

verður umhverfi frumna of basískt (e. alkalosis). Buffer kerfið virkar annars vegar með þeim hætti að ef 

of mikið af vetnisjónum (H+) eru í blóðrásinni verður umhverfi frumna of súrt. Þá hlutleysir buffer kerfið 

umfram vetnisjónir (H+) með því að losa bíkarbónat (HCO-3) út í blóðrásina til að jafna sýrustigið. Hins 

vegar ef of lítið er af vetnisjónum (H+) í blóðrásinni verður umhverfið of basískt fyrir frumurnar svo þær 

geti starfað eðlilega. Þá bregst buffer kerfið við með því að losa út fleiri vetnisjónir (H+) til að jafna 
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sýrustigið til að viðhalda samvægi á líkamsstarfseminni (e. homeostasis) (Butterworth, Mackey og 

Wasnick, 2013a). 

 Hjá einstaklingi með kæfisvefn sem tekur ítrekaðar öndunarpásur í svefni getur safnast upp koldíoxíð 

(CO2) í blóðrásinni en það binst við vatn (H2O) og saman mynda þau kolsýru (H2CO3) sem klofnar í vetni 

(H+) og bíkarbónat (HCO-3) með þeim afleiðingum að sýrustig líkamans lækkar. Mikil uppsöfnun á 

koldíoxíði (CO2) getur valdið aðstæðum sem kallast e. respiratory acidosis, sjá má nánar 

efnafræðiformúlu þessara aðstæðna hér fyrir neðan. 

 

Ítrekaðar öndunarpásur  ↑CO2 + H2O ® H2CO3 ® HCO-3 + H+↑ 
        ↓ 
        pH↓         Lækkun á sýrustigi (pH) 
 

1.1.4 e. Body mass index (BMI), líkamsþyngdarstuðull 

BMI er líkamsþyngdarstuðull sem gefur til kynna stöðu næringarástands hjá fullorðnum. BMI er skilgreint 

með formúlunni þyngd í kg deilt með hæð í metrum í öðru veldi (kg/m2). Fyrir fullorðna eldri en 20 ára 

er BMI skipt í sex flokka (World Health Organization, e.d.). Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir BMI með tilliti til 

næringarástands einstaklings. 

 

Tafla 2. e. Body mass index (BMI), líkamsþyngdarstuðull. 

BMI Næringarástand 
<18,5 Undir kjörþyngd 

18,5-24,9 Kjörþyngd 

25,0-29,9 Á mörkum yfirþyngdar 

30,0-34,9 Yfirþyngd flokkur 1 

35,0-39,9 Yfirþyngd flokkur 2 

>40 Yfirþyngd flokkur 3 

 

1.1.5 e. Capnography, koldíoxíðkúrfa 

Luft var fyrstur til þess að uppgötva að koldíoxíð (CO2) gæti tekið í sig innrautt ljós árið 1943 sem gerði 

það að verkum að hægt var að mæla styrk þess (Kodali og Kodali, 2019). Upp úr 1970 varð það hluti af 

reglubundinni vöktun að fylgjast með útönduðu koldíoxíði (EtCO2) hjá sjúklingum í svæfingu í Evrópu og 

upp úr 1980 í Ameríku (Krauss og Falk, 2018). Í dag er fylgst með hlutþrýstingi koldíoxíðs í útöndunarlofti 

og styrk súrefnis í blóðrásinni með súrefnismettunarmæli á fingri (SpO2) hjá einstaklingum í svæfingum 

og slævingum. Fylgst er með koldíoxíðkúrfunni á skjá svæfingavélarinnar sem mælt er í millimetrum 

kvikasilfurs (mmHg) og er eðlilegur styrkur útandaðs koldíoxíðs 35-45 mmHg. Sú tala samræmist nánast 

alveg misræmi á milli hlutþrýstings útandaðs koldíoxíðs og í slagæðablóði hjá heilbrigðum, en hjá 

einstaklingum með undirliggjandi lungna- og hjartasjúkdóma getur verið meira frávik (Kodali og Kodali, 

2019). Koldíoxíðkúrfan felur í sér margskonar upplýsingar sem geta aðstoðað við vöktun sjúklinga í 

skurðaðgerð. Breytingar á lögun og stærð koldíoxíðkúrfunnar er hægt að nota til að koma auga á 
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sjúkdóm, en breyting á styrk útandaðs koldíoxíðs getur sagt til um alvarleika sjúkdómsins og svörun 

sjúklings við meðferð. Einnig er hægt að nota koldíoxíðkúrfuna til að staðfesta rétta legu barkatúbu og 

við endurlífgun segir hún til um gæði hjartahnoðsins (Krauss og Falk, 2018). Tilgangur þess að fylgjast 

með útönduðu koldíoxíði hjá sjúklingum í slævingu er að fylgjast með tíðni og dýpt öndunar til að koma 

auga á ef sjúklingur sýnir merki um öndunarbælingu snemma. Ef einstaklingur hættir að anda í slævingu 

þá kemur engin koldíoxíðkúrfa. Súrefnismettun fellur töluvert seinna og því eykur það öryggi sjúklinga 

sem fá slævingu að fylgjast með útönduðu koldíoxíði og hægt er að bregðast við fyrr (Kodali og Kodali, 

2019). 

 

1.1.6 e. Continuous positive airway pressure (CPAP), stöðugur jákvæður 
öndunarþrýstingur 

CPAP er svefnöndunarvél sem dregur inn loft í gegnum síu og blæs því undir stöðugum jákvæðum 

þrýstingi í gegnum slöngu í öndunargrímu sem einstaklingur sefur með. Þrýstingurinn heldur loftvegum 

opnum, kemur í veg fyrir samfall lungnablaðra og endurteknar öndunarpásur og fyrirbyggir lækkun á 

súrefnismettun hjá sofandi einstaklingi sem andar sjálfur. CPAP svefnöndunarvél viðheldur jákvæðum 

útöndunarþrýstingi (e. positive end-expiratory pressure (PEEP)) við inn- og útöndun sem er mældur í 

sentímetrum vatns (cmH2O). Notkun á CPAP svefnöndunarvél eykur yfirborð lungnablaðranna fyrir 

súrefnisflutning yfir í blóðrásina og upptöku koldíoxíðs úr blóðrásinni. Í lungunum eru milljónir af 

agnarsmáum lungnablöðrum sem hver um sig er um 200-300 µm í þvermál, en hlutverk þeirra er að sjá 

um súrefnisefnaskipti líkamans. Lungnablöðrurnar hafa þunna veggi og eru umluktar fíngerðu 

háræðaneti sem sér um upptöku súrefnis (O2) frá lungum yfir í slagæðar líkamans og taka við 

súrefnissnauðu blóði sem inniheldur koldíoxíð (CO2) frá bláæðum yfir í lungu sem einstaklingur andar 

frá sér, en þessi efnaskipta eiga sér stað með flæði í gegnum háræðanet lungnanna þar sem súrefni og 

koldíoxíð flæða úr meiri styrk yfir í minni. En til þess að flæðið gangi vel þarf yfirborð lungnablaðranna 

að vera stórt og er það um 100 m2. Tilgangur CPAP svefnöndunarvélar er að bæta öndunarstarfsemi 

einstaklinga með kæfisvefn með því að fyrirbyggja að hindrun verði á lungnastarfsemi og minnka líkur 

á samfalli lungnablaðranna (e. atelectasis). CPAP svefnöndunarvél eykur súrefnisupptöku frá lungum 

yfir í blóðrás og heldur því uppi fullnægjandi súrefnismettun í líkamanum (Landspítali háskólasjúkrahús, 

e.d.; Pinto og Sharma, 2019). 

 

1.1.7 e. C- reactive protein (CRP) 

CRP er prótein sem mælt er í bláæðarblóði og sýnir ef bráð breyting verður í líkamanum með tilliti til 

bólgu eða sýkingar. Próteinið verður til í lifrinni og á undir eðlilegum kringumstæðum að mælast <10 

mg/L. Ef sýking verður í líkamanum þá hækkar styrkur CRP hratt á fyrstu 6-8 klukkustundunum og nær 

hámarki í kringum 350-400 mg/L eftir um það bil 48 klukkustundir. CRP binst við fosfórkólín (e. 

phosphocholine) á yfirborði frumna, en einnig við fjölsykrur (e. polysaccharides) og peptósakkaríð (e. 

peptosaccharides) á yfirborði sníkjudýra og sveppa. Bindingin virkjar viðtaka ónæmiskerfisins og 

átfrumna sem eyða skemmdu og dauðu frumunum. Þegar bólgan eða sýkingin er yfirstaðin fellur gildi 

CRP og verður eðlilegt á ný (World Health Organization, 2014). 
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1.1.8 e. Erythropoietin (EPO), rauðkornavaki 

EPO er hormón sem er framleitt í nýrum og tekur þátt í myndun rauðra blóðkorna (e. haemoglobin (Hgb)) 

í beinmergnum (Nabili, 2019). Eðlilegt gildi blóðrauða er 13,5-17,5 g/dl hjá körlum og 11,5-15,5 g/dl hjá 

konum (Blóðbankinn, e.d). Nýrnafrumurnar sem framleiða EPO eru viðkvæmar fyrir lágu súrefnisgildi í 

blóði sem flæðir í gegnum nýrnavefinn. Nýrnafrumurnar framleiða og losa EPO þegar súrefnismettun í 

blóðinu er of lág. En of lág súrefnismettun í blóðinu getur bent til fækkunar á rauðum blóðkornum í 

blóðrásinni og verið merki um blóðleysi, eða fækkun á sameindum sem flytja súrefni um líkamann. EPO 

örvar því beinmerginn til framleiðslu á fleiri rauðum blóðkornum til að efla súrefnisbindigetu og 

súrefnisflutning líkamans. Of mikil framleiðsla EPO á myndun rauðra blóðkorna eykur líkur á 

blóðtappamyndun og hjartaáfalli (Blóðbankinn, e.d.; Nabili, 2019). 

 

1.1.9 e. Hemoglobin A1c (HbA1c), langtímablóðsykur 

Árið 1980 var byrjað að mæla HbA1c í bláæðablóði sem sýnir langtímablóðsykur einstaklings 

undanfarnar 8-12 vikur. Blóðprufan krefst hvorki sérstaks undirbúnings né föstu og hægt er að mæla 

langtímablóðsykur hvenær sem er sólahrings. Í dag er mæling á HbA1c hornsteinn til greiningar á 

sykursýki týpu 2. Greiningarskilmerki þess að einstaklingur sé með sykursýki týpu 2 er þegar HbA1c 

mælist ≥6,5% (World Health Organization, 2011). 

 

1.1.10 e. Obstructive sleep apnea (OSA), kæfisvefn 

Kæfisvefn er sjúkdómur sem einkennist af reglulegum, hluta til eða algjörri hindrun efri loftvega í 

draumsvefni e. rapid eye movement sleep (REM), sem veldur endurtekinni uppvöknun svo viðkomandi 

andi til að viðhalda fullnægjandi súrefnismettun (American Society of Anesthesiologists, 2014; Herbert 

og McCormick, 2019). Kæfisvefnsrannsókn telst hinn gullni staðall til þess að greina hvort einstaklingur 

sé með kæfisvefn og hversu alvarlegur sjúkdómurinn er. Rannsóknin er hins vegar dýr, tímafrek í 

framkvæmd og biðlistar oft langir (Chung o.fl., 2016a; Chung o.fl., 2013; Garza-Garibay, Espinosa-

Galiando og Ríos, 2017; Kapur o.fl., 2017; Sangkum o.fl., 2017; Xará o.fl., 2015). 

 

1.1.11 e. Positive end-expiratory pressure (PEEP), jákvæður 
útöndunarþrýstingur 

PEEP er þrýstingurinn inni í lungnablöðrum sem hefur það hlutverk að halda þeim opnum fyrir loftskipti 

og er hærri en loftþrýstingurinn í andrúmsloftinu við lok útöndunar (Pinto og Sharma, 2019). 

 

1.1.12 e. Preoxygenation, forylding 

Forylding er þegar maski er lagður yfir vit einstaklings og við maskann er tengdur belgur. Frá belgnum 

liggur slanga sem er tengd við súrefni. Forylding er þegar einstaklingur andar að sér 100% súrefni sem 

er gefið með maska og belg. Tilgangur foryldingar er að hækka súrefnisstyrk í blóði og í loftleif lungna 

(e. functional residual capacity (FRC)) sem er loft sem verður eftir í lungum við lok útöndunar áður en 
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einstaklingur er svæfður. Það er gert til að lengja öruggan tíma þegar engin öndun á sér stað uns 

súrefnismettun í útlægum slagæðum lækkar niður í 90% (SpO2) sem er mæld með mettunarmæli á 

fingri. Innan þess tíma er loftvegur tryggður með barkatúbu eða kokmaska (Patel og Gilhooly, 2019). 

 

1.1.13 e. STOP-Bang mælitækið 

STOP-Bang er mælitæki sem inniheldur átta já eða nei spurningar og er ætlað til að meta líkur 

einstaklings á kæfisvefni. Fjórar fyrstu spurningarnar kanna hrotur, þreytu, öndunarpásur í svefni og of 

háan blóðþrýsting. Síðan eru fjórar lýðfræðilegar spurningar sem kanna BMI, aldur, ummál háls í 

sentímetrum og kyn. Hver spurning sem svarað er játandi gefur eitt stig. Þegar einstaklingur fær núll til 

tvö stig er hann í lítilli áhættu fyrir kæfisvefni, einstaklingur sem fær þrjú til fjögur stig er í miðlungs áhættu 

fyrir kæfisvefni og sá sem fær fimm til átta stig er í mikilli áhættu fyrir kæfisvefni (Stopbang.ca, 2012a). 

 

1.2 Ástæða fyrir vali viðfangsefnis 
Höfundur þessa meistaraverkefnis er svæfingahjúkrunarfræðingur á Svæfingadeild E5 Landspítala og 

hefur brennandi áhuga á faginu og mikilvægi þess að tryggja öryggi sjúklinga sem gangast undir 

skurðaðgerðir. Höfundur hóf meistaranám til þess að bæta við sig þekkingu til að verða faglega færari í 

starfi. Ástæða fyrir vali þessa viðfangsefnis er að kæfisvefn er áhugaverður sjúkdómur sem hrjáir stóran 

hluta einstaklinga á heimsvísu þar sem langflestir eru ógreindir og er sjúkdómurinn falið 

heilsufarsvandamál. Í áranna rás hefur tækninni fleygt fram samhliða aukinni þekkingu á virkni og 

starfsemi mannslíkamans. Samhliða því hefur skilningur heilbrigðisstarfsfólks á kæfisvefni aukist 

gríðarlega jafnt og þétt og leiðir fundnar til meðhöndlunar á sjúkdómnum. Höfundi finnst áhugavert að 

vita hvort hægt sé að auka öryggi einstaklinga með kæfisvefn sem þurfa gangast undir skurðaðgerð í 

svæfingu eða slævingu. Á þeim forsendum var valið að framkvæma kerfisbundna fræðilega samantekt 

á skimun kæfisvefns hjá sjúklingum 18 ára og eldri fyrir skipulagðar skurðaðgerðir og meta tengsl 

svæfinga við áhættuþætti og fylgikvilla í og eftir skurðaðgerð. Öll umfjöllun þessa meistaraverkefnis 

tekur mið af störfum svæfingahjúkrunarfræðinga. 

 

1.3 Gildi samantektar fyrir svæfingahjúkrun 
Svæfingahjúkrunarfræðingar sinna sjúklingum í gegnum allt aðgerðarferlið. Þar sem flestir þeirra sem 

eru með kæfisvefn eru ógreindir gæti svæfingahjúkrunarfræðingur verið sá fyrsti til að koma auga á 

áhættuþætti sjúkdómsins með framkvæmd kerfisbundinnar skimunar kæfisvefns fyrir skurðaðgerð. 

Svæfingahjúkrunarfræðingar á Íslandi sinna innskriftarviðtölum, fara yfir sjúkraskrá til þess að kanna 

hvort sjúklingur eigi sögu um erfiða loftvegameðhöndlun, sé með einhverjar sjúkdómsgreiningar, 

meðfædd heilkenni og taki einhver lyf, náttúrulyf eða vítamín að staðaldri og framkvæma líkamsmat. 

Svæfingahjúkrunarfræðingar fræða jafnframt sjúklinga fyrir aðgerð og veita meðal annars mikilvægar 

upplýsingar um til hvers er ætlast af þeim með tilliti til föstutíma, hvaða lyf má taka í aðdraganda 

aðgerðar og að morgni aðgerðardags. Þeir taka á móti sjúklingum á skurðstofunni og tryggja öryggi 

þeirra. Svæfingahjúkrunarfræðingar hafa hlotið kennslu og þjálfun í að innleiða og viðhalda svæfingu 



  

21 

ásamt því að tryggja öndunarveg. Þeir sjá um meðferð og vöktun sjúklinga í skurðaðgerð bæði í 

svæfingu og slævingu og hafa þekkingu á lyfjunum sem notuð eru, verkun þeirra og skammtastærðum. 

Við lok skurðaðgerðar sér svæfingahjúkrunarfræðingur um að öll lyf hafi verið gefin, dregur úr svæfingu 

eða slævingu og tryggir öryggi sjúklingsins við uppvöknun og fyrst á eftir þar til ábyrgð á umönnun er 

yfirfærð til hjúkrunarfræðings á vöknun eða gjörgæslu. Svæfingahjúkrunarfræðingur fylgir sjúklingi á 

vöknunardeild eða gjörgæslu þar sem sjúklingurinn jafnar sig eftir aðgerðina og gefur skýrslu til 

hjúkrunarfræðings sem tekur við vöktun sjúklings varðandi mikilvægar upplýsingar um heilsufar 

sjúklings, framgang svæfingar og fyrirmæli sem þarf að framfylgja eftir aðgerðina. 

Starf svæfingahjúkrunarfræðinga er mjög fjölbreytt, krefjandi og ábyrgðarfullt. Þess vegna er áríðandi 

að þeir viðhaldi faglegri færni með reglulegri símenntun og séu árvökulir og nákvæmir við störf sín. 

Mikilvægt er að svæfingahjúkrunarfræðingar þekki einkenni kæfisvefns og vandamál tengd 

sjúkdómnum. Svæfingahjúkrunarfræðingar þurfa að viðhafa fyrirbyggjandi ráðstafanir með tilliti til þess 

að draga úr og koma í veg fyrir mögulega fylgikvilla í og eftir skurðaðgerð hjá einstaklingum sem eru 

grunaðir um eða eru með greindan kæfisvefn. Svæfingahjúkrunarfræðingar eru í lykilaðstöðu til þess að 

skima sjúklinga fyrir kæfisvefni og veita viðeigandi fræðslu til þeirra sem eru grunaðir um eða eru greindir 

með kæfisvefn ásamt því að benda þeim á að fara í kæfisvefnsrannsókn. 

 

1.4 Fræðileg samantekt um kæfisvefn 
Það sem er vitað um kæfisvefn: 

• Kæfisvefn getur verið alvarlegur sjúkdómur þar sem einstaklingur hættir endurtekið að anda 

þegar hann sefur (Herbert og McCormick, 2019; Mayo Clinic, 2018). 

• Kæfisvefni er skipt niður í þrjá flokka eftir alvarleika: 

1. e. Obstructive sleep apnea (OSA), kæfisvefn: Hrjáir um 85% einstaklinga sem eru með 

kæfisvefn og er algengasta form sjúkdómsins. Kæfisvefn veldur því að mjúkvefir í efri 

öndunarvegi falla saman og þrengja að loftvegi einstaklings á meðan hann sefur með þeim 

afleiðingum að loft kemst ekki niður til lungnanna. Þessi röskun veldur ítrekuðum 

öndunarpásum í draumsvefni (e. rapid eye movement sleep (REM)) og viðkomandi vaknar 

upp í örstutta stund, en fæstir muna eftir því (Herbert og McCormick, 2019; Mayo Clinic, 

2018; Stopbang.ca, 2012b). 

2. e. Central sleep apnea (CSA), miðlægur kæfisvefn sem hefur áhrif á starfsemi 
taugakerfisins: Hrjáir um 5% einstaklinga með kæfisvefn og er ekki eins algengt form 

sjúkdómsins. CSA veldur því að heilinn sendir ekki viðeigandi skilaboð til öndunarvöðva um 

að viðhalda fullnægjandi öndunarstarfsemi á meðan einstaklingur sefur. Þessi röskun veldur 

uppsöfnun á koldíoxíði í blóði sem með tímanum getur valdið ýmsum óæskilegum áhrifum 

á líkamsstarfsemina og stuðlað að sjúkdómum (Herbert og McCormick, 2019; Mayo Clinic, 

2018; Stopbang.ca, 2012b). 



  

22 

3. e. Complex sleep apnea sydrome (CSAS), blönduð mynd kæfisvefns: Er þegar 

einstaklingur er bæði með OSA og CSA og er alvarlegasta stig sjúkdómsins (Herbert og 

McCormick, 2019; Mayo Clinic, 2018; Stopbang.ca, 2012b). 

• Rannsóknir sýna að viðeigandi kæfisvefnsmeðferð með svefnöndunarvél (e. continuous 

positive airway pressure (CPAP)) viðheldur stöðugum jákvæðum öndunarþrýstingi, léttir á 

einkennum kæfisvefns og fyrirbyggir ýmis vandamál tengd hjarta- og æðakerfi ásamt öðrum 

fylgikvillum (Herbert og McCormick, 2019; Mayo Clinic, 2019). 

 

1.4.1 Bakgrunnur kæfisvefns 

Ein fyrsta þekkta nútíma lýsingin á kæfisvefni birtist í tímaritinu American Journal of Medicine árið 1956. 

Talað var um heilkenni og það kallað e. Pickwickian syndrome eftir persónu úr skáldsögu Charles 

Dickens. Í kringum 1953 var klínískum einkennum e. Pickwickian syndrome fyrst lýst sem; offitu, 

ósjálfráðum kippum, svefnhöfga, öndunarpásum í svefni, bláma á vörum, stækkun á hægri slegli 

hjartans, hægri hjartabilun og rauðkornadreyra (e. polycythemia) (Burwell, Robin, Whaley og 

Bickelmann, 1956). Árið 1966 fóru rannsakendur að skoða öndunarfærastarfsemi einstaklinga yfir 

daginn og nóttina. Markmiðið var að rannsaka svefn, öndunarfærastarfsemi, súrefnisbindigetu 

blóðrauða (e. oxyhemoglobin (Hb(O2)4)) og útandað koldíoxíð. Rannsakendur settu fram tvær tilgátur. 

Fyrsta tilgáta þeirra var að um dagsyfju væri að ræða sem stafaði af truflun í heilastofni sem hefur það 

hlutverk að stjórna vöku og svefni. Heilkenninu var því bendlað við drómasýki (e. narcolepsy). Seinni 

tilgátan var að einstaklingur sofnaði endurtekið á daginn því hann svæfi ekki nægilega mikið á nóttunni 

vegna ófullnægjandi öndunarfærastarfsemi. Þarna höfðu rannsakendur komist að því að í upphafi 

svefns slaknaði á vöðvum í munnholi og tungan féll aftur í kok. Það olli endurteknum öndunarpásum, 

súrefnisskorti og að einstaklingur vaknaði endurtekið upp í stutta stund. Rannsakendur héldu áfram að 

ástæða kæfisvefns væri tengd offitu og eina leiðin til að meðhöndla ástandið væri að viðkomandi myndi 

léttast (Gastaut, Tassinari og Duron, 1966). 

 

1.4.2 Kæfisvefn 

Í dag hafa rannsóknir hins vegar sýnt fram á að miklar breytingar verða á taugakerfinu, kerfisbundnu (e. 

systemtic) blóðrásinni til hjarta og heila ásamt lungnablóðrásinni hjá einstaklingum sem hafa verið með 

ómeðhöndlaðan kæfisvefn í mörg ár. Þessir einstaklingar geta þróað með sér koltvísýringsuppsöfnun í 

blóði með tímanum sem er bein afleiðing sjúkdómsins. Viðkomandi getur þá ekki haldið uppi eðlilegri 

súrefnismettun og getur þurft að fá viðbótarsúrefni í nös (American Society of Anesthesiologists, 2014; 

Albright og Popescu, 2012; Herbert og McCormick, 2019; Jayesh og Bhat, 2015). Í dag er ljóst að 

kæfisvefn er algengasti sjúkdómurinn sem tengist svefni. Talið er að um það bil 82% karla og 92% 

kvenna með meðal til alvarlegan kæfisvefn séu ógreind og séu því ekki að fá viðeigandi meðferðarúrræði 

(Chung o.fl., 2013; Herbert og McCormick, 2019; Stopbang.ca, 2012c). Meðalaldur einstaklinga með 

ómeðhöndlaðan kæfisvefn eru 58 ár og eru lífslíkur þeirra styttri en einstaklinga sem eru ekki með 

kæfisvefn. Meðalaldur karla í heiminum í dag eru 78 ár og kvenna 83 ár (Stopbang.ca, 2012c). 

Kæfisvefn getur haft mikil áhrif á lífsgæði einstaklingsins og líkamsstarfsemina. Ómeðhöndlaður 
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miðlungs til alvarlegur kæfisvefn getur skert lífsgæði og tengist mörgum samverkandi sjúkdómum eins 

og sjá má dæmi um í töflu 3 (Abdelsattar, Hendren, Wong, Campbell og Ramachandran, 2015; Acar 

o.fl., 2014; Albright og Popescu, 2012; Chan o.fl., 2019; Fleming o.fl., 2018; Mutter o.fl., 2014; 

Stopbang.ca, 2012d; Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 2015). 

 

Tafla 3. Samverkandi sjúkdómar kæfisvefns sem geta haft áhrif á lífsgæði til versnunar. 

Hjarta og æðakerfi Hátt kólesteról, háþrýstingur, kransæðasjúkdómur, 

hjartsláttartruflanir, gáttaflökt, hjartalokusjúkdómar, gangráður, 

stækkun á hægri slegli hjartans, hjartabilun, rauðkornadreyri  

(e. polychytemia), brjóstverkir, hjartaáfall, skyndidauði. 

Taugakerfi Þunglyndi, mígreni, heilaáfall, e. trans iscemic attack (TIA). 

Lungnastarfsemi Astmi, lungnaþemba, lungnaháþrýstingur. 

Innkirtlakerfi Vanstarfsemi á skjaldkirtli, sykursýki týpa 2. 

Meltingarfærastarfsemi Bakflæði, fitulifur, BMI >35*, offita. 

Stoðkerfi Þvagsýrugigt, gigt, beinþynning. 

Annað sem hefur áhrif á 
kæfisvefn til versnunar 

Reykingar, tóbaksnotkun. 

*BMI: Body mass index, líkamsþyngdarstuðull 

 

1.4.3 Lífeðlisfræðilegar breytur kæfisvefns 

Þegar einstaklingur sefur minnkar vöðvaspenna líkamans sem getur leitt til slökunar á vöðvastarfsemi í 

efri öndunarvegi, tungan fellur aftur í kok og hindrun verður á eðlilegri loftvegastarfsemi. Kæfisvefn er 

þegar öndunarpása stendur yfir í að minnsta kosti 10 sekúndur með 30-50% minnkun á loftflæði sem 

leiðir til lækkunar á súrefnismettun eða e. respiratory effort-related arousal (RERA) sem er öndunarpása 

sem stendur yfir í að minnsta kosti 10 sekúndur sem leiðir til uppvöknunar einstaklings án þess að 

lækkun verði á súrefnismettun. Tíðni öndunarpása getur verið á bilinu 5-30 sinnum á klukkustund og 

getur hver öndunarpása staðið yfir í allt að tvær mínútur. Þegar öndun hefst að nýju gerist það með 

andköfum og hrotum. Kæfisvefn einkennist því af síendurteknum öndunarpásum eða mjög grunnri 

öndun í svefni, mikilli dagsyfju og þreytu í vöku (Chung o.fl., 2016a; Herbert og McCormick, 2019; 

Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.). 

Öndun stjórnast af hlutþrýstingi koldíoxíðs (pCO2) og styrk súrefnis (pO2) í blóðinu. Endurteknar 

þrengingar í efri öndunarvegi hjá einstaklingum með kæfisvefn sem leiða til ítrekaðra öndunarpása í 

svefni geta valdið bráðri uppsöfnun á koldíoxíði í blóðrásinni. Brestur getur orðið á því að skilja út 

uppsafnað koldíoxíð þegar öndunarpásur eru tíðar og of langar en þá safnast koldíoxíð upp í blóðrásinni 

sem leiðir til hækkunar á bíkarbónati. Hækkun á bíkarbónati er hluti af lífeðlisfræðilegu svari líkamans 

við of háum styrk koldíoxíðs í blóðrásinni þegar einstaklingur nær ekki að skilja út umfram sýru með 

aukinni öndun. Við það getur styrkur vetnisjóna í blóðrásinni hækkað sem hefur áhrif á miðtaugakerfið 

sem veldur enn frekari slævingu á öndunardrifi einstaklings. Eðlilegt svar líkamans er að viðhalda 
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samvægi (e. homeostasis) á líkamsstarfseminni og jafna út hið uppsafnaða koldíoxíð með því að 

hlutleysa það með bíkarbónati (HCO-3) (Chung o.fl., 2013). 

 

1.4.4 e. STOP-Bang mælitækið 

STOP-Bang sem stendur fyrir e. Snoring, Tierdness, Obseved apnea, blood Pressure, Body mass 

index, Age, Neck circumference and Gender. Mælitækið saman stendur af átta spurningum sem er 

svarað með já eða nei. Ef svarað er játandi engri til tveimur spurningum er lítil áhætta á kæfisvefni, 

þremur til fjórum spurningum er miðlungs áhætta á kæfisvefni og fimm til átta spurningum þá er mikil 

áhætta á kæfisvefni. Ýmis mælitæki hafa verið hönnuð til að skima fyrir kæfisvefni. Ástæða þess að 

STOP-Bang mælitækið er valið fyrir gerð þessa verkefnis er sú að það er eitt mest notaða mælitæki í 

heiminum í dag til að finna einstaklinga með kæfisvefn. Rannsóknir sýna að þegar einstaklingur fær ³3 

stig á STOP-Bang hefur mælitækið 83,5% næmi, 45,5% sértækni og 75,2% nákvæmni til að greina 

miðlungs til alvarlegan kæfisvefn (Duarte o.fl. 2017; Stopbang.ca, 2012a). Svefnrannsókn er síðan gullni 

staðallinn til greiningar á kæfisvefni ásamt því að meta nánar hversu alvarlegur sjúkdómurinn er (Chung 

o.fl., 2013; Chung o.fl., 2016a; Herbert og McCormick, 2019; Kapur o.fl., 2017). STOP-Bang mælitækið 

var hannað gagngert til þess að skima fyrir og finna sjúklinga sem eru í áhættu fyrir kæfisvefni af Frances 

F. T. Chung sem er virtur læknir og prófessor í svæfingum og verkjameðferð við heilbrigðisvísindasvið 

háskólans í Toronto í Kanada og framlag hennar talið eitt af 25 mikilvægustu rannsóknarviðfangsefnum 

í sögu svæfinga (Orcid, 2019). 

 

1.4.5 Kæfisvefnsrannsókn 

Kæfisvefnsrannsókn er framkvæmd með EmblettaÒ svefnrannsóknartæki annað hvort í heimahúsi eða 

á sjúkrahúsi. Þegar svefnrannsókn er gerð í heimahúsi er svefnrannsóknartæki komið fyrir á einstaklingi 

rétt áður en hann fer að sofa. Svefnrannsóknartækið mælir öndunarhreyfingar með ólum sem staðsettar 

eru yfir kvið og brjóstkassa. Á fingur er settur nemi sem mælir súrefnismettun og flæði lofts um nef sem 

er mælt með mjórri plastslöngu. Einnig er hægt að festa nema á fætur til að mæla fótahreyfingar (Hrönn 

Harðardóttir, Ólafur Baldursson, Gunnar Guðmundsson og Óskar Einarsson, 2015; Landspítali 

háskólasjúkrahús, e.d.). Við framkvæmd svefnrannsóknar á sjúkrahúsi er oftar verið að rannsaka 

einstaklinga sem geta ekki gert rannsóknina heima til dæmis vegna aldurs, skertrar færni eða þeir búa 

langt í burtu. Einnig þegar rannsaka á einstaklinga sem eru með aðra undirliggjandi sjúkdóma eins og 

hjartasjúkdóma, lungnasjúkdóma, tauga- eða vöðvarýrnunarsjúkdóma og þurfa sérhæfðari rannsóknir 

þar sem einnig er mælt koldíoxíð í blóði í svefni. Einnig er hægt að taka heilalínurit samhliða 

svefnrannsókn með tæki sem heitir EmblaÒ. Svefnrannsókn er til dæmis gerð á Landspítala á 

Lungnadeild A6 (Hrönn Harðardóttir o.fl., 2015; Landspítali háskólasjúkrahús, e.d.). 
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1.4.6 Greiningarviðmið kæfisvefns 

Kæfisvefn er skilgreindur sem regluleg, að hluta til eða algjör hindrun á efri loftvegastarfsemi í 

draumsvefni, sem veldur endurtekinni uppvöknun svo einstaklingur andi. Greiningarviðmið kæfisvefns 

eru að minnsta kosti fimm öndunarpásur á klukkustund í svefni ásamt öðrum dæmigerðum klínískum 

einkennum sem mælt er með kæfisvefnsrannsókn. Hver öndunarpása þarf að vara í að minnsta kosti 

10 sekúndur eða lengur en við það fellur súrefnismettun í blóði og veldur uppsöfnun á koldíoxíði. 

Einstaklingur með 5-15 öndunarpásur á klukkustund er með vægan kæfisvefn, 15-30 öndunarpásur er 

miðlungs kæfisvefn og einstaklingur með 30 öndunarpásur eða meira er með alvarlegan kæfisvefn 

(American Society of Anesthesiologists, 2014; Herbert og McCormick, 2019). 

Einkennum kæfisvefns er skipt í tvennt. Annars vegar einkenni sem koma fram í svefni og hins vegar 

einkenni sem koma fram í vöku, sjá nánar töflu 4 (Albright og Popescu, 2012; Stopbang.ca, 2012e). 

Líffræðilegir og aðrir áhættuþættir kæfisvefns eru fjölmargir, en mikilvægt er að 

svæfingahjúkrunarfræðingar séu meðvitaðir um þá, sjá nánar töflu 5 (American Society of 

Anesthesiologists, 2014; Stopbang. ca, 2012e). 

 

Tafla 4. Dæmi um einkenni kæfisvefns í svefni og vöku. 

Einkenni kæfisvefns sem koma 
fram í svefni 

Háværar hrotur, sog eða kokhljóð sem aukast við 

áfengisneyslu eða inntöku slævandi lyfja, öndunarpásur, tíðar 

byltur, nætursviti, tíð þvaglát, munnþurrkur, einstaklingur 

vaknar oft, flogaköst o.fl. 

Einkenni kæfisvefns sem koma 
fram í vöku 

Dagsyfja, pirringur, minnistruflanir, einbeitingarörðuleikar sem 

hafa m.a. í för með sér auknar líkur á umferðaróhöppum og 

vinnuslysum, höfuðverkur, bakflæði, kynlífsvandamál, 

þunglyndi, langvarandi þreyta, óráð o.fl. 

 

Tafla 5. Áhættuþættir kæfisvefns. 

Líffræðilegir áhættuþættir 
kæfisvefns 

Offita, lítill/innstæður kjálki, lítill munnur, stuttur háls, miklir vefir 

aðlægt öndunarvegi, langur/bjúgaður mjúkur gómur eða úfur, 

þrengingar í nefi/efri loftvegum, hrotur, þreyta, öndunarpásur í 

svefni, aldur, ummál háls, kyn o.fl. 

Sjúkdómar, heilkenni o.fl. sem 
eru áhættuþættir kæfisvefns 

e. Chusing´s disease, Acromegaly, vanvirkur skjaldkirtill, 

bandvefssjúkdómar s.s. e. Marfan´s syndrome, önnur 

heilkenni s.s. Down´s syndrome, Cerebral palsy (CP) o.fl. 

Aðrir þættir sem geta haft áhrif 
á kæfisvefn til versnunar 

Óheilbrigður lífsstíll s.s. ofát, hreyfingarleysi, reykingar, 

alkóhólneysla o.fl. 
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1.4.7 Tilgangur samantektar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar er að meta mikilvægi þess að skima alla 

sjúklinga 18 ára og eldri fyrir kæfisvefni með reglubundnum hætti fyrir skipulagðar skurðaðgerðir sem 

framkvæmdar eru í svæfingu eða slævingu með tilliti til áhættuþátta og fylgikvilla kæfisvefns í og eftir 

skurðaðgerð. Fjallað er um fjögur mælitæki sem miða að því að skima fyrir kæfisvefni í aðdraganda 

skurðaðgerða sem eru: STOP-Bang, lífmerki í blóði, líkamsgerð og svefnrannsókn. Til þess að meta 

líkur einstaklinga á að vera með kæfisvefn eru meðal annars rýndar rannsóknargreinar um STOP-Bang 

mælitækið sem er notað víða erlendis til að skima fyrir og finna einstaklinga sem eru í áhættu fyrir að 

vera með kæfisvefn. Einnig er fjallað um tengsl svæfinga við áhættuþætti og fylgikvilla í og eftir 

skurðaðgerð. Settar eru fram þrjár rannsóknarspurningar sem þjóna þeim tilgangi að ná fram 

markmiðum þessarar samantektar. Þau eru að meta gildi STOP-Bang mælitækisins við kerfisbundna 

skimun sjúklinga 18 ára og eldri fyrir skipulagðar skurðaðgerðir. Jafnframt að safna upplýsingum um 

aðferðir til að draga úr helstu áhættuþáttum og fylgikvillum sjúklinga með kæfisvefn í gegnum 

aðgerðarferlið. 

 

Rannsóknarspurningar 

1. Hvernig er best að skima fyrir og greina sjúklinga 18 ára og eldri sem gangast undir skipulagðar 

skurðaðgerðir í svæfingu eða slævingu með tilliti til kæfisvefns? 

2. Hver er gagnsemi STOP-Bang mælitækisins fyrir skimun á kæfisvefni hjá sjúklingum 18 ára og 

eldri sem gangast undir skipulagðar skurðaðgerðir í svæfingu eða slævingu? 

3. Hver er munurinn á bata og afdrifum sjúklinga 18 ára og eldri eftir skipulagðar skurðaðgerðir 

sem gerðar eru í svæfingu eða slævingu hjá sjúklingum sem eru með ógreindan kæfisvefn 

samanborið við greindan kæfisvefn með tilliti til áhættuþátta og fylgikvilla í og eftir skurðaðgerð? 

 

Lykilhugtök: Anesthesia, intraoperative complication, Obstructive sleep apnea (OSA), 
perioperative period, postoperative complication, preoperative screening, STOP-Bang 
questionnaire 
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2 Aðferðir 

Aðferðarfræði verkefnisins var unnin samkvæmt leiðbeiningum e. Joanna Briggs institute (JBI) (2017) 

um kerfisbundna fræðilega samantekt og kennslubók e. Polit og Beck (2017). Við framkvæmd 

verkefnisins var notuð megindleg aðferðarfræði þar sem skoðaðar voru 21 megindlegar, ritrýndar og 

fræðilegar rannsóknir á viðfangsefninu sem fundnar voru samkvæmt e. PICOTS (Population, 

intervention, comparison, outcome, time and study) viðmiðunum innan viðurkenndra gagnasafna á 

internetinu og þær settar upp í e. Matrix. Til hliðsjónar var höfð e. PRISMA (Preferred reporting items 

for systematic reviews and meta-analysis) yfirlýsingin. Inntöku- og útilokunarskilyrðum var fylgt 

samkvæmt e. CoCoPop (Condition, context and population) og við gagnavinnslu voru gæði, styrkleikar 

og takmarkanir rannsókna metin samkvæmt leiðbeiningum e. MAStARI (Meta analysis of statistics 

assessment and review) og e. JBI critical appraisal tool. Niðurstöðurnar voru síðan samþættar 

samkvæmt PRISMA yfirlýsingunni sjá fylgiskjal 1 og leiðbeiningum e. IMRaD (Introduction, methods, 

result and discussion) (Polit og Beck, 2017). Þessar verklagsleiðbeiningar stuðluðu að því að verkefnið 

væri unnið með skipulögðum hætti, yki gagnsæi við framkvæmdina og skilaði skýrum og vönduðum 

niðurstöðum. Lokamarkmiðið var jafnframt að auka skilning lesandans á viðfangsefninu (Moher, Liberati, 

Tetzlaff og Altman, 2009). Höfundur notaði aðferðarfræði kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar, þar 

sem markmið samantektarinnar var að ígrunda mikilvægi þess að skima alla einstaklinga 18 ára og eldri 

með reglubundnum hætti fyrir kæfisvefni fyrir skipulagðar skurðaðgerðir sem framkvæmdar voru í 

svæfingu eða slævingu með tilliti til áhættuþátta og fylgikvilla í og eftir skurðaðgerð. 

 

2.1 Heimildaleit 
Við upphaf þessa meistaraverkefnis setti höfundur sér fyrir tíma og framkvæmdaáætlun. Heimildaleit fór 

fram á tímabilinu maí til desember 2019 og leiðbeinandi fékk senda efnisgrind verkefnisins þann 6. 

október 2019 ásamt hugmynd að kaflaskilum. Lokamarkmiðið var að ljúka gerð verkefnisins og útskrifast 

með meistarapróf í svæfingahjúkrun frá Háskóla Íslands í júní 2020. 

Við gerð verkefnisins voru inntökuskilyrði rannsóknargreina sem valdar voru fundnar með því að nota 

CoCoPop. En Polit og Beck (2017) leggja áherslu á að mikilvægt sé að notast sé við gagnreynda 

þekkingu þegar verið er að afla heimilda til að auka þekkingu og skilning á tilteknu klínísku viðfangsefni. 

Til þess að hægt væri að gera viðfangsefninu fullnægjandi skil þurfti að framkvæma nákvæma 

heimildaleit, setja leitinni inntöku- og útilokunarskilyrði, velja viðeigandi leitarorð, meta gæði og veikleika 

rannsókna og gera ráðstafanir til að útiloka og fyrirbyggja skekkju. Slíkt var hægt með því að framkvæma 

kerfisbundna fræðilega samantekt. Þá voru rannsóknarniðurstöður margra rannsókna samþættar út frá 

rannsóknarspurningunum sem lagðar voru fram í upphafi. En með þeirri aðferð var valið að nota 

PRISMA aðferðarfræðina sem er gagnsætt ferli sem hugsað var út frá því að aðrir gætu framkvæmt 

samskonar heimildaleit og komist að sömu eða svipaðri niðurstöðu (Polit og Beck, 2017). 

 Áður en heimildaleit hófst var athugað hvort til væri sambærileg kerfisbundin fræðileg samantekt á 

viðfangsefninu en til þess voru skoðaðir fræðilegu gagnagrunnarnir: e. JBI, Google scholar, Pubmed og 

ScienceDirect. Notuð var PRISMA aðferðarfræðin við leit á rannsóknum og PICOTS viðmiðin til að finna 

viðeigandi leitarorð. Við heimildaleit var byrjað á því að kasta út víðu leitarneti með leitarorðunum e. 
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Obstructive sleep apnea (OSA) og anesthesia. Leitin var síðan þrengd með leitarorðunum; e. STOP-

Bang, preoperative screening, intraoperative complication, perioperative period, postoperative 

complication og surgery. í framhaldi þess var leitin þrengd enn frekar með því að velja aðeins 

megindlegar rannsóknir sem voru fimm ára eða yngri og höfðu verið birtar í ritrýndum tímaritum með 

háan e. impact factor. Við framkvæmd verkefnisins var haldin nákvæm skrá um heimildaleitina, 

ákvarðanir sem voru teknar og þær aðferðir sem voru notaðar. Valdar voru greinar sem uppfylltu 

inntökuskilyrðin og tengdust rannsóknarspurningum þessarar samantektar. 

 

2.2 Inntökuskilyrði rannsóknargreina 
Við val á viðeigandi rannsóknum var stuðst við eftirfarandi inntökuskilyrði: 

• Þátttakendur: Voru einstaklingar 18 ára og eldri, af öllum þjóðernum. Þátttakendur gátu ýmist 

verið með greindan kæfisvefn eða grunaðir um að vera með kæfisvefn og voru skimaðir fyrir 

kæfisvefni fyrir skipulagðar skurðaðgerðir (e. preoperative). 

• Skilyrði: Einstaklingar sem gengust undir skurðaðgerð og voru annaðhvort svæfðir eða slævðir 

á meðan aðgerð stóð. Einnig að einstaklingar hefðu verið spurðir hvort þeir væru með greindan 

kæfisvefn og þeir sem voru ekki með greindan kæfisvefn væru skimaðir með STOP-Bang 

spurningalistanum sem metur líkur á kæfisvefni. Einnig að einstaklingar hefðu verið sendir í 

kæfisvefnsrannsókn ef tilefni var til þess. Einnig voru skoðaðir áhættuþættir með hliðsjón af 

vandamálum sem upp komu í og eftir skurðaðgerð. 

• Samhengi/rannsóknarumhverfi: Einstaklingar 18 ára og eldri sem gengust undir skipulagðar 

skurðaðgerðir á sjúkrahúsi og voru annaðhvort svæfðir eða slævðir á meðan aðgerð stóð. 

• Tími: Undirbúningur fyrir aðgerð (e. preoperative) með tilliti til áhættuþátta í aðgerð (e. 

intraoperative) og fylgikvilla eftir aðgerð (e. postoperative) hjá einstaklingum sem voru grunaðir 

um eða voru greindir með kæfisvefn. 

• Útkomubreytur: Við framkvæmd verkefnisins var hugað að mikilvægi nákvæms 

svæfingaundirbúnings einstaklinga fyrir skurðaðgerðir til að minnka líkur á áhættuþáttum sem 

geta komið upp í skurðaðgerð og fylgikvillum eftir aðgerð. Skilgreindar voru; óháðar breytur, 

útkomubreytur, áhættuþættir og fylgikvillar: 

o Óháðar breytur: Einstaklingar, skimun fyrir kæfisvefni, STOP-Bang, svefnrannsókn, 

blóðprufa, líkamsgerð, svæfingaundirbúningur, verkjastilling. 

o Útkomubreytur: Finna einstaklinga sem voru í áhættu á að vera með kæfisvefn, auka 

öryggi einstaklinga í gegnum aðgerðarferlið, notkun CPAP svefnöndunarvélar eftir 

aðgerð, velja viðeigandi verkjalyf, betri líðan, minnka líkur á áhættuþáttum í aðgerð og 

fylgikvillum eftir aðgerð. 

o Áhættuþættir í aðgerð: Vandamál tengd öndunarfærum, svæfing, erfiðleikar við foryldingu, 

erfiðleikar við barkaþræðingu, slæving og mænudeyfing eða staðdeyfing, öndunarbæling. 
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o Fylgikvillar sem skoðaðir voru: Verri öndunartíðni, fall á súrefnismettun, útandað 

koldíoxíð, ávísun verkjalyfja af flokki ópíata, öndunarbæling, bráðarugl, vandamál tengd 

hjarta- og æðakerfi. 

• Rannsóknarsnið/tegundir rannsókna: Við heimildaleit var leitað eftir megindlegum rannsóknum 

af ýmsum toga t.d.: Tilraunarannsóknum, ferilrannsóknum, þversniðsrannsóknum, 

samanburðarrannsóknum og blinduðum rannsóknum þar sem aðaláherslan var lögð á 

rannsóknir tengdar kæfisvefni og skimanir á kæfisvefni fyrir skipulagðar skurðaðgerðir með tilliti 

til vandamála sem gátu átt sér stað í skurðaðgerð og fylgikvilla eftir aðgerð. 

• Tungumál og útgáfudagur rannsóknagreina: Aðeins voru valdar greinar á ensku, íslensku, 

norsku, dönsku og sænsku sem voru fimm ára eða yngri. 

• Rannsóknir sem stóðust gæðamatið samkvæmt leiðbeiningum e. MAStARI og Joanna Briggs 

Institute Reviewer´s manual. 

 

2.3 Útilokunarskilyrði rannsóknargreina 
Við val á viðeigandi rannsóknum voru sett fram eftirfarandi útilokunarskilyrði: 

• Þátttakendur sem voru yngri en 18 ára. 

• Rannsóknargreinar sem fjölluðu ekki um kæfisvefn. 

• Rannsóknir sem voru ekki ritrýndar. 

• Rannsóknir sem voru eldri en 5 ára. 

• Rannsóknir sem voru á öðrum tungumálum en ensku, íslensku, norsku, dönsku eða sænsku. 

• Rannsóknir sem uppfylltu ekki gæðamatið samkvæmt leiðbeiningum e. MAStARI og Joanna Briggs 

Institute Reviewer´s manual. 

 

2.4 Val á heimildum 
Við efnisleit þessa verkefnis var heimilda leitað með lykilhugtökum og titlar rannsókna skimaðir út frá því 

hversu viðeigandi og grípandi þeir væru fyrir viðfangsefnið sem var kæfisvefn. Markmiðið var skimun á 

kæfisvefni með tilliti til vandamála sem upp gátu komið í skurðaðgerð og fylgikvilla eftir aðgerð. Til þess 

að þrengja leitina voru útdrættir skimaðir og út frá því valdar 21 megindleg rannsóknagrein. Þær voru 

síðan skoðaðar betur af höfundi og aðalleiðbeinanda út frá því hversu viðeigandi þær væru fyrir gerð 

þessa verkefnis og bornar saman við inntökuskilyrðin. Þessu ferli var skipt upp í þrjá flokka: 1) Skimun 

á titli greinanna, ásamt því hvort innihald þeirra samræmdist rannsóknarspurningum þessa verkefnis, 2) 

Skimun á útdrætti greinanna, ásamt því hvort innihald þeirra samræmdist inntökuskilyrðum þessa 

verkefnis, 3) Skimun á heildartexta greinanna út frá því hvort innihald þeirra uppfyllti inntökuskilyrði 

þessa verkefnis. 
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2.5 Mat á gæðum rannsókna 
Við framkvæmd þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar lagði höfundur mat á gæði hverrar 

rannsóknar fyrir sig fyrst með því að búa til eigið matstæki með því að fylgja leiðbeiningum MAStARI og 

síðan samkvæmt e. level of evidence frá e. Joanna Briggs Institute Reviewer´s manual (Aromataris og 

Munn, 2017). Höfundur notaði fyrst matstæki MAStARI til að velja viðeigandi rannsóknir sem uppfylltu 

inntökuskilyrðin og tengdust rannsóknarspurningum samantektarinnar. Til að meta gæði heimilda 

samkvæmt MAStARI lagði höfundur sjálfur til tíu atriði sem hann leitaðist eftir að rannsóknirnar ættu að 

innihalda. Í töflu 6 má sjá nánar MAStARI gæðamatstækið sem höfundur bjó til ásamt höfundum 

rannsókna samantektarinnar. 

 

Tafla 6. Tíu atriði við mat á gæðum heimilda samkvæmt leiðbeiningum MAStARI ásamt 
höfundum rannsókna. 
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Abdelsattar o.fl., 
2015 

X   X  X   X X 6 

Acar o.fl., 2014 X  X X  X X  X X 7 
Bille o.fl., 2015 X X X X X    X  6 

Chan o.fl., 2019 X X X X X X X  X X 9 
Chung o.fl., 
2013 

X X X X X     X 6 

Duarte o.fl., 
2017 

X X X X X    X X 7 

Fleming o.fl., 
2018 

X X X X X    X X 7 

Garza-Garibay 
o.fl., 2017 

X  X X   X  X  5 

Kendale o.fl., 
2018 

X  X X   X X X X 7 

Liao o.fl., 2017 X X X X X X X X X  9 
Liao o.fl., 2013 X X   X  X X  X 6 

Mutter o.fl., 
2014 

X X X X X X X X X X 10 

Naqvi o.fl., 2017 X     X X  X X 5 

Proczko o.fl., 
2014 

X  X X X X X X X X 9 

Sangkum o.fl., 
2017 

X X X X X    X X 7 

Sato o.fl., 2017 X X X  X  X  X X 7 

Shin o.fl., 2018 X X X  X X X  X X 8 
Tan o.fl., 2016 X X X X X    X X 7 

Wang o.fl., 2018 X  X X  X X X X  7 
Xará o.fl., 2014 X  X X  X X  X  6 

Zhao o.fl., 2018 X X X  X  X  X X 7 
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Sett voru þau viðmið að rannsóknirnar sem væru valdar ættu að innihalda að lágmarki fimm atriði af 

þessum tíu svo þær væru teknar með og notaðar við gerð samantektarinnar. Samkvæmt MAStARI 

innihéldu engar rannsóknir ekkert til fjögur atriði, tvær rannsóknir innihéldu fimm atriði, fimm rannsóknir 

innihéldu sex atriði, níu rannsóknir innihéldu sjö atriði, ein rannsókn innihélt átta atriði, þrjár rannsóknir 

innihéldu níu atriði og ein rannsókn uppfyllti öll tíu atriðin. 

Lagt var mat á gæði hverrar rannsóknar fyrir sig með því að nota e. level of evidence samkvæmt e. 

Joanna Briggs Institute Reviewer´s manual sem byggir á ellefu atriðum (Aromataris og Munn, 2017) og 

má sjá nánar í fylgiskjali 2. Höfundur ákvað að þær rannsóknir sem væru teknar með í þessari samantekt 

yrðu að innihalda að lágmarki sjö af ellefu atriðum. Samkvæmt JBI innihéldu engar rannsóknir ekkert til 

sex atriði, fimm rannsóknir innihéldu sjö atriði, fjórar rannsóknir innihéldu átta atriði, fjórar rannsóknir 

innihéldu níu atriði, fimm rannsóknir innihéldu tíu atriði og tvær rannsóknir innihéldu ellefu atriði. 

 

2.6 Frumþýðing á STOP-Bang mælitækinu af ensku yfir á íslensku 
Höfundur þessa verkefnis frumþýddi STOP-Bang mælitækið af ensku yfir á íslensku. Notuð var aðlöguð 

aðferðarfræði samkvæmt e. MAPI research institute sem leggur áherslu á að þýðingarferlið sé 

framkvæmt í eftirfarandi fjórum skrefum: Frumþýðingu, bakþýðingu, forprófun og prófarkalestri. Við 

þýðingu mælitækja er mikilvægt að viðhafa vönduð vinnubrögð til að gæði þýðingar, réttmæti og 

áreiðanleiki séu eins nálægt upprunalega mælitækinu og kostur er. Þegar mælitæki eru þýdd af einu 

tungumáli yfir á annað þarf að huga að því að þýðingin sé í samræmi við menningu og málvenjur þess 

tungumáls sem það er þýtt yfir á. Til að ná fram merkingu orðs eða hugtaks getur þurft að nota fleiri en 

eitt orð og jafnvel setningar (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2015; MAPI institute, 

2019). 

 Markmiðið með frumþýðingu á STOP-Bang mælitækinu fyrir þessa samantekt var að þýðingin yrði 

auðskiljanleg og samsvaraði merkingu mælitækisins á upprunalega tungumálinu sem er enska. Einnig 

að útlit og samræmi spurningalistans væri eins á báðum tungumálunum og að feitletranir, punktar og 

númer héldu sér. Sjá má nánar í töflu 7 hér fyrir neðan frumþýðingu á STOP-Bang mælitækinu. 
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Tafla 7. Frumþýðing á STOP-Bang mælitækinu af ensku yfir á íslensku. 

Spurning Já Nei STOP-Bang spurningar íslenska STOP-Bang enska 

1   Hrýtur þú hátt?  
(Nógu hátt til að það heyrist í gegnum 
lokaðar dyr eða að sá sem þú deilir 
rúmi með pikki í þig um nóttina vegna 
hávaða)? 
 

Snoring 
Do you Snore Loudly (loud 
enough to be heard through 
closed doors or your partner 
nudges you because of loud 
snoring at night)? 

2   Ertu oft þreytt(ur)/syfjuð(aður)  
Finnur þú fyrir mikilli dagsyfju (hefur 
þú sofnað undir stýri eða á meðan 
einhver er að tala við þig)? 
 

Tired  
Do you often feel Tired, 
Fatigued, or Sleepy during the 
daytime (such as falling 
asleep during driving or 
talking to someone)? 

3   Tekur þú öndunarpásur í svefni 
Hefur maki eða einhver tekið eftir því 
að þú takir öndunarpásur þegar þú 
sefur eða að það komi skrítin kokhljóð 
eða stunur frá þér? 

Observed 
Has anyone Observed you 
Stop Breathing or 
Choking/Gasping while 
sleeping? 

4   Ertu með háþrýsting 
Hefur þú einhver tímann fengið 
meðhöndlun við háþrýstingi eða ertu 
að taka lyf við háþrýstingi? 

Blood Pressure 
Do you have, or are you 
being treated for High Blood 
Pressure? 

5   Body Mass Index 
Meira en ³35 kg/m2?  
(Þá er spurt um hæð og þyngd og BMI 
stuðull reiknaður út frá því). 

Body mass index 
More than 35 kg/m2?  
(BMI calculated by Height and 
weight ) 

6   Aldur 
Ertu eldri en 50 ára? 

Age 
Are you older than 50? 

7   Er ummál háls stórt? 
(Mælt umhverfis Adams eplið) 
Karlar meira en 43 cm?  
Konur meira en 41 cm?  

Is your neck size large? 
(Mesure around Adam’s 
apple) 
Fore males, is your shirt 
collar size 17 inches/43 cm 
or larger? 
For female, is your shirt 
collar size16 inches/41 cm or 
larger? 

8   Kyn 
Karlkyns? 

Gender 
Male? 

 

Svör við spurningum: 

Lítil áhætta á kæfisvefni: Ef svarað er játandi 0-2 spurningum. 

Miðlungs áhætta á kæfisvefni: Ef svarað er játandi 3-4 spurningum. 

Mikil áhætta á kæfisvefni: Ef svarað er játandi 5-8 spurningum. 
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3 Niðurstöður 
Í niðurstöðukafla verður farið yfir val rannsókna og fjallað um tilgang þeirra og helstu einkenni með 

lóðréttum hætti. Skýrt verður frá í hvaða landi rannsóknirnar voru framkvæmdar, rannsóknarstað, 

rannsóknarsniði og þátttakendum. Farið verður yfir niðurstöður rannsóknanna og þær samþættar með 

kerfisbundinni fræðilegri samantekt og rannsóknarspurningunum þremur svarað. 

 

3.1 Niðurstöður heimildaleitar 
Við heimildaleit var notaður vafrinn e. Google chrome og heimilda leitað í gagnasöfnunum e. 

GoogleSchoolar, ScienceDirect og PubMed. Þær heimildir sem stóðu upp úr og voru valdar áttu það 

sameiginlegt að vera flestar úr tímaritum sem fjölluðu um svæfingar, lungnastarfsemi og svefn. Haldið 

var utan um rannsóknir í heimildaforritinu e. Endnote. Til að einfalda heimildaleitina var valinn sá 

möguleiki að ef reynt var að vista sömu rannsóknina oftar en einu sinni þá bauð forritið upp á að eyða 

auka afritum strax, en með þeim hætti vistaðist hver rannsókn aðeins einu sinni sem einfaldaði 

gagnavinnsluna. Heimildir voru mun aðgengilegri og fleiri með ókeypis aðgangi þegar leitað var á innra 

neti Háskóla Íslands eða í gegnum vefsíðu Heilbrigðisvísindabókasafn LSH og HÍ. 

 Fyrst var byrjað á því að leita heimilda í gagnasafninu e. Google scholar með leitarorðinu e. 

Obstructive sleep apnea (OSA) og komu þá fram 441.000 niðurstöður. Til að þrengja leitina var bætt við 

leitarorðinu e. preoperative screening sem skilaði 21.200 niðurstöðum, síðan var bætt við leitarorðinu e. 

intraoperative complication sem skilaði 16.400 niðurstöðum og leitarorðinu e. postoperative 

complications sem skilaði 11.700 niðurstöðum og STOP-Bang sem skilaði 596 niðurstöðum. Loks voru 

leitarniðurstöður takmarkaðar við síðastliðin fimm ár og urðu niðurstöðurnar þá 408 talsins. Af þeim voru 

valdar 37 rannsóknir út frá því hversu grípandi og lýsandi titill þeirra var á viðfangsefninu. Rannsóknirnar 

voru í framhaldinu skoðaðar nánar með tilliti til þess hvort þær uppfylltu inntökuskilyrði þessarar 

samantektar og útdráttur og niðurstöður rannsóknanna lesnar yfir. Af þeim voru valdar tíu rannsóknir 

fyrir gerð þessarar samantektar. 

 Heimilda var einnig leitað í gagnasafninu e. ScienceDirect með sama hætti. Fyrst var slegið inn 

leitarorðinu e. Obstructive sleep apnea (OSA) og komu þá fram 36.820 niðurstöðum. Til að þrengja 

leitina var bætt við leitarorðinu e. preoperative screening sem skilaði 364 niðurstöðum, síðan var bætt 

við leitarorðinu e. intraoperative complication sem skilaði 182 niðurstöðum og leitarorðinu e. 

postoperative complications sem skilaði 171 niðurstöðu. Af þeim voru valdar 18 rannsóknir út frá því 

hversu grípandi og lýsandi titill þeirra var á viðfangsefninu. Rannsóknirnar voru í framhaldinu skoðaðar 

nánar með tilliti til þess hvort þær uppfylltu inntökuskilyrði þessarar samantektar og útdráttur og 

niðurstöður rannsóknanna lesnar yfir. Af þeim voru valdar fimm rannsóknir fyrir gerð þessarar 

samantektar. 

 Að lokum var leitað heimilda í gagnasafninu e. Pubmed og leitað skipulega með aðkomu MeSH og 

leitarorðinu e. Obstructive sleep apnea (OSA) og komu þá fram 19.475 niðurstöður. Til að þrengja leitina 

var bætt við e. surgery sem skilaði þá 2401 niðurstöðu. Loks voru leitarniðurstöður takmarkaðar við 

síðastliðin fimm ár sem skilaði 813 niðurstöðum og bætt við e. free full text sem skilaði 161 niðurstöðu. 
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Af þeim voru valdar 26 rannsóknir út frá því hversu grípandi og lýsandi titill þeirra var á viðfangsefninu. 

Rannsóknirnar voru í framhaldinu skoðaðar nánar með tilliti til þess hvort þær uppfylltu inntökuskilyrði 

þessarar samantektar og útdráttur og niðurstöður rannsóknanna lesnar yfir. Af þeim voru valdar sex 

rannsóknir fyrir gerð þessarar samantektar. 

 Við heimildaleit var stuðst við þau inntökuskilyrði sem sett voru í aðferðarfræðikafla þessa verkefnis 

og aðeins valdar megindlegar rannsóknir sem framkvæmdar voru á árum 2014-2019. Tvær 

undantekningar voru gerðar á tímatakmörkunum og rannsóknir teknar inn eldri en fimm ára en þær 

fjölluð um mælingar á lífmerkjum og verkjalyfjagjöf sem þóttu gagnast samantektinni. Rannsóknirnar 

voru allar útgefnar á ensku þó þær væru frá ýmsum löndum. Upphafleg heimildaleit þegar búið var að 

þrengja leitina með fleiri leitarorðum og takmarka við undanfarin fimm ár skilaði 740 rannsóknum. Allir 

740 titlarnir voru skimaðir með tilliti til hversu vel þeir féllu að viðfangsefni þessarar samantektar. Út frá 

því var valin 81 rannsókn og útdrættir skimaðir. Af þeim voru 49 rannsóknir útilokaðar þar sem þær 

uppfylltu ekki inntökuskilyrðin. Þá stóðu eftir 32 rannsóknir sem voru lesnar í heild. Af þeim voru 11 

rannsóknir útilokaðar þar sem þær uppfylltu ekki gæðakröfur samkvæmt leiðbeiningum JBI og MAStARI. 

Að lokum stóðu eftir 21 rannsókn fyrir gerð þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar. 

 Við gagnavinnslu þessarar samantektar voru niðurstöður 21 ritrýndra rannsókna sem höfðu staðist 

öll inntöku- og útilokunarskilyrði samþættar samkvæmt PRISMA yfirlýsingunni sem sjá má nánar í 

fylgiskjali 1. Við mat á rannsóknum fyrir samantektina fór höfundur yfir allar heimildir og lagði mat á 

hverja heimild fyrir sig. Í framhaldi þess var annar aðili sem er leiðbeinandi þessa verkefnis fenginn til 

yfirferðar með höfundi. Þá var hugað að því að meta innihald og gæði rannsóknanna og hvort þær væru 

viðeigandi fyrir þetta meistaraverkefni með tilliti til inntöku- og útilokunarskilyrða og 

rannsóknarspurninganna. Heimildamat var gert samkvæmt regnhlífarhugtaki JBI (Aromataris o.fl., 

2015). Þessari aðferð var beitt til að reyna draga úr, forðast og minnka líkur á því að framkvæma skekkju 

(e. bias). Samhliða þessu var lagt mat á gæði heimilda með tilliti til styrkleika og takmarkana rannsókna 

samkvæmt leiðbeiningum MAStARI og e. JBI critical appraisal tool. Allar helstu upplýsingar úr 

rannsóknunum sem uppfylltu inntökuskilyrði þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar voru settar 

inn í Matrix matsramma sem höfundur vann samhliða verkefninu sem sjá má nánar neðst í þessum 

kafla. Það var gert til þess að hægt væri að bera heimildirnar saman lóðrétt og glöggva sig betur á 

innihaldi þeirra. Lesnar voru rannsóknir sem tengdust kæfisvefni og rannsóknir sem notuðu STOP-Bang 

mælitækið sem er notað víða erlendis til að skima einstaklinga fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerð (Duarte 

o.fl., 2017). Einnig voru lesnar rannsóknir sem beindust að því að meta hvort STOP-Bang mælitækið 

væri með sömu næmi, sértækni og nákvæmi með tilliti til þess hvort það myndi skila sama eða svipuðum 

árangri þegar búið var að þýða mælitækið af ensku yfir á önnur tungumál (Billie, Bille-Hasselstrøm og 

Petersen, 2015; Duarte o.fl., 2017). Niðurstöður heimildaleitar má sjá nánar í flæðiriti á mynd 1 hér fyrir 

neðan. 
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Mynd 1. Flæðirit heimildaleitar 

 

3.2 Einkenni og rannsóknarsnið valdra rannsóknargreina 
Í heildina var valin 21 megindleg rannsókn fyrir framkvæmd samantektarinnar. Rannsóknirnar voru 

framkvæmdar víðsvegar í heiminum, en þær komu frá eftirfarandi 14 löndum: Bandaríkjunum (n=5), 

Brasilíu (n=1), Danmörku (n=1), Hong Kong (n=1), Íran (n=1), Japan (n=1), Kanada (n=4), Kína (n=1), 

Mexíkó (n=1), Portúgal (n=1), Póllandi (n=1), Singapúr (n=1), Suður Kóreu (n=1) og Tyrklandi (n=1). 

Sextán rannsóknir fóru fram á sjúkrahúsum (Abdelsattar o.fl., 2015; Acar o.fl., 2014; Chan o.fl., 2019; 

Chung o.fl., 2013; Garza-Garibay o.fl., 2017; Kendale o.fl., 2018; Liao o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Mutter 

o.fl., 2014; Naqvi o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Wang o.fl., 2018; Xará 

o.fl., 2014; Zhao o.fl., 2018) og fimm á svefnrannsóknarstofum (Bille o.fl., 2015; Duarte o.fl., 2017; 

Fleming o.fl., 2018; Sangkum o.fl., 2017; Tan o.fl., 2016). Allar rannsóknirnar voru framkvæmdar á 

rauntíma nema rannsóknir Kendale o.fl. (2018) og Proczko o.fl. (2014) sem voru afturskyggnar (e. 

retrospective analysis). Um helmingur rannsóknanna (n=10) voru ferilrannsóknir (e. cohort studies) og 

hinar voru tilraunarannsóknir (e. randomized controlled trials) (n=3), áreiðanleikarannsóknir (e. 

validation studies) (n=4), þversniðsrannsóknir (e. cross sectional studies) (n=1), og rannsóknaráætlun 

(e. study protocol) (n=1). Þar af voru 16 samanburðarrannsóknir (e. comparative studies) og níu 

blindaðar rannsóknir (e. blinded studies). 
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3.3 Tilgangur, úrtak og þátttakendur rannsókna 
Tilgangur rannsóknanna var sá sami og snéri meðal annars að því skima þátttakendur fyrir kæfisvefni 

með STOP-Bang mælitækinu til að þess að skoða fylgikvilla sem áttu sér stað í eða eftir skurðaðgerð. 

Rannsóknir miðuðu að því að þýða STOP-Bang mælitækið af ensku yfir á dönsku og ensku yfir á 

portúgölsku til að meta hvort það skilaði sambærilegum niðurstöðum með tilliti til þess hvort næmi, 

sértækni og nákvæmni mælitækisins héldust áfram áreiðanleg (Bille o.fl., 2015; Duarte o.fl., 2017). 

Rannsóknirnar skimuðu sjúklinga með STOP-Bang til að meta hvort líkur væru á að þátttakendur væru 

með kæfisvefn fyrir skurðaðgerð (Bille o.fl., 2015; Chung o.fl., 2013; Duarte o.fl., 2017; Fleming o.fl., 

2018; Garza-Garibay o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Mutter o.fl., 2014; Proczko o.fl., 2014; Sangkum o.fl., 

2017; Tan o.fl., 2016; Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 2014). Tekin var blóðprufa úr bláæðablóði þátttakenda 

til að mæla styrk bíkarbónats (HCO-3). Þar sem hlutverk bíkarbónats er meðal annars að hlutleysa 

uppsafnað koldíoxíð í líkamanum og ef bíkarbónat var hækkað gat það verið merki um að viðkomandi 

gæti værið með kæfisvefn. Bíkarbónat var þess vegna mælt í þeim tilgangi að meta hvort það myndi 

auka sértækni STOP-Bang mælitækisins við að finna einstaklinga með kæfisvefn (Chung o.fl., 2013). 

Einnig voru lífmerkin e. Glycated hemoglobin (HbA1c), C- Reactive Prótein (CRP) og e. Erythropoietin 

(EPO) mæld í bláæðarblóði þar sem tilgangurinn var að meta hvort það myndi auka líkur þess að finna 

einstaklinga með kæfisvefn (Fleming o.fl., 2018). Rannsakendur skoðuðu hvort hægt væri að sleppa því 

að mæla klínískt ummál háls einstaklinga og setja inn í staðinn íhlutunina líkamsgerð „epli“, sem fólst í 

því að meta sjónrænt hvort einstaklingur væri kringlulaga eins og epli í laginu í staðin fyrir að mæla 

ummál háls og hvort það myndi auka greiningarárangur mælitækisins (Sangkum o.fl., 2017). Tilgangur 

rannsókna var jafnframt að meta áhrif kæfisvefns fyrir áhættuþáttum og fylgikvillum í og eftir skurðaðgerð 

sem voru; erfiður öndunarvegur, samfall á öndunarvegi, öndunarbæling, lækkun á öndunartíðni, lækkun 

á súrefnismettun, öndunarbælandi áhrif ópíata og öndunarstopp (Acar o.fl., 2014; Duarte o.fl., 2017; 

Liao o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Naqvi o.fl., 2017; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Xará o.fl., 2015; Zhao 

o.fl., 2018). 

 Á meðan skurðaðgerð stóð var fylgst nákvæmlega með lífsmörkum sjúklinga í vaktara (e. monitor) 

sem voru hjartalínurit, líkamshiti, púls, blóðþrýstingur, súrefnismettun og dýpt vöðvaslökunar. Einnig var 

fylgst með stillingum á svæfingavél sem tengdust öndunartíðni, öndunarkúrfu, inn- og útandað rúmmál 

lofts, innandaðs styrks súrefnis, útandaðs styrks koldíoxíðs og þrýstings á öndunarvegi. En vaktari er 

tæki sem notað var til að fylgjast með og halda stöðuga skrá yfir þessa mikilvægu þætti sem vörðuðu 

öryggi sjúklingsins (Acar o.fl., 2014; Naqvi o.fl., 2017; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). 

Rannsóknirnar skoðuðu einnig hvort STOP-Bang mælitækið gæti spáð fyrir um erfiða barkaþræðingu 

(Acar o.fl., 2014) og hvort munur væri á slævingu með lyfjunum e. Demedetomidine og Propofol hjá 

þátttakendum með kæfisvefn með tilliti til öndunarbælingar, efri loftvegaþrenginga og þörf á 

loftvegainngripum (Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). Tilgangur rannsókna var einnig að meta hvort 

kæfisvefn hefði áhrif á afdrif þátttakenda með hliðsjón af fylgikvillum eftir skurðaðgerð (Abdelsattar o.fl., 

2015; Chan o.fl., 2019; Kendale o.fl., 2018; Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 2014). Rannsóknir skoðuðu 

áhrif á gjöf viðbótarsúrefnis eftir skurðaðgerð út frá tíðni öndunarpása, súrefnismettunar (SpO2) og 

útandaðs koldíoxíðs (EtCO2) (Liao o.fl., 2017). Skoðuð var ávísun morfínskyldra verkjalyfja eftir 

skurðaðgerð meðal einstaklinga með greindan kæfisvefn eða voru grunaðir um kæfisvefn og þeirra sem 
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voru ekki með kæfisvefn með tilliti til skammtastærða (Kendale o.fl., 2018). Rannsóknir skoðuðu einnig 

áhrif á notkun CPAP svefnöndunarvélar fyrir, í og eftir skurðaðgerð út frá líðan þátttakenda, tíðni 

fylgikvilla og lengd sjúkrahúsdvalar (Liao o.fl., 2013; Mutter o.fl., 2014; Proczko o.fl., 2014). Í töflu 8 má 

sjá rannsóknarviðfangsefni einstakra rannsókna þessarar samantektar. Úrtak rannsókna voru 

annarsvegar þátttakendur á leið í skurðaðgerð og hinsvegar þátttakendur sem höfðu undirgengist 

skurðaðgerð. Eins og fyrr segir voru tvær rannsóknanna afturskyggnar sem unnu með niðurstöður úr 

gagnagrunnum sjúkrahúsa. Samanlagður heildarfjöldi þátttakenda í öllum rannsóknunum var 78.372. 

Fæstir þátttakendur voru 43 í rannsókn Bille o.fl. (2015) en flestir þátttakendur voru 26.842 í rannsókn 

Abdelsattar o.fl. (2015). 

 

Tafla 8. Rannsóknarviðfangsefni úr 21 rannsókn fræðilegrar samantektar um kæfisvefn frá 
 árunum 2013-2019. 

Skima skurðsjúklinga með STOP-Bang m.t.t. 
kæfisvefns 
 

Garza-Garibay o.fl., 2017; Mutter o.fl., 2014; 

Proczko o.fl., 2014, Sangkum o.fl., 2017; 

Tan o.fl., 2016, Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 

2014 

Þýðing og forprófun á STOP-Bang mælitæki Bille o.fl., 2015; Duarte o.fl., 2017 

 

Meta tengsl kæfisvefns og lífmerkja í blóði Chung o.fl., 2013; Fleming o.fl., 2018 

 

Samanburður tveggja lyfja sem notuð voru til 
slævingar fyrir skurðaðgerð 

Naqvi o.fl., 2017; Zhao o.fl., 2018 

Meta tengsl kæfisvefns og fylgikvilla í 
skurðaðgerð 

Chan o.fl., 2019; Mutter o.fl., 2014; Naqvi 

o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014, Sato o.fl., 

2017; Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 2018 

Meta hvort STOP-Bang geti spáð fyrir um 
áhættuþætti í og eftir skurðaðgerð 

Acar o.fl., 2014; Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 

2018 

Meta áhrif kæfisvefns á afdrif þátttakenda eftir 
skurðaðgerð 

Abdelsattar o.fl., 2015; Liao o.fl., 2017 

Samanburður á ávísunum morfínskyldra lyfja til 
einstaklinga með greindan eða grunaðan 
kæfisvefn og einstaklinga ekki með kæfisvefn 

Kendale o.fl., 2018 

Meta áhrif APAP/CPAP svefnöndunarvélar á 
einstaklinga með greindan eða grunaðan 
kæfisvefn 

Liao o.fl., 2013; Mutter o.fl., 2014; Proczko 

o.fl., 2014 
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3.4 Niðurstöður fræðilegrar samantektar 
Samantekt á rannsóknarniðurstöðum var gerð með lóðréttum hætti og skiptist í eftirfarandi þrjá yfirflokka: 

1) Mælitæki til að skima fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerð (e. preoperative), 2) Áhættuþættir í 

skurðaðgerð (e. intraoperative) og 3) Fylgikvillar eftir skurðaðgerð (e. postoperative). Í þessum kafla 

verður síðan rannsóknarspurningunum þremur svarað. Kafli 3.4.1 svarar rannsóknarspurningunum: 

Hvernig er best að skima fyrir og greina sjúklinga 18 ára og eldri sem gangast undir skipulagðar 

skurðaðgerðir í svæfingu eða slævingu með tilliti til kæfisvefns? Hver er gagnsemi STOP-Bang 

mælitækisins fyrir skimun á kæfisvefni hjá sjúklingum 18 ára og eldri sem gangast undir skipulagðar 

skurðaðgerðir í svæfingu eða slævingu? Kaflar 3.4.2 og 3.4.3. svara síðan rannsóknarspurningunni: 

Hver er munurinn á bata og afdrifum sjúklinga 18 ára og eldri eftir skipulagðar skurðaðgerðir sem gerðar 

eru í svæfingu eða slævingu hjá sjúklingum sem eru með ógreindan kæfisvefn samanborið við greindan 

kæfisvefn með tilliti til áhættuþátta og fylgikvilla í og eftir skurðaðgerð? 

 

3.4.1 Mælitæki til að skima fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerð (e. preoperative) 

STOP-Bang 

Niðurstöður rannsókna Duarte o.fl. (2017) á (n=456) þátttakendum sýndu fram á að þegar búið var að 

þýða STOP-Bang mælitækið af ensku yfir á portúgölsku og þátttakendur fengu ≥3 stig á STOP-Bang þá 

skilaði mælitækið 83,5% næmi, 45,5% sértækni og 75,2% nákvæmni til að finna einstaklinga sem voru 

í áhættu á að vera með kæfisvefn (p<0.001). Sambærileg rannsókn Bille o.fl. (2015) á (n=43) 

þátttakendum sýndi fram á að þegar búið var að þýða STOP-Bang mælitækið af ensku yfir á dönsku og 

þátttakendur skoruðu ≥3 stig á STOP-Bang sýndi mælitækið fram á 87,1% næmi og 75% sértækni til að 

finna einstaklinga með kæfisvefn (p<0.001). 

Rannsóknir á (n=678) þátttakendum leiddu í ljós að átta áhættuþættir kæfisvefns samkvæmt STOP-

Bang voru áfram þeir sömu og í upprunalegu ensku útgáfu mælitækisins sem voru; hrotur, þreyta, 

öndunarpásur í svefni, hár blóðþrýstingur, BMI >35 kg/m2, aldur >50 ára, ummál háls meira en 43 cm 

hjá körlum og 41 cm hjá konum og kyn (áhættuþáttur að vera karlkyns) (p<0.001) (Duarte o.fl., 2017; 

Garza-Garibay o.fl., 2017). Í rannsókn Garza-Garibay o.fl. (2017) á (n=222) þátttakendum kom í ljós að 

22% þátttakenda voru með fjóra af átta áhættuþáttum kæfisvefns, 20,7% voru með þrjá áhættuþætti 

kæfisvefns, 19,4% voru með tvo áhættuþætti kæfisvefns og 8,7% voru með sex eða fleiri áhættuþætti 

kæfisvefns. 

 Rannsókn Duarte o.fl. (2017) sýndi fram á að næmi STOP-Bang mælitækisins jókst samhliða fjölda 

öndunarpása í svefni úr fimm sinnum á mín í 30x á mín (p<0.001). Besta forspárgildi miðlungs til 

alvarlegs kæfisvefns var ummál háls, síðan aldur og öndunarpásur í svefni. Það var marktækur munur 

(p<0.001) á milli þátttakenda með kæfisvefn og ekki með kæfisvefn á STOP-Bang breytunum ummál 

háls, aldur og BMI. Þátttakendur með kæfisvefn voru líklegri til að hrjóta (p<0.002), taka öndunarpásur 

í svefni (p<0.001), vera eldri en 50 ára (p<0.001), með ummál háls >40 cm (p<0.001) og vera karlkyns 

(p<0.001) heldur en þeir sem voru ekki með kæfisvefn. Meðal þátttakenda með alvarlegan kæfisvefn 

(≥30 öndunarpásur á mín) var meðalaldur þátttakenda 45,9 ár +/-12,8 ár, meðal BMI var 33,5 kg/m2 +/- 

7,9 kg/m2 og meðal ummál háls 43,1 cm +/- 4,2 cm (p<0.001). 
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Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum reyndist ekki marktækur munur á tíðni kæfisvefns milli Asíubúa 

og hvítra. Þegar einstaklingur fékk ≥3 stig á STOP-Bang skilaði mælitækið 66,2% næmi og 74,7% 

sértækni þegar AHI ≥15x á mín en 69,2% næmi og 67,1% sértækni þegar AHI ≥30x á mín (p<0.05). Hjá 

einstaklingum af asískum uppruna var ekki marktækur munur (p<0.05) á niðurstöðum STOP-Bang 

mælitækisins þegar BMI stuðullinn var lækkaður úr 35 í 30 eða 27,5 kg/m2. Þegar BMI stuðullinn lækkaði 

jókst hins vegar næmið en sértæknin minnkaði (Tan o.fl., 2016). 

 

Lífmerki mæld með blóðprufu 

Niðurstöður Chung o.fl. (2013) þar sem rannsakaðir voru (n=4077) þátttakendur kom í ljós að þegar 

bíkarbónat gildinu ≥28 mmol/L var bætt við STOP-Bang hjá þeim sem skoruðu ≥3 stig á STOP-Bang 

jókst sértækni allra með miðlungs kæfisvefn upp í 85,2% og þeirra með alvarlegan kæfisvefn upp í 

81,7% (p<0.05). Af þeim voru þátttakendur með alvarlegan kæfisvefn 79,7%. Þátttakendur sem skoruðu 

≥6 stig á STOP-Bang eða skoruðu ≥3 stig á STOP-Bang og voru með bíkarbónat gildi ≥28 mmol/L, voru 

tvöfalt líklegri til þess að vera með alvarlegan kæfisvefn heldur en þeir sem uppfylltu ekki þessi skilyrði 

(p<0.05) (Chung o.fl., 2013). 

 Fleming o.fl. (2018) sýndu fram á tengsl milli hækkunar á lífmerkjum og alvarleika kæfisvefns 

(p<0.0001). Meðal (n=264) þátttakenda voru lífmerkin með hæstu forpárgildin með tilliti til alvarleika 

kæfisvefnsins; e. Glycated hemoglobin (HbA1c), e. C-reactive protein (CRP) og e. Erythropoietin (EPO) 

(p<0.0001). Sterkustu tengslin voru á milli hækkunar á CRP og HbA1c (p<0.0001). Þannig voru tengsl 

á milli hækkunar á CRP og tíðni öndunarpása í svefni (p<0.0001) auk hækkunar á CRP og lækkunar á 

súrefnismettun <90% í svefni (p<0.0001). Einnig voru tengsl á milli hækkunar á HbA1c ³5,7% og 

öndunarpása í svefni (p<0.001) og hækkunar á HbA1c ³5,7% og lækkunar á súrefnismettun <90% í 

svefni (p<0.0001). Þegar gildi CRP var ³0,2 mg/dL og HbA1c var ³5,7% voru 81% líkur á að 

einstaklingur væri með miðlungs til alvarlegan kæfisvefn miðað við 37% ef gildin voru innan eðlilegra 

marka. Ef aðeins annað þessara tveggja gilda var hækkað voru líkurnar 60-70% (p<0.0001). Niðurstöður 

sýndu jafnframt fram á tengsl milli súrefnisskorts (p<0.008) og lækkunar á súrefnismettun <90% í svefni 

(p<0.02) og hækkunar á EPO (p<0.008). Ef öll þrjú gildin voru hækkuð þá benti það til enn alvarlegri 

kæfisvefns (p<0.0001) (Fleming o.fl., 2018). 

 

Líkamsgerð 

Í rannsókn Sangkum o.fl. (2017) þar sem rannsakaðir voru (n=208) þátttakendur hafði STOP-Bang 

mælitækið 96,3% næmi til að finna einstaklinga með kæfisvefn og 19,6% sértækni. Þegar líkamsgerðinni 

„epli“ (e. apple) var bætt við STOP-Bang mælitækið þá jókst sértæknin upp í 39,1%. Hjá þátttakendum 

sem skoruðu síðan ³4 stig á STOP-Bang-apple jókst sértækni mælitækisins því um 67,4% og hafði 

90,1% næmi til að finna einstaklinga með kæfisvefn. Niðurstöður sýndu fram á að jafn árangursríkt var 

að nota STOP-Bang eins og STOP-Bang-apple, en fljótlegra var að horfa á einstakling og meta sjónrænt 

hvort hann var eins og epli í laginu og gefa stig samkvæmt þeirri aðferð (Sangkum o.fl., 2017). 
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Svefnrannsókn 

Í samantektinni voru (n=11) rannsóknir í heildina sem framkvæmdu kæfisvefnsrannsókn meðal 

(n=4397) þátttakenda. Svefnrannsókn var gerð annað hvort fram á svefnrannsóknarstofu eða í 

heimahúsi. Við framkvæmd svefnrannsóknar var rannsakað hversu oft viðkomandi tók öndunarpásur í 

svefni á hverri klukkustund, hversu lengi þær stóðu yfir og viðeigandi kæfisvefnsgreining með tilliti til 

alvarleika gerð í framhaldi þess. Rannsóknirnar notuðu AHI mælitækið til að meta alvarleika 

kæfisvefnsins, en þátttakandi sem tók fimm öndunarpásur á klst. var með mildan kæfisvefn, 5-15 

öndunarpásur á klst. var með miðlungs kæfisvefn og ³30 öndunarpásur á klst. var með alvarlegan 

kæfisvefn (Bille o.fl., 2015; Chan o.fl., 2019; Duarte o.fl., 2017; Fleming o.fl., 2018; Liao o.fl., 2017; Liao 

o.fl., 2013; Mutter o.fl., 2014; Sangkum o.fl., 2017; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Tan o.fl., 2016; Zhao 

o.fl., 2018). 

 

3.4.2 Áhættuþættir í aðgerð (e. intraoperative) 

Vandamál tengd öndunarfærum 

Niðurstöður rannsókna voru að kæfisvefn var sjálfstæður áhættuþáttur ýmissa fylgikvilla sem gátu komið 

upp í skurðaðgerð (Acar o.fl., 2014; Garza-Garibay o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Naqvi o.fl., 2017; Proczko 

o.fl., 2014; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018). Rannsóknirnar sýndu fram á að erfiðara var að barkaþræða 

þátttakendur með kæfisvefn, sem voru með hærra AHI og tóku fleiri öndunarpásur í svefni heldur en þá 

sem voru ekki með kæfisvefn (p<0.05) (Acar o.fl., 2014). Þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera 

mun líklegri til þess að vera með erfiðan öndunarveg (p<0.001), erfitt gat verið að gefa þeim súrefni á 

maska með belg (forylding) (p<0.001) (Sato o.fl., 2017) og að barkaþræða (p<0.004) (Acar o.fl., 2014). 

Tíðni vandamála og fylgikvilla frá öndunarfærum var lægri ef valin var mænudeyfing eða staðdeyfing til 

verkjastillinga og viðkomandi andaði sjálfur í stað svæfingar (p<0.05) (Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). 

Niðurstöður sýndu einnig að einstaklingar sem voru offeitir og höfðu verið greindir með kæfisvefn eftir 

undangengna svefnrannsókn og notuðu CPAP svefnöndunarvél fengu marktækt færri fylgikvilla og 

aukaverkanir eftir skurðaðgerðir (p<0.001) en hinir (Liao o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Mutter o.fl., 2014; 

Proczko o.fl., 2014). Svefnrannsóknir sýndu einnig að hjartsláttartíðni einstaklinga með kæfisvefn 

lækkaði á nóttunni í tengslum við síendurteknar öndunarpásur, en þegar eðlileg öndun hófst aftur jókst 

hjartsláttartíðnin mikið sem olli umtalsverðri blóðþrýstingshækkun (Garza-Garibay o.fl., 2017). 

 

Erfiðleikar við foryldingu  

Öndunartíðni og innandað heildarrúmmál lofts (e. tidal volume (TV)) var minna hjá þátttakendum með 

kæfisvefn í vöku heldur en þeim sem voru ekki með kæfisvefn (p<0.001). Meðaltal innandaðs 

heildarrúmmál lofts í einum andardrætti hjá þátttakendum með kæfisvefn var um það bil 6,5 ml/kg (4,6-

8,3) miðað við 9,6 ml/kg (7,7-11,4) hjá hinum. Heildarrúmmál innandaðs lofts jókst síðan um meira en 

70% (p<0.001) á fyrstu mínútu við innleiðslu svæfingar við foryldingu óháð því hvort um kæfisvefn var 

að ræða eða ekki (Sato o.fl., 2017). Erfiðara var að halda maska þétt og forylda þátttakendur sem voru 

með kæfisvefn heldur en hina sem voru ekki með kæfisvefn. Við innleiðslu svæfingar minnkaði innandað 

heildarrúmmál lofts (p<0.032) hjá þátttakendum með kæfisvefn þegar þeir voru foryldaðir með einnar 
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handar taki á maska með tilliti til útöndunarflæðis og leka umhverfis maskann. Skilvirkara var að forylda 

með tveggja handa taki á maska (p<0.001) því þá lak minna eða síður loft út um maskann (Sato o.fl., 

2017). Rannsóknir sýndu að hærri útöndunarþrýstingur og BMI >35 olli truflunum á útflæði lofts og dró 

úr skilvirkni einnar handar foryldingar en tveggja handa forylding hámarkaði gæði súrefnisgjafarinnar 

(p<0.001) (Acar o.fl., 2014; Sato o.fl., 2017). 

 

Erfiðleikar við barkaþræðingu 

Þátttakendur sem fengu ≥3 stig á STOP-Bang voru í aukinni áhættu á að vera með erfiðan öndunarveg 

og höfðu hærri tíðni erfiðrar barkaþræðingar. Tíðnin var 13.3% hjá þátttakendum sem voru í mikilli 

áhættu á að vera með kæfisvefn á móti 2.6% hjá þátttakendum sem voru í lítilli áhættu á að vera með 

kæfisvefn. Þátttakendur sem voru í mikilli áhættu á að vera með kæfisvefn höfðu hærra e. mallampati 

skor (p<0.001), stærri hálskirtla (p<0.021) og verri yfirsýn yfir raddböndin samkvæmt e. Cormack and 

Lehane (p<0.001). Áhættuþættir sem tengdust beint erfiðari barkaþræðingu voru; þungir sjúklingar, 

breiður háls, hærra skor á e. mallampati, ≥3 stig á STOP-Bang og að vera karlkyns. Þátttakendur sem 

fengu ≥3 stig á STOP-Bang var erfiðara að barkaþræða (p<0.004), höfðu hærra BMI (p<0.0059), voru 

með breiðara hálsumál (p<0.016) og hærra skor á e. mallampati (p<0.001). Mallampati skiptist í fjögur 

stig og var það flokkunarkerfi sem rannsóknirnar notuðu við undirbúning svæfinga til að spá fyrir um 

hvort erfitt gæti reynst að barkaþræða sjúkling. Einnig reyndist unnt að nota mallampati til að spá fyrir 

um hvort einstaklingur gæti verið með kæfisvefn. Eftir því sem stigum á mallampati fjölgaði gat 

barkaþræðing reynst erfiðari og auknar líkur voru að einstaklingur væri með kæfisvefn (p<0.001) (Acar 

o.fl., 2014; Sato o.fl., 2017). Einstaklingar í yfirþyngd með alvarlegan kæfisvefn sem gengust undir 

skurðaðgerð í svæfingu og voru vöðvaslakaðir höfðu hærri þrýsting frá aðlægum líffærum kviðarhols. 

Aukið ummál kviðarhols olli auknum þrýstingi á lungun sem jók áhættuna á erfiðum loftvegi (p<0.001) 

og ýmsum vandamálum tengdum meðhöndlun loftvega eins og til dæmis við ísetningu barkatúbu (Acar 

o.fl., 2014; Sato o.fl., 2017). 

 

Slæving og mænudeyfing eða staðdeyfing 

Notkun lyfsins e. Dexmedetomidine til slævingar tengdist marktækt minni áhættu (p<0.035) á þrengingu 

á efri loftvegi og öndunarbælingu hjá sjúklingum með mildan kæfisvefn heldur en þegar lyfið e. Propofol 

var gefið. Slæving með e. Propofol olli lækkun á meðal slagæðaþrýstingi (e. mean arterial pressure 

(MAP)), öndunarbælingu og falli á súrefnismettun í meira mæli heldur en þegar e. Dexmedetomidine 

var gefið. Sjúklingar sem voru slævðir með e. Propofol voru mun fljótari að sofna en lengur að vakna en 

hinir. Sjúklingar sem voru slævðir með e. Dexmedetomidine voru marktækt lengur að jafna sig 44,4 +/- 

16,9 mín miðað við þá sem voru slævðir með e. Propofol 8,4 +/- 7,1 (p<0.001) (Shin o.fl., 2018; Zhao 

o.fl., 2018). Þrátt fyrir það dvöldu allir álíka lengi á vöknunardeild eða 37,5 +/- 13,1 mín en eftir e. 

Dexmedetomidine samanborið við 35,8 +/- 11,3 mín eftir e. Propofol (p<0.627). e. Dexmedetomidine olli 

ekki miklum sveiflum á MAP blóðþrýstingi hjá einstaklingum með kæfisvefn samanborið við e. Propofol 

(Shin o.fl., 2018). Rannsókn Naqvi o.fl. (2017) sýndi einnig fram á að svæðisbundin deyfing (e. regional 
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anesthesia) dró marktækt (p<0.05) úr tíðni fylgikvilla frá öndunarfærum, hjarta og æðakerfi, 

meltingarvegi og dánartíðni (e. mortality) eftir aðgerð heldur en þegar einstaklingar voru svæfðir. 

 

Svæfing 

Áhættusamara var að svæfa (p<0.05) einstaklinga með kæfisvefn heldur en að nota slævingu og 

mænudeyfingu (Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). Svæfingar juku marktækt (p<0.01) líkur á fylgikvillum 

frá öndunarfærum, hjarta og æðakerfi (Abdelsattar o.fl., 2015; Acar o.fl., 2014; Mutter o.fl., 2014; Naqvi 

o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). Auknar líkur voru á 

erfiðum öndunarvegi, vandamálum við barkaþræðingu og verri súrefnismettun (Acar o.fl., 2014; Duarte 

o.fl., 2017; Liao o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Naqvi o.fl., 2017; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Xará o.fl., 

2015; Zhao o.fl., 2018). 

 

Notkun jákvæðs títreraðs öndunarþrýsings APAP í skurðaðgerð 

Rannsókn Liao o.fl. (2013) sýndi fram á gagnsemi títreraðs jákvæðs öndunarþrýstings APAP í svæfingu 

meðal einstaklinga með miðlungs til alvarlegan kæfisvefn. Jákvæður títreraður öndunarþrýstingur dró úr 

og fækkaði öndunarpásum og bætti súrefnismettun samanborið við viðmiðunarhóp sem fékk ekki 

jákvæðan títreraðan öndunarþrýsting, þar sem öndunarpásunum fjölgaði (Liao o.fl., 2013). 

 

3.4.3 Vandamál og fylgikvillar eftir skurðaðgerð (e. postoperative) 

Vandamál tengd öndunarfærum 

Í rannsókn Mutter o.fl. (2014) kom í ljós að fylgikvillar tengdir öndunarfærum svo sem e. Acute respiratory 

distress syndrome (ARDS) og bráð öndunarbilun var tvöfalt líklegri hjá þátttakendum með kæfisvefn 

hvort sem þeir voru greindir fyrir eða eftir skurðaðgerð (p<0.01). Algengir fylgikvillar tengdir 

öndunarfærum meðal þátttakenda sem skoruðu ≥3 stig á STOP-Bang sem voru í meðal til mikilli áhættu 

á að vera með kæfisvefn voru að; þeir gátu ekki andað djúpt, höfðu væga til miðlungs lækkun á 

súrefnismettun, aukið samfall loftvega og mikla öndunarörðuleika (Xará o.fl., 2015). Öndunarfæratengdir 

fylgikvillar voru algengari (p<0.001) hjá þátttakendum með kæfisvefn 1.7% í skurðaðgerð miðað við 

þátttakendur sem voru ekki með kæfisvefn 0.6% (Naqvi o.fl., 2017). Algengasti fylgikvillinn eftir 

skurðaðgerð á vöknunardeild og á legudeild meðal þátttakenda með kæfisvefn var öndunarbæling og 

lækkun á súrefnismettun <90% (Acar o.fl., 2014; Liao o.fl., 2013; Naqvi o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014; 

Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Xará o.fl., 2015: Zhao o.fl., 2018). Þátttakendur með kæfisvefn sýndu 

aukið næmi gagnvart morfínskyldum lyfjum sem notuð voru til verkjastillingar eftir skurðaðgerð sem 

leiddi til öndunarbælandi áhrifa. Það hafði í för með sér aukna áhættu á alvarlegum fylgikvillum tengt 

efri loftvegastarfsemi svo sem; lækkun á súrefnismettun í blóði, hægari öndunartíðni og samfalli á 

öndunarvegi. Þátttakendur með kæfisvefn voru í allt að fjórum sinnum meiri áhættu fyrir að fá alvarlega 

fylgikvilla tengda öndunarfærum eftir skurðaðgerð í svæfingu (p<0.001) og þurftu oftar á 

gjörgæsluinnlögn að halda (p<0.001) (Proczko o.fl., 2014; Xará o.fl., 2015). 
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Rannsókn Liao o.fl. (2013) sýndi fram á að gjöf viðbótarsúrefnis fækkaði marktækt öndunarpásum í 

svefni, stytti lengstu öndunarpásuna og tímabil e. nonrapid eye movement sleep (NREM) svefns 

(p<0.001). Þremur dögum eftir skurðaðgerð höfðu þátttakendur sem fengu viðbótarsúrefni í nös að 

meðaltali hærri súrefnismettun (SpO2 95,2% ± 3%) heldur en þeir sem fengu ekkert viðbótarsúrefni 

(SpO2 91,4% ± 4%) (p<0.001) (Liao o.fl., 2013). 

 

Vandamál frá hjarta og æðakerfi 

Rannsóknir sýndu að einstaklingar sem voru með greindan kæfisvefn voru eldri, oftar karlar, höfðu hærri 

BMI stuðul, hærra ASA skor og voru oftar með aðra samverkandi sjúkdóma heldur en þeir sem voru 

ekki með kæfisvefn. Eftir því sem ASA skor einstaklinga hækkaði voru þeir líkamlega veikari og verr á 

sig komnir (p<0.001). Algengir samverkandi sjúkdómar voru; langvinn lungnateppa, of hátt kólesteról, 

háþrýstingur, kransæðasjúkdómur, hjartabilun, heilaáfall, nýrnasjúkdómur, kreatínín gildi >175 µmol/L, 

insúlínháð sykursýki, reykingar o.fl. (p<0.001) (Abdelsattar o.fl., 2015; Acar o.fl., 2014; Chan o.fl., 2019; 

Mutter o.fl., 2014; Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 2015). Þessir einstaklingar voru einnig oftar að taka lyf í 

flokki betablokka fyrir háþrýstingi fyrir aðgerð sem er flokkur lyfja sem sjúklingar eiga að taka fyrir aðgerð 

séu þeir á þeim (Chan o.fl., 2019). Einstaklingar með ógreindan kæfisvefn voru í tvisvar til þrisvar sinnum 

meiri áhættu (p<0.001) á að fá fylgikvilla tengda hjarta- og æðakerfi í kjölfar skurðaðgerðar. Þá þurfti 

oftar að barkaþræða aftur eftir skurðaðgerð til að verja öndunarveginn og höfðu hærri tíðni um að fá lost, 

hjartaáfall, hjartastopp og skyndidauða (p<0.001) heldur en þeir sem voru með greindan kæfisvefn 

(Abdelsattar o.fl., 2015; Chan o.fl., 2019; Mutter o.fl., 2014; Proczko o.fl., 2014). Aðrir áhættuþættir fyrir 

utan alvarleika kæfisvefnsins sem juku líkur á fylgikvillum eftir skurðaðgerð voru tegund skurðaðgerðar, 

aldur þátttakenda og aðrir samverkandi sjúkdómar (Abdelsattar o.fl., 2015; Chan o.fl., 2019; Mutter o.fl., 

2014; Xará o.fl., 2015). 

Rannsókn Chan o.fl. (2019) leiddi í ljós að sjúklingar sem voru í áhættu á að vera með kæfisvefn og 

gengust undir stórar skurðaðgerðir, aðrar en hjartaaðgerðir voru í aukinni áhættu á að fá fylgikvilla 

tengda hjarta- og æðakerfi fyrstu 30 dagana eftir aðgerðina. Af 1218 sjúklingum fengu 235 (19,3%) 

fylgikvilla af einhverju tagi sem mátti rekja til kæfisvefns eftir skurðaðgerðina. Sautján dauðsföll (1,4%) 

mátti rekja til vandamála tengt hjarta, 205 (16,8%) fengu skaða á hjartavöðva vegna súrefnisþurrðar, 21 

(1,7%) fengu gáttatif (e. atrial fibrillation), 10 (0,8%), fengu blóðtappa og fimm (0,4%) fengu heilaáfall 

(Chan o.fl., 2019). 

 

Bráðarugl og meðvitundarskerðing 

Wang o.fl. (2018) komust að því að þátttakendur sem voru skimaðir fyrir skurðaðgerð og reyndust í 

meðal til mikilli áhættu á að vera með kæfisvefn voru þrisvar til fjórum sinnum líklegri að fá óráð eða 

meðvitundarskerðingu eftir aðgerð en þeir sem voru ekki með kæfisvefn (p<0.035). Bráðarugl eftir 

skurðaðgerð tengdist marktækt verri afdrifum, hærri tíðni endurinnlagna, hærri dánartíðni og lengri 

sjúkrahúsdvöl (p<0.04). Bráðarugl skilgreindu rannsakendur sem bráða breytingu á andlegri 

vitsmunastarfsemi í kjölfar skurðaðgerðar sem einkenndist af truflunum á athygli og meðvitund 

einstaklings (Wang o.fl., 2018). 
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Vandamál tengd verkjastillingu 

Afturskyggn rannsókn Kendale o.fl. (2018) leiddi í ljós að einstaklingar með greindan kæfisvefn og þeir 

sem fengu ³5 stig á STOP-Bang var ávísað morfínskyldum verkjalyfjum við útskrift af sjúkrahúsi í 

sambærilegum og jafnvel stærri skömmtum heldur en einstaklingum sem voru ekki með kæfisvefn. 

Líklegasta skýringin á því var að þessir einstaklingar voru þyngri og fengu ávísað lyfjum í samræmi við 

líkamsþyngd sína. Af 17.671 þátttakendum voru 9,6% (1.692) greindir með kæfisvefn eða fengu ³5 stig 

á STOP-Bang og 86% þeirra (1.450) fengu ávísað morfínskyldum lyfjum við útskrift af sjúkrahúsi. Til 

samanburðar var 77% (12.273) þeirra sem voru ekki með kæfisvefn ávísað morfínskyldum lyfjum 

(p<0.05). Miðgildi ávísaðs morfínskammts fyrir alla þátttakendur var 150 mg (0-338mg) en fyrir 

þátttakendur með greindan kæfisvefn eða sem voru grunaðir um að vera með kæfisvefn var miðgildið 

160 mg (0-450mg). Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi fram á 18% marktækan mun (p<0.02) á ávísuðum 

skammti morfínskyldra lyfja á milli hópanna (Kendale o.fl., 2018). 

 

Notkun á CPAP svefnöndunarvél eftir skurðaðgerð 

Rannsóknarniðurstöður sýndu fram á gagnsemi á notkun APAP eða CPAP svefnöndunarvélar eftir 

skurðaðgerð hjá sjúklingum með kæfisvefn (Liao o.fl., 2013), en það dró einnig úr og fækkaði 

öndunarpásum og bætti súrefnismettun hjá einstaklingum með meðal til alvarlegan kæfisvefn eftir 

aðgerð (Mutter o.fl., 2014; Proczko o.fl., 2014). Einstaklingar sem voru greindir með kæfisvefn fyrir 

skurðaðgerð og notuðu CPAP svefnöndunarvél voru helmingi ólíklegri til þess að fá fylgikvilla frá hjarta- 

og æðakerfi eftir aðgerð miðað við þá sem voru með ógreindan kæfisvefn (p<0.05) (Liao o.fl., 2013; 

Mutter o.fl., 2014). Rannsókn Garza-Garibay o.fl. (2017) sýndi að meðhöndlun á kæfisvefni fyrir aðgerð 

fól í sér aukin lífsgæði, stöðugri súrefnismettun og slagbilsþrýstings (e. mean arterial pressure) í svefni. 

Einstaklingar sem fengu ≥3 stig á STOP-Bang og notuðu ekki CPAP svefnöndunarvél eftir skurðaðgerð 

fengu að jafnaði marktækt fleiri fylgikvilla (p<0.001) tengda hjarta, æðakerfi og öndunarfærastarfsemi 

s.s. öndunarbælingu og héldu ekki uppi fullnægjandi súrefnismettun. Í alvarlegustu tilfellunum leiddu 

öndunarfæratengdu fylgikvillarnir til skyndidauða (Garza-Garibay o.fl., 2017). Rannsóknirnar leiddu í ljós 

að skilvirk kæfisvefnsmeðferð með notkun á CPAP svefnöndunarvél dró úr líkum á ýmsum fylgikvillum 

svo sem; ótímabærum hjarta- og æðasjúkdómum, þörf einstaklinga á heilbrigðisþjónustu og minnkaði 

kostnað innan heilbrigðiskerfisins (Garza-Garibay o.fl., 2017; Liao o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Mutter 

o.fl., 2014; Proczko o.fl., 2014; Wang o.fl., 2018). 

 

Lengd sjúkrahúsdvalar 

Rannsóknirnar leiddu í ljós að þátttakendur með greindan kæfisvefn og þeir sem uppfylltu ³3 skilyrði á 

STOP-Bang og notuðu ekki CPAP svefnöndunarvél voru marktækt (p<0.01) lengur að jafna sig eftir 

aðgerðina, þurftu að dveljast lengur á vöknunardeild og þurftu lengri sjúkrahúsinnlögn heldur en þeir 

sem notuðu CPAP svefnöndunarvél (Garza-Garibay o.fl., 2017; Liao o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Mutter 

o.fl., 2014; Proczko o.fl., 2014; Wang o.fl., 2018). Þátttakendur sem voru í meðal til mikilli áhættu á að 

vera með kæfisvefn dvöldust að jafnaði lengur á sjúkrahúsi (p<0.01) heldur en þeir sem voru ekki með 

kæfisvefn (Acar o.fl., 2014; Naqvi o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014; Xará o.fl., 2015). Notkun á CPAP 
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svefnöndunarvél eftir skurðaðgerð og fyrstu dagana á eftir dró marktækt (p<0.01) úr aukaverkunum, 

þær urðu vægari og einstaklingar gátu að jafnaði útskrifast fyrr heim (Naqvi o.fl., 2017; Proczko o.fl., 

2014; Xará o.fl., 2015). 

 

3.5 Gagnavinnsla og hætta á skekkju 
Við framkvæmd kerfisbundinnar fræðilegrar samantektar er mikilvægt að vera meðvitaður um að sá 

möguleiki er alltaf fyrir hendi að gera skekkju (e. bias), en skekkja getur dregið úr áreiðanleika og trausti 

rannsókna ásamt því að rýra gæði niðurstaðna. Hugað var að þessu við framkvæmd samantektarinnar 

til að draga úr líkum þess að gera skekkju. Í öllum rannsóknunum var lýst vandlega hvernig þátttakendur 

voru valdir, inntöku- og útilokunarskilyrðum fyrir þátttöku og rannsóknarstað. Einnig kom fram hvernig 

úrtaksstærðir voru reiknaðar og hversu margir þátttakendur voru í rannsóknunum. Fram kemur hvernig 

gagnasöfnun var framkvæmd, hvernig unnið var með niðurstöður, hvaða tölfræðipróf voru notuð og 

hvaða marktæknimörk voru sett. En rannsakendur gera það til að reyna koma í veg fyrir og minnka líkur 

á skekkju. Einnig var sagt frá á hvaða tímapunkti í aðgerðarferlinu rannsóknirnar fóru fram. Mikilvægt er 

að tilgreina alla ofantalda þætti til að gæta nákvæmni og reyna að minnka líkur á því að gera skekkju 

við framkvæmd rannsókna. 

 

3.6 Samantekt á niðurstöðum 
Helstu niðurstöður samantektarinnar sýndu að kæfisvefn er algengur og alvarlegur sjúkdómur þar sem 

stærsti hluti þeirra sem eru með sjúkdóminn er ógreindur. Niðurstöður sýndu gagnsemi STOP-Bang 

mælitækisins til skimunar á kæfisvefni og mælinga á lífmerkjum í blóði hjá einstaklingum fyrir 

skurðaðgerðir sem skora ³3 stig á STOP-Bang. Rannsóknir sýndu að öruggara er að framkvæma 

aðgerðir í mænudeyfingu eða staðdeyfingu með léttri slævingu í stað svæfinga ef eðli og umfang 

aðgerðar leyfir það. Eftir skurðaðgerð þarf að fylgjast með öndunartíðni, súrefnismettun (SpO2) og 

útönduðu koldíoxíði (EtCO2) vegna hættu á öndunarbælingu hjá þessum sjúklingahóp. Öruggast er að 

setja einstaklinga með kæfisvefn í CPAP svefnöndunarvél til að styðja við öndun á vöknunardeild og 

fyrstu dagana á eftir meðan þeir eru að jafna sig. Vanda þarf val verkjalyfja og fara varlega í gjöf ópíata 

til að minnka líkur á öndunarbælingu eftir aðgerðina. Niðurstöður samantektarinnar leiddu í ljós að 

kerfisbundin skimun einstaklinga með STOP-Bang mælitækinu dregur marktækt úr áhættuþáttum og 

minnkar líkur á fylgikvillum í og eftir skurðaðgerð. Kerfisbundin skimun stuðlar einnig að auknu öryggi 

sjúklinga í gegnum aðgerðarferlið, styttir sjúkrahúsdvöl og dregur úr óþarfa kostnaði innan 

heilbrigðiskerfisins. Í töflu 9 má sjá helstu upplýsingar úr rannsóknunum sem notaðar voru í 

samantektinni settar upp í Matrix. 
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Tafla 9. Helstu upplýsingar úr rannsóknum sem notaðar voru í samantektinni. 

Heimild/ 

Titill 

Rannsóknarsnið/  

Íhlutun 

Úrtak/ 

samanburðarhópur 

Mælitæki/ 

tímamælingar 

Helstu niðurstöður Athugasemdir 

Abdelsattar 
o.fl. (2015) 
 
Michigan, 
USA 
 

The impact 
of untreated 
obstructive 
sleep apnea 
on 
cardiopulmo
nary 
complication
s in general 
and vascular 
surgery: A 
cohort study 

Ferilrannsókn 

N=26.842 
 
Tilgangur var að meta 
hvort ómeðhöndlaður 
kæfisvefn fyrir aðgerð 
hefði áhrif á afdrif 
sjúklinga eftir aðgerð. 
 
Tilgáta: Sjúklingar 
sem voru í mikilli 
áhættu á að vera með 
kæfisvefn og fengu 
ekki viðeigandi 
meðferð fyrir 
skurðaðgerð, væru í 
meiri áhættu á að fá 
fylgikvilla tengda 
hjarta- og æðakerfi 
heldur en sjúklingar 
með greindan 
kæfisvefn sem fengu 
viðeigandi meðferð 
fyrir aðgerð. 

Hópur 1: 
Ekki með kæfisvefn 
eða lítil áhætta á því 
að vera með 
kæfisvefn. 
 
Hópur 2: 
Með skráða 
greiningu um 
kæfisvefn en fengu 
enga meðferð / eða 
grunur um kæfisvefn. 
 
Samanburðarhópur: 
Hópur 3: 
Greindir með 
kæfisvefn og voru að 
fá viðeigandi meðferð 
t.d. e. positive airway 
pressure (PAP). 
 

Rannsóknartímabil júlí 2012 
– september 2013. 
 
52 sjúkrahús 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
 
Tölfræði: 
• e. Stata spesial edition 

13.1 ,Multivariable 
regression models, 
scheffé aðferð. 

• Kíkvaðrat próf, Einhliða 
aðhvarfsgreining 

• Marktæknimörk 
p<0.05**. 

Af 26.842 þátttakendum voru 2.646 (9.9%) greindir eða grunaðir um að vera með kæfisvefn. Af 
þeim voru 1.465 (55.4%) sem fengu enga meðferð við kæfisvefni. 
 
Tengsl voru á milli ómeðhöndlaðs kæfisvefns og fylgikvilla tengda hjarta- og æðakerfi eftir 
skurðaðgerðir (p<0.001), óvæntrar endurtektar á barkaþræðingu (p<0.003) og hjartaáfalls 
(p<0.031). 
 
Einstaklingar með kæfisvefn sem fengu ekki viðeigandi meðferð með CPAP voru í aukinni áhættu á 
að fá fylgikvilla tengda hjarta- og æðakerfi eftir almennar skurðaðgerðir og æðaskurðaðgerðir. 
 
Einstaklingar með greindan kæfisvefn voru eldri, oftar karlar, höfðu hærra BMI og hærri ASA skor 
og voru oftar með aðra sjúkdóma heldur en þátttakendur sem voru ekki með kæfisvefn (p<0.001). 
 
Einstaklingar sem voru með kæfisvefn sem hlutu ekki viðeigandi meðferð voru með aðeins lægra 
BMI, voru ólíklegri til þess að vera með COPD, HTN eða DM en voru líklegri til þess að reykja 
(p<0.001). 
 
55% þeirra sem voru greindir eða grunaðir um að vera með kæfisvefn voru ekki að fá meðferð með 
PAP fyrir skurðaðgerð. 
 

Einstaklingar með ómeðhöndlaðan kæfisvefn voru í 1,7 sinnum meiri áhættu að fá fylgikvilla tengda 
hjarta og æðakerfi og í meira en 2 sinnum meiri áhættu að þurfa endur barkaþræðast og fá 
hjartaáfall eftir aðgerð heldur en einstaklingar ekki með kæfisvefn 

 

Acar o.fl. 
(2014) 
 
Ankara, 
Turkey 
 
Does the 
STOP-Bang, 
an 
obstructive 
sleep apnea 
screening 
tool, predict 
difficult 
intubation? 

Framsýn 
ferilrannsókn 
N=200 
 
Tilgangur var að 
skoða tilgátuna að 
STOP-Bang 
mælitækið sem 
skimar fyrir kæfisvefni 
getur spáð fyrir um 
erfiða barkaþræðingu 
hjá fullorðnum 
einstaklingum á leið í 
skurðaðgerð. 

Hópur 1: 
Ekki með kæfisvefn 
eða lítil áhætta á því 
að vera með 
kæfisvefn. 
 
Hópur 2: 
Með skráða 
greiningu um 
kæfisvefn en fengu 
enga meðferð / eða 
grunur um kæfisvefn. 
 
Samanburðarhópur: 
Hópur 3: 
Greindir með 
kæfisvefn og voru að 
fá viðeigandi meðferð 
t.d. e. positive airway 
pressure (PAP). 

Rannsóknartímabil 2014 á 
Háskólasjúkrahúsi 
Mælitæki:  
• STOP-Bang (³3 stig var 

skilgreint sem mikil 
áhætta fyrir kæfisvefni. 
Mest hægt að fá 8 stig). 

Breytur skoðaðar: 
• Mallampati score. 
• Tonsil size. 
• Cormack & Lehane 

grade III-IV. 
• Þrjár eða fleiri tilraunir til 

að barkaþræða. 
• Aðrar íhlutanir við að 

barkaþræða. 
 
Tölfræði: 
• SPSS. 
• Aðhvarfsgreining. 
• Marktæknimörk 

p<0.05**. 

83 af 200 sjúklingum voru í metnir í mikilli áhættu á að vera með kæfisvefn með ≥3 stig á STOP-
Bang 
Tíðni erfiðrar barkaþræðingar var hærri 13.3% hjá sjúklingum í mikilli áhættu á að vera með 
kæfisvefn sem fengu ³3 stig skv. STOP-Bang heldur en sjúklingum sem voru ekki með kæfisvefn 
2.6% (p<0.004). 
Fjórtán af 200 sjúklingum var erfitt að barkaþærða. Þeir sem fengu ≥3 stig á STOP-Bang var oftar 
78,6% erfiðara að barkaþræða miðað við þá sem fengu færri stig 38,7% (p<0.009). 
 
Áhættuþættir sem tengdust beint kæfisvefni voru: 
Hækkandi aldur, ofþyngd, hækkað BMI, aukið þvermál háls, að vera karl, aðrir samverkandi 
sjúkdómar, lækkuð súrefnismettun fyrir aðgerð, lengri tími að fjarlægja barkatúbu, hærra e. 
Cormack & Lehane, hærra e. mallampati skor, stórir hálskirtlar og erfitt að barkaþræða (p<0.001). 
 
Áhættuþættir sem tengdust beint erfiðari barkaþræðingu voru; þungir sjúklingar, breiður háls, hærra 
skor á e. mallampati, ≥3 stig á STOP-Bang og að vera karlkyns (p<0.05). 
Sjúklingar sem voru í mikilli áhættu á að vera með kæfisvefn voru oftar með aðra samverkandi 
sjúkdóma, lægri súrefnismettun í blóði fyrir aðgerð, tók lengri tíma uns óhætt var að fjarlægja 
barkatúbu og þurftu lengri dvöl á vöknun heldur en þátttakendur sem voru í lítilli áhættu á að vera 
með kæfisvefn (p<0.001). 
Sjúklingar sem voru í mikilli áhættu á að vera með kæfisvefn höfðu hærra e. mallampati skor 
(p<0.001), stærri hálskirtla (p<0.021), og verri yfirsýn yfir raddbönd skv. e. Cormack and Lehane 
(p<0.001). 

STOP-Bang 
mælitækið sem 
skimar fyrir 
kæfisvefni fyrir 
skurðaðgerð 
getur spáð fyrir 
um erfiða 
barkaþræðingu 
hjá fullorðnum 
sjúklingum á 
leið í 
skurðaðgerð. 
 
Að fá ≥3 stig á 
STOP-Bang er 
beinn 
áhættuþáttur 
fyrir erfiðari 
barkaþræðingu. 
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Tafla 8. frh 2/11 
Heimild/ 
Titill 

Rannsóknarsnið/  
Íhlutun 

Úrtak/ 
samanburðarhópur 

Mælitæki/ 
tímamælingar 

Helstu niðurstöður Athugasemdir 

Bille o.fl. 
(2015) 
 
Denmark 
 
Translation 
and validation 
of the STOP-
Bang 
questionnaire 
for obstructive 
sleep apnoea 
into Danish 

Áreiðanleika- 
rannsókn 
N=43 
 
Tilgangur var að 
þýða STOP-Bang 
mælitækið úr 
ensku yfir á 
dönsku. 
 

n=43 Rannsóknartímabil 2015 á 
svefnrannsóknarstöð 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• Apnea Hypoapnea index 

(AHI). 
• Cardio Respiratory 

Monitoring (CRM). 
• Svefnrannsókn. 

Það tókst að þýða STOP-Bang mælitækið yfir á dönsku og skilaði hann sambærilegum 
niðurstöðum og aðrar rannsóknir sem einnig hafa þýtt mælitækið á sitt tungumál. 
 
Næmi og sértækni STOP-Bang skimunarlistans voru einnig sambærileg. 
 
Flestir voru karlmenn (79%), meðalaldur var 54 ár (frá 21-83 ára), Meðal skor STOP-Bang 
mælitækisins á dönsku þar sem AHI var >5 var 4 stig (á bilinu 2-5 stig), AHI >15 var 5 stig (á bilinu 
4-7 stig) og AHI >30 var 7 stig (á bilinu 4-8 stig).  
 
Þegar einstaklingur fékk ≥3 stig á STOP-Bang sýndi það fram á 87,1% næmi og 75% sértækni til 
að finna einstaklinga með kæfisvefn sem voru með AHI >5 (p<0.0001), 100% næmi og 59,1% 
sértækni til að finna einstaklinga með AHI >15 (p<0.0001) og 100% næmi og 39,4% sértækni til að 
finna einstaklinga með AHI >30 (p<0.0005). 
 
Næmi mælitækisins með AHI >5 = 96,6%, AHI >15= 100% og AHI >30= 100% (p<0.0001). 
 

Til að forðast 
falsk jákvæð 
svör á STOP-
Bang þurfa 
einstaklingar að 
fá ³3 stig þegar 
verið er að skima 
fyrir kæfisvefni 
fyrir aðgerð og 
³5 stig þegar 
verið er að skima 
sjúklinga í mikilli 
áhættu. 

Chan o.fl. 
(2019) 
 
Hong Kong 
 
Association of 
unrecognized 
obstructive 
sleep apnea 
with 
postoperative 
cardiovascular 
events in 
patients 
undergoing 
major 
noncardiac 
surgery 

Framsýn 
ferilrannsókn 
Blinduð rannsókn 
N=1218 
 
Tilgangur var að 
skoða tengsl milli 
kæfisvefns og 
hættu á fylgikvillum 
tengdum hjarta- og 
æðakerfi innan 30 
daga eftir stórar 
skurðaðgerðir sem 
tengdust ekki 
aðgerð á hjarta. 
 

n=136  
Einstaklingar með 
alvarlegan kæfisvefn. 
 
n=235 Einstaklingar 
með miðlungs 
kæfisvefn. 
 
n=452 Einstaklingar 
með mildan 
kæfisvefn. 
 
n=395 Einstaklingar 
ekki með kæfisvefn. 

Rannsóknartímabil janúar 
2012-júlí 2017, á átta 
sjúkrahúsum í fimm löndum. 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• Kæfisvefn var flokkaður 

skv. e. Respiratory event 
index (REI)/AHI í: Mildan 
REI 5-14,9, miðlungs 
REI 15-30 og alvarlegan 
REI <30. 

• Kæfisvefnsrannsókn fyrir 
aðgerð með ApneaLink 
Plus; ResMed vél heima 
34,1% eða nóttina fyrir 
aðgerð á sjúkrahúsi 
65,9%. 

• Súrefnismettunarmæling 
með PULSOX-300i sem 
mældi SpO2. 

• Blóðprufur, TroponinT 
(TnT). 

 
Tölfræði: 
• Stata Release 13, r próf, 

tvíhliða próf, 
Aðhvarfsgreining, 
kruskall-wallis próf, Xx 
próf, schofeld residual 
próf. 

• Marktæknimörk 
p<0.05**. 

Skimun fyrir kæfisvefni fyrir aðgerð benti til að 67.6% voru með ógreindan kæfisvefn REI ³5, 30.5% 
voru með miðlungs kæfisvefn REI ³15 og 11.2% voru með alvarlegan kæfisvefn REI ³30. 
 
Innan 30 daga eftir skurðaðgerð kom í ljós að 30,1% (41/136) voru með alvarlegan kæfisvefn, 
22,1% (52/235) voru með miðlungs kæfisvefn, 19,0% (86/452) voru með mildan kæfisvefn og 
14,2% (56/395) voru með kæfisvefn sem höfðu ekki talist í áhættu fyrir kæfisvefni (p<0.01). 
 
59,8% þátttakenda höfðu a.m.k. tvo áhættuþætti fyrir aðgerð fyrir að fá fylgikvilla eftir skurðaðgerð, 
tilgreindir áhættuþættir voru (háþrýstingur, kransæðasjúkdómur, innsúlínháð sykursýki, heilaáfall, 
hjartaáfall, að reykja, útæðasjúkdómur, kreatínín gildi >175 µmol/L, hjartabilun, COPD). 
 
Uppsafnað fall á gildi oxyhemoglóbíns þar sem súrefnismettun var minni en 80% fyrstu þrjár nætur 
eftir skurðaðgerð hjá sjúklingum sem fengu fylgikvilla tengda hjarta- og æðakerfi var 23,1 (15,5-
27,7) mínútum lengra heldur en hjá þeim sem fengu það ekki 10,2 (7,8-10,9) (p< 0.001). 
 
Tengsl voru á milli kæfisvefns og fylgikvilla tengda hjarta- og æðakerfi innan 30 daga eftir stórar 
skurðaðgerðir sem tengdust ekki hjarta með (p<0.01). Sterkustu tengslin voru á milli einstaklinga 
með alvarlegan kæfisvefn með (p<0.01) en ekki einstaklinga með miðlungs kæfisvefn (p<0.07) eða 
mildan kæfisvefn (p<0.08). 
 
Rannsóknin sýndi fram á að sjúklingar sem voru í áhættu fyrir kæfisvefni og gengust undir stórar 
skurðaðgerðir, aðrar en hjartaaðgerðir, voru í aukinni áhættu á að fá fylgikvilla tengda hjarta- og 
æðakerfi innan 30 daga eftir skurðaðgerðina (p<0.05). 
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Tafla 8. frh 3/11 
Heimild/ 
Titill 

Rannsóknarsnið/  
Íhlutun 

Úrtak/ 
samanburðarhópur 

Mælitæki/ 
tímamælingar 

Helstu niðurstöður Athugasemdir 

Chung o.fl. 
(2013) 
 
Toronto, 
Canada 
 
Serum 
Bicarbonate 
Level 
Improves 
Specificity of 
STOP-Bang 
Screening 
for 
Obstructive 
Sleep Apnea 

Ferilrannsókn 
N=4077 
 

Sjúklingar 18 ára og 
eldri. ASA 1-4. 
 
Rannsóknin er viðbót 
við STOP-Bang 
mælitækið sem 
skimar fyrir 
kæfisvefni. 
 
Tilgangur var að 
skima þátttakendur 
með STOP-Bang og 
mæla serum 
bikarbónat í blóði 
(HCO-3)  hjá þeim 
sem fengu ³3 stig til 
að skoða hvort það 
myndi auka sértækni 
STOP-Bang 
mælitækisins. 

n=4077 
Skimaðir skv. STOP-
Bang mælitækinu 
 
n=650 
Skimaðir skv. STOP-
Bang mælitækinu 
og gengust undir 
kæfisvefnsrannsókn. 
 
og 
n=384 sem einnig var 
tekin 
blóðprufa sem mældi 
serum bíkarbónat 
(HCO-3) í blóði. 

Rannsóknin fór fram á 
sjúkrahúsi 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• Svefnrannsókn. 
• Apnea Hypoapnea Index 

(AHI). 
• Blóðprufa sem mældi 

serum bíkarbónat (HCO-3) í 
blóði, þar sem viðmið 
bíkarbónats var ³28 mmol/L 
3 mán fyrir aðgerð. 

 
Tölfræði: 
• SAS 9.2 tölfræðiforrit. 
• Lýsandi tölfræði. 
• Mann-Whitney. 
• U-próf. 
• Fisher´s próf. 
• t-próf. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Það var marktæk (p<0.0138) fylgni á milli AHI og styrks Bíkarbónats (HCO-3) í blóði hjá 75% 
einstaklinga. 
 
384 einstaklingar gengust undir öll próf rannsóknarinnar; svöruðu STOP-Bang 
spurningalistanum, gengust undir svefnrannsókn og blóðprufu sem mældi bíkarbónat. Af þeim 
voru 276 (71,9%) með AHI >5 (allir með kæfisvefn), 159 (41,4%) voru með AHI >15 (miðlungs til 
alvarlegan kæfisvefn) og 73 (19%) voru með AHI >30 (alvarlegan kæfisvefn) (p<0,0138). 
 
Þegar einstaklingar skoruðu ≥3 stig á STOP-Bang var sértækni miðlungs til alvarlegs kæfisvefns 
37% og alvarlegs kæfisvefns 30,4%. 
 
Þegar aðeins voru skoðaðir einstaklingar sem voru í mikilli áhættu voru þeir 27,7%. Viðmið 
bíkarbónat gildis var ³28 mmol/L. Þegar bíkarbónat gildinu ≥28 mmol/L var bætt við STOP-Bang 
hjá þeim sem skoruðu ≥3 stig jókst sértækni allra með miðlungs kæfisvefn upp í 85,2% og þeirra 
með alvarlegan kæfisvefn upp í 81,7%. Þegar aðeins voru skoðaðir einstaklingar með 
alvarlegan kæfisvefn voru þeir 79,7%. 
 
Einstaklingar sem skoruðu annarsvegar ≥6 stig á STOP-Bang eða hinsvegar skoruðu ≥3 stig á 
STOP-Bang og voru með bíkarbónat gildið ≥28 mmol/l voru tvöfalt líklegri til þess að vera með 
alvarlegan kæfisvefn heldur en einstaklingar sem uppfylltu ekki þessi skilyrði. 
 
Mælt var með tveggja þrepa skimunarferli. Fyrsta þrep var að skima einstaklinga með STOP-
Bang og annað þrep var að mæla serum bíkarbónat (HCO-3) í blóði hjá einstaklingum sem 
skoruðu ³3 en þá jókst sértæknin enn frekar til að spá fyrir um miðlungs til alvarlegan kæfisvefn. 

Undantekning 
var gerð við val 
þessarar 
rannsóknar þar 
sem hún er eldri 
en 5 ára, er 
fyrsta sinnar 
tegundar og  
höfundi langaði 
að hafa með við 
gerð 
þessa meistara 
verkefnis. 
 
Serum 
bikarbónat jók 
sértækni 
niðurstaðna 
STOP-Bang 
mælitækisins við 
skimun þegar um 
miðlungs til 
mikinn kæfisvefn 
er að ræða. 

Duarte o.fl. 
(2017) 
 
Brasilía 
 
Validation of 
the STOP-
Bang 
questionnair
e as a means 
of screening 
for 
obstructive 
sleep apnea 
in adults in 
Brazil 

Áreiðanleika-
rannsókn 
Framsýn rannsókn 
Blinduð rannsókn 
N=456 
 
Tilgangur var að 
meta portúgölsku 
útgáfuna af STOP-
Bang (e. Snoring, 
tierdness, observed 
apnea, high blood 
pressure, body mass 
index, age, neck 
circumferance og 
gender) sem er 
aðlagaður 
skimunarlisti til að 
meta kæfisvefn hjá 
fullorðnum fyrir 
skurðaðgerð. 

Hópur 1: 
maí 2015- ágúst 
2015 í 
Rio de Janeiro í 
Brasilíu 
 (n=229) 
 
Hópur 2: 
október 2016- 
nóvember 2016 í 
Goiania í Brasílíu 
(n=227) 

Rannsóknartímabil maí 2015 til 
nóvember 2016 á  
svefnrannsóknarstöð 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• Svefnrannsókn. (EMBLA 

S7000). 
• Apnea hypoapnea index 

(AHI) flokkaði stig 
kæfisvefns niður í mildan 
≥5x á mín, meðal ≥15x á 
mín eða alvarlegan ≥30x á 
mín. 

• AUCs mælitæki til að meta 
niðurstöður mælitækisins. 

 
Tölfræði: 
• SPSS. 
• Kíkvaðrat próf, t-próf, 

Marghliða aðhvarfsgreining 
(ANOVA), e. Spearman´s. 

• Marktæknimörk p<0.05**. 

78,3% þátttakenda var með kæfisvefn sem skiptist niður; 52,0% var með miðlungs kæfisvefn og 
28,5% var með alvarlegan kæfisvefn 
4 stig var algengasta skorið á STOP-Bang (n=106) 
3 stig var næst algengast á STOP-Bang (n=85) 
5 stig var þar á eftir á STOP-Bang (n=82) 
 
Þátttakendur sem fengu ³3 stig á STOP-Bang (e. cut-off, ≥ 3 points) þá sýndi mælitækið 83,5% 
næmi, 45,5% sértækni og 75,2% nákvæmni (p<0.001). Fleiri stig samræmdist lækkun á næmi 
en hækkun á sértækni mælitækisins á öllum stigum. 
 
STOP-Bang skimunarlistinn var fullnægjandi til skimunar á kæfisvefni og hægt var að nota hann 
sem skilvirkt skimunartæki til að finna einstaklinga með kæfisvefn. 
 
Einstaklingar með kæfisvefn voru líklegri til að hrjóta (p<0.002), taka öndunarpásur í svefni 
(p<0.001), vera eldri en 50 ára (p<0.011), ummál háls >40 cm (p<0.001) og vera karlkyns 
(p<0.001). 
 
Meðal einstaklinga með alvarlegan kæfisvefn (AHI ≥30x á mín) var meðalaldur 45,9 +/- 12,8 ár, 
meðal BMI var 33,5 +/- 7,9 kg/m2og meðal ummál háls voru 43,1 +/- 4,2 cm (p<0.05). 

Allir þátttakendur 
svöruðu  STOP-
Bang 
spurningum og 
gengust undir 
svefnrannsókn. 
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Tafla 8. frh 4/11 
Heimild/ 
Titill 

Rannsóknarsnið/  
Íhlutun 

Úrtak/ 

Samanburðar
-hópur 

Mælitæki/ 
tímamælingar 

Helstu niðurstöður Athugasemdir 

Fleming o.fl. 
(2018) 
 
Irvine, CA, 
USA 
 
Use of blood 
biomarkers to 
screen for 
obstructive 
sleep apnea 

Áreiðanleika-rannsókn 
Framsýn rannsókn 
Þátttakendur voru allir 
karlar 
N=264 
 
Markmiðið var að meta 
tengsl milli kæfisvefns og 
fimm lífmerkja (e. 
biomarkers) í blóði hjá 
einstaklingum sem fengu 
³3 stig á STOP-Bang og 
bera saman við aðra 
rannsókn sem skoðaði 11 
lífmerki m.t.t. kæfisvefns. 
 
Tilgangur var að 
endurtaka rannsókn eins 
og þeir höfðu gert áður e. 
feasibility study. 
Einnig var sú tilgáta 
prófuð að samhliða 
hækkun á mörgum 
lífmerkjum myndi styrkja 
grun um að einstaklingur 
væri með kæfisvefn heldur 
en ef aðeins væri hækkun 
á einu lífmerki. 

n=221 
 
AHI ³5 
 
Samanburðar-
hópur: 
n=43 
 
AHI <5 

Svefnrannsókn á sex 
svefnrannsóknarstofum. 
 
Mælitæki: 
• Epworth Sleepiness Scale (ESS): Til að 

meta dagsyfju. 
• STOP-Bang (Stig ³3 var metið sem 

grunur um kæfisvefn). 
• Apnea hypoapnea index (AHI) til að meta 

alvarleika kæfisvefns (³5 mildur, ³15 
miðlungs, ³30 alvarlegur kæfisvefn). 

• Líkamsmat. 
 
Fimm lífmerki rannsökuð: 
• HbA1c, CRP, EPO, IL-6 og Þvagsýra. 
• Súrefnismettun var mæld m.t.t. skertrar 

eða meðal mettunar og tími þar sem 
súrefnismettun fór undir 90% 

 
Tölfræði: 
• SAS tölfræðiforrit. 
• Lýsandi tölfræðipróf. 
• Tvíhliða t-próf. 
• Mann Whitney. 
• Kíkvaðrat próf. 
• Spearman r. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Tengsl voru á milli kæfisvefns og breytinga á lífmerkjum.  
 
Sambland af HbA1c, CRP og EPO (undir 0,78) var hærra en e. Epworth 
Sleepiness Scale (ESS) (0,78) og STOP-Bang mælitækinu (0,70). Hjá 
einstaklingum sem voru ekki með kæfisvefn var sambland lífmerkja (0,75) hærra 
en BMI (0,61). Næmi og sértækni niðurstaðna hver fyrir sig HbA1c, CRP og EPO 
(81% og 60%), EES (78% og 19%), STOP-Bang (75% og 52%) og BMI hjá 
sjúklingum sem voru ekki í yfirþyngd (81% og 38%). 
 
Þegar gildi CRP var ³0,2 mg/dL og HbA1c var ³5,7% voru 81% líkur á að 
einstaklingur væri með miðlungs til alvarlegan kæfisvefn miðað við 37% ef gildin 
voru ekki hækkuð. Ef aðeins annað gildið var hækkað voru líkurnar 60-70% 
 
Marktæk fylgni var á milli: 
• CRP og AHI (p<0.0001). 
• CRP og lámarks súrefnismettunar (p<0.0001). 
• CRP, svefntíma og súrefnismettunar £90% (p<0.0001).  
• HbA1c og AHI (p<0.0001). 
• HbA1c og lágmarks súrefnismettunar (p<0.0001). 
• HbA1c, svefntíma og súrefnismettunar £90% (p<0.0001). 
• EPO og AHI (p<0.008). 
• EPO og lágmarks súrefnismettunar (p<0.008). 
• EPO, svefntíma og súrefnismettunar £90% (p<0.02). 

Þau lífmerki sem 
höfðu hæsta 
forspárgildið 
m.t.t. kæfisvefns 
voru HbA1c og 
CRP. 
 
Samhliða 
hækkun á 
HbA1c, CRP og 
EPO ætti að 
vekja grun um að 
sjúklingur sé 
með kæfisvefn 
og ætti að nota 
sem 
skimunartæki 
fyrir kæfisvefni. 
 
48% einstaklinga 
fundu fyrir 
dagsyfju (ESS 
>10) 
97% fengu ³3 
stig á e. STOP-
Bang 
72% fengu ³5 
stig á STOP-
Bang. 

Garza-Garibay 
o.fl. 
(2017) 
 
Mexíkó 
 
Use of STOP-
Bang 
questionnaire 
for the 
population 
determination 
of obstructive 
sleep apnea in 
surgical 
patients 

Ferilrannsókn 
N= 222  
 
Tilgangur var að meta 
hvort einstaklingar sem 
gengust undir 
skurðaðgerð væru í 
áhættu fyrir að vera með 
kæfisvefn með því að 
skima með STOP-Bang 
mælitækinu fyrir 
skurðaðgerð. 

Einn hópur 
N=222 
 
(n=104 karlar) 
(n=118 konur) 

Rannsókn framkvæmd á háskólasjúkrahúsi 
 
Mælitæki 
• e. SECA vigt með hámarks vigtunargetu 

upp á 220kg. 
• STOP-Bang mælitæki sem skimar fyrir 

kæfisvefni. 
• BMI (meðaltal BMI 29.6 kg/m2). 
• Ummál háls: meðaltalið 16.4 inches 

(12.5-21.5 inches). 
 
Tölfræði: 
• ANOVA tölfræðipróf 
• 80% vissa 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

68% sjúklinga voru í meðal til mikilli áhættu á að vera með kæfisvefn 
19,8% sjúklinga voru með eðlilegt BMI  
80,2% sjúklinga voru of þungir eða offeitir (n=178) 
Meðaltal BMI var 29,6 
Meðal ummál háls var 41,7 cm (31,8-54,6 cm) 
 
62,2% einstaklinga hrutu hátt 
39,6% voru þreyttir á daginn 
36% voru á lyfjameðferð vegna háþrýstings 
 
22% þátttakenda voru með fjóra áhættuþætti kæfisvefns 
20,7% voru með þrjá áhættuþætti kæfisvefns 
19,4% voru með tvo áhættuþætti kæfisvefns 
8,7% voru með sex eða fleiri áhættuþætti kæfisvefns. 
 
Átta áhættuþættir kæfisvefns samkvæmt STOP-Bang voru; hrotur, þreyta, 
öndunarpásur í svefni, hár blóðþrýstingur, BMI >35 kg/m2, aldur >50 ára, ummál 
háls meira en 43 cm hjá körlum og 41 cm hjá konum og kyn (p<0.05). 
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Rannsóknarsnið/  
Íhlutun 

Úrtak/ 
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hópur 

Mælitæki/ 
tímamælingar 

Helstu niðurstöður Athugasemdir 

Kendale o.fl. 
(2018) 
 
New York, USA 
 
A retrospective 
study of opioid 
prescribing 
patterns at 
hospital 
discharge in 
surgical 
patients with 
obstructive 
sleep apnea 

Afturvirk rannsókn. 
Samanburðar- rannsókn 
N=17.671 

 

Tilgangur var að skoða 
ávísanir á morfínskyldum 
lyfjum til sjúklinga eftir 
skurðaðgerð sem voru 
annars vegar með greindan 
kæfisvefn eða grunaðir um 
að vera með kæfisvefn og 
hins vegar sjúklinga ekki 
með kæfisvefn. 
 
Rannsóknartilgáta var að 
þrátt fyrir ráðleggingar væru 
sjúklingum með 
kæfisvefn/grunaðir um að 
vera með kæfisvefn ávísað 
morfínskyldum verkjalyfjum 
til að nota heima eftir 
skurðaðgerð til jafns við 
sjúklinga sem voru ekki með 
kæfisvefn. 

N=17671 
 
Rannsóknarhópur: 
Einstaklingar með 
greindan kæfisvefn 
og 
Einstaklingar með 
³5 stig á STOP-
Bang 
 
Samanburðarhópur 
Einstaklingar ekki 
með kæfisvefn 

Rannsóknar-tímabil nóvember 2016 – apríl 2017 
 
Mælitæki 
• STOP-Bang 
• CPAP Svefnöndunarvél 
 
Tölfræði: 
• R Statistical Software 3.1.2. 
• Shapiro-Wilk próf. 
• Einhliða aðhvarfsgreining. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Sjúklingar með greindan kæfisvefn og þeir sem fengu ³5 stig 
á STOP-Bang fengu ávísað sömu ópíata verkjalyfjum í 
svipuðum og jafnvel stærri skömmtum og sjúklingar sem voru 
ekki með kæfisvefn við útskrift af sjúkrahúsi þar sem ekki var 
marktækur munur milli hópanna (p<0.26) og voru báðir 
hóparnir jafn líklegir til að vera útskrifaðir heim á 
morfínskyldum lyfjum þar sem ekki var marktækur munur þar 
á milli (p<0.84). 
 
Miðgildi ávísaðs morfínskammts fyrir alla voru 150 mg (0-
338mg) en fyrir sjúklinga með greindan kæfisvefn eða sem 
voru grunaðir um að vera með kæfisvefn 160 mg (0-450mg). 
18% munur var á ávísuðum skammti morfínsskyldra lyfja á 
milli hópanna (p<0.02).  
 
9,6% (1.692) einstaklinga voru greindir með kæfisvefn eða 
grunaðir um að vera með kæfisvefn og fengu ³5 stig á STOP-
Bang. 86% þeirra (1.450) voru útskrifaðir heim og fengu 
uppáskrifað ópíata lyf. 15.979 voru ekki með kæfisvefn, af 
þeim voru 77% (12.273) útskrifaðir heim og fengu uppáskrifað 
ópíata lyf (p<0.05). 

Aðeins var fylgst 
með sjúklingum 
sem gengust undir 
skipulagðar 
skurðaðgerðir í 
takmarkaðan tíma 
eftir aðgerðina. 
Fylgikvillar tengdir  
öndunarfærastarfs
emi gátu átt sér 
stað í mun lengri 
tíma, allt að 72 
klst. eftir aðgerð og 
þá var oft ekkert 
eftirlit lengur með 
þeim. 
 
Sjúklingar með 
kæfisvefn sem 
notuðu CPAP 
svefnöndunarvél 
heima fengu 
ávísað stærri 
ópíataskömmtum 
sem fóru í 
skurðaðgerð utan 
spítala. 

Liao o.fl. 
(2017) 
 
Toronto, 
Canada 
 
Postoperative 
Oxygen 
Therapy in 
Patients With 
OSA: A 
Randomized 
Controlled 
Trial 

Framsýn  
Tilraunarannsókn 
Tvíblinduð rannsókn 
N=123 
 
Tilgangur var að kanna áhrif 
á gjöf viðbótarsúrefnis m.t.t. 
súrefnismettunar í 
slagæðum (PaO2), tíðni 
öndunarpása og koldíoxíð 
gildis (PaCO2) hjá 
sjúklingum með 
ómeðhöndlaðan kæfisvefn. 
Rannsóknartilgáta var að 
gjöf viðbótarsúrefnis 
meðferð hjá sjúklingum með 
kæfisvefn eftir skurðaðgerð 
hækkar súrefnismettun án 
þess að lengja 
öndunarpásur eða hækka 
styrk koldíoxíðs í blóði. 

n=62 
 
Meðferðar-hópur 
sem fékk 3L eftir 
skurðaðgerð í 3 
nætur. 
 
(n=9 sjúklingar 
fengu O2 í nös á 
daginn). 
 
Samanburðarhópur 
n=61 
 
Samanburðar- 
hópur sem fékk 
ekkert 
viðbótarsúrefni í 
nös eftir 
skurðaðgerð. 

Rannsóknartímabil febrúar 2012 – desember 2015  
á háskólasjúkrahúsi. Mælingar voru gerðar á einum 
tímapunkti, þriðju nótt eftir aðgerð 
 
Mælitæki:  
• Svefnrannsókn (Embletta svefnrannsóknartæki 

heima). 
• STOP-Bang. 
• Apnea hypoapnea index (AHI) til að meta alvarleika 

kæfisvefns (³5 mildur, ³15 miðlungs, ³30 alvarlegur 
kæfisvefn). AHI mældi tíðni og lengd öndunarpása. 

• Súrefnismettun (SpO2) mæld með fingurmæli. 
• Útandað koldíoxíð (EtCO2). 
• CPAP Svefnöndunarvél. 
 
Tölfræði: 
• SAS 9.3, lýsandi tölfræði, tvíhliða t-próf, Mann 

Whitney, U próf, Holm Bonnferoni,  
• Marktæknimörk p<0.025* 

Sjúklingar með viðbótarsúrefni: PaO2 95,2% ±3%  
Samanburðarhópur: PaO2 91,4%± 4% (p<0.001). 
 
Sjúklingar með viðbótarsúrefni tóku færri öndunarpásur í 
svefni og var AHI lægri (miðlungs 8.0; 25-75%, miðað við áður 
15.6; 25-75% (p<0.016). AHI með (p<0.001), central apnea 
index (p<0.026) og stytting á tíma lengstu öndunarpásu 
(p<0.002). 
 
Viðbótarsúrefni eftir aðgerð bætti súrefnisefnaskipti og dró úr 
öndunarpásum í svefni án þess að lengja öndunarpásurnar 
eða hækka koldíoxíðgildi (PaCO2) (p<0.001). 
 
Fáir sjúklingar 14 (11,4%) sýndu hækkun á koldíoxíð (EtCO2) 
á meðan þeir fengu viðbótarsúrefni. 
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Liao o.fl. 
(2013) 
 
Toronto, 
Canada 
 
Perioperative 
Auto-titrated 
Continuous 
Positive Airway 
Pressure 
Treatment in 
Surgical 
Patients with 
Obstructive 
Sleep Apnea: A 
Randomized 
Controlled Trial 

Framsýn 
Tilraunarannsókn 
N=177 

 

Tilgangur var að ákvarða 
hvort meðferðar-stýrður, 
títreraður jákvæður 
öndunarþrýstingur með 
APAP dragi úr 
öndunarpásum 
einstaklinga með 
kæfisvefn eftir 
skurðaðgerð og bætti 
súrefnismettun þeirra 
með miðlings til 
alvarlegan kæfisvefn. 

n=87  
 
Meðferðar-hópur 
sem fékk APAP 
meðferð. Í 2-3 nætur 
eftir aðgerð og 5 
nætur eftir aðgerð 
 
Samanburðarhópur: 
n=90  
 
Samanburðar-hópur 
sem fékk hefðbundna 
meðferð 

Rannsóknartímabil 
desember 2009 - nóvember 
2011 á sjúkrahúsi 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. (³3 stig var 

skilgreint sem mikil 
áhætta fyrir kæfisvefni). 

• AHI (Apnea hypoapnea 
index): Þátttakendur með 
AHI >15 var slembiraðað 
í tvo hópa. 

• Svefnrannsókn. 
• APAP. 
• CPAP Svefnöndunarvél. 
• Súrefnismettun mæld hjá 

öllum sjúklingum 7-8 
nætur með fingurmæli. 

 
Tölfræði: 
• SAS tölfræðipróf, Lýsandi 

tölfræði, Tvíhliða 
tilgátupróf, T próf, Mann 
Whitney U próf. 

• Marktæknimörk p<0.05**. 

APAP eftir skurðaðgerð dró marktækt úr, fækkaði öndunarpásum og bætti súrefnismettun 
hjá sjúklingum með miðlungs til alvarlegan kæfisvefn eftir skurðaðgerð 
39 af 87 (45%) þátttakenda notuðu APAP eftir aðgerð og meðal notkunin var 2,4-4,6 klst. á 
nóttu. 
  
Meðferðarhópurinn sem fékk APAP lækkaði AHI frá grunngildinu sem var fyrir aðgerð 30,1 
(22,1-42,5) öndunarpásur á klst. niður í 3.0 (1,0-12,5) öndunarpásur á klst. eftir 
skurðaðgerð (p<0.001). 
 
Hjá samanburðarhópnum sem fékk ekki APAP jókst AHI úr 30,4 (23,2-41,9) öndunarpásur 
á klst. upp í 31,9 (13,5-50,2) öndunarpásur á klst. (p<0.302). 
 
APAP var gagnlegt í skurðaðgerð hjá sjúklingum með kæfisvefn en það dró úr og fækkaði 
öndunarpásum og bætti súrefnismettun hjá sjúklingum með miðlungs til alvarlegan 
kæfisvefn. 

Undantekning 
var gerð við val 
þessarar 
rannsóknar þar 
sem hún er eldri 
en 5 ára, er 
tilraunarannsókn, 
fyrsta sinnar 
tegundar og 
mjög fáar slíkar 
eru til varðandi 
viðfangsefni 
þessa meistara 
verkefnis. 

Mutter o.fl. 
(2014) 
 
Manitoba 
Canada 
 
A Matched 
Cohort Study 
of 
Postoperative 
Outcomes in 
Obstructive 
Sleep Apnea: 
Could 
Preoperative 
Diagnosis and 
Treatment 
Prevent 
Complications? 

Ferilrannsókn 
e. Matched cohort 
analysis 
N=20.488 
 
Tilgangur var að skoða 
hvort greining á 
kæfisvefni fyrir 
skurðaðgerð og notkun á 
CPAP svefnöndunarvél 
drægi úr líkum á 
fylgikvillum eftir aðgerð. 
 
Rannsóknar-tilgáta var 
að einstaklingar með 
greindan kæfisvefn og 
sérstaklega einstaklingar 
með ógreindan kæfisvefn 
væru í aukinni áhættu á 
að fá fylgikvilla eftir 
skurðaðgerð s.s. 
vandamál tengd hjarta- 
og æðakerfi og 
öndunarfæravandamál. 

Hópur1: 
n=2640 
Einstaklingar með 
greindan kæfisvefn 
og voru settir í CPAP 
svefnöndunarvél eftir 
aðgerð 
Hópur 2: 
(n=1571) 
Einstaklingar með 
ógreindan kæfisvefn  
og voru settir í CPAP 
svefnöndunarvél eftir 
aðgerð. 
Samanburðarhópur: 
n=16.277 
Hópur 3: 
Einstaklingar í lítilli 
áhættu á að vera 
með kæfisvefn og 
voru ekki settir í 
CPAP eftir aðgerð. 

Rannsóknartímabil 1987-
2008 á sjúkrahúsi. 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• Svefnrannsókn. 
• Apnea hypoapnea index 

(AHI) til að meta 
alvarleika kæfisvefns (³5 
mildur, ³15 miðlungs, 
³30 alvarlegur 
kæfisvefn). 

• CPAP svefnöndunarvél. 
 
Tölfræði: 
• SAS 9.2 og 9.3. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Fylgikvillar tengdir öndunarfærum voru tvöfalt líklegri hjá sjúklingum með kæfisvefn, hvort 
sem þeir voru greindir fyrir eða eftir skurðaðgerð miðað við samanburðarhópinn. 
Kæfisvefn var beinn áhættuþáttur fylgikvilla tengda öndunarfærum eftir aðgerð (p<0.0008). 
 
Sjúklingar sem voru greindir með kæfisvefn fyrir skurðaðgerð og notuðu CPAP 
svefnöndunarvél voru helmingi ólíklegri til þess að fá fylgikvilla tengda hjarta- og æðakerfi 
miðað við þá sem voru greindir með kæfisvefn eftir skurðaðgerð (p<0.001). 
 
Vandamál tengd öndunarfærum í kjölfar skurðaðgerða var sambærileg meðal einstaklinga 
með ógreindan og greindan kæfisvefn (p<0.01). Áhætta á fylgikvillum tengdum hjarta- og 
æðakerfi þá aðallega hjartaáfalli og hjartastoppi var mismunandi (p<0.009) á milli 
einstaklinga með ógreindan kæfisvefn (p<0.02) og einstaklinga með greindan kæfisvefn 
(p<0.29). 
 
Mikilvægir áhættuþættir fyrir báða hópana voru alvarleiki kæfisvefnsins, tegund 
skurðaðgerðar, aldur og aðrir samverkandi sjúkdómar mikilvægir áhættuþættir fyrir aukinni 
áhættu fyrir vandamálum í kjölfar skurðaðgerðar (p<0.001). Einstaklingar með ógreindan 
kæfisvefn voru í meiri áhættu á að fá fylgikvilla tengda hjarta- og æðakerfi, hjartastopp og 
lost heldur en þeir sem voru með greindan kæfisvefn (p<0.001). 
 
Fylgikvillar tengdir öndunarfærum s.s ARDS og bráð öndunarbilun var aukin hjá bæði 
sjúklingum með greindan og ógreindan kæfisvefn. Áhættuþættir eins og alvarleiki 
kæfisvefnsins, hækkandi aldur, aðrir sjúkdómar og tegund skurðaðgerða skipti einnig máli. 

Greining á 
kæfisvefni fyrir 
aðgerð og 
viðeigandi 
meðferð með 
CPAP 
svefnöndunarvél 
eftir skurðaðgerð 
dró úr 
fylgikvillum tengt 
hjarta- og 
æðakerfi eftir 
aðgerð. 
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Naqvi o.fl. 
(2017) 
 
Teheran, Iran 
 
Perioperative 
complications in 
patients with 
sleep apnea 
undergoing total 
joint arthroplasty 

Rannsóknaráætlun 
N=4984 

 

Tilgangur var að meta 
áhrif kæfisvefns m.t.t. 
fylgikvilla í skurðaðgerð 
og dánartíðni hjá 
sjúklingum sem 
gengust undir 
liðskiptaaðgerð. 
Einnig að meta hvort 
mundur væri á því að 
svæfa sjúklingana eða 
slæva m.t.t. fylgikvilla í 
skurðaðgerð. 

n=1246  
 
Einstaklingar með 
greindan kæfisvefn. 
 
Samanburðarhópur: 
n=3738 
 
Einstaklingarekki 
með kæfisvefn. 

Rannsóknartímabil janúar 2005 – júní 
2016 á sjúkrahúsi. 
 
• e. International Classification of 

Diseases, Ninth Revision, Clinical 
Modification. 

• e. International Classification of 
Diseases, Tenth Revision, Clinical 
Modification (ICD-9-CM and ICD-
10-CM) coding systems. 

 
Tölfræði: 
• Aðhvarfsgreining, Kíkvaðrat próf, 

Fishers próf, t-próf. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Fylgikvillar tengdir öndunarfærum voru algengari hjá sjúklingum með kæfisvefn 
1.7% í skurðaðgerð miðað við sjúklinga sem voru ekki með kæfisvefn 0.6% 
(p<0.001). 
 
Kæfisvefn var sjálfstæður áhættuþáttur fylgikvilla tengt lungum í aðgerð (p<0.01). 
 
Að svæfa sjúklinga með kæfisvefn jók áhættu um að fá fylgikvilla í skurðaðgerð, 
einnig hættuna á fylgikvillum frá miðtaugakerfi og dánartíðni e. mortality, miðað við 
ef notuð var mænudeyfing (p<0.001). 
 
Tíðni fylgikvilla frá lungum og meltingarvegi, bráðu blóðleysi og dánartíðni (e. 
mortality), var lægra hjá sjúklingum með kæfisvefn þegar þeir fengu mænudeyfingu 
(p<0.05). 
 
Einstaklingar með kæfisvefn dvöldust lengur á sjúkrahúsi heldur en þeir sem voru 
ekki með kæfisvefn 2.71 miðað við 2.62 daga (p<0.04). 
 
Að svæfa einstaklinga með kæfisvefn jók líkur á aukaverkunum (p<0.01). 
 
Dánartíðni sjúklinga með kæfisvefn var hærri þegar þeir voru svæfðir heldur en 
þegar þeir voru deyfðir (p<0.01). 

 

Proczko o.fl. 
(2014) 
 
Gdansk, Pólandi 
 
STOP-Bang and 
the effect on 
patient outcome 
and length of 
hospital stay 
when patients 
are not using 
continuous 
positive airway 
pressure 

Afturvirk rannsókn 
Samanburðar rannsókn 
Tvíblind rannsókn 
N= 693 
 
Tilgangur var að skoða 
hvort hvort offeitir 
sjúklingar með 
kæfisvefn fengju færri 
og minna alvarlega 
fylgikvilla eftir 
skurðaðgerð og þurfi 
styttri sjúkrahúsinnlögn 
ef þeir nota CPAP 
svefnöndunarvél eftir 
aðgerð, heldur en 
sjúklingar sem uppfylla 
a.m.k. ³3 skilmerki 
STOP-Bang 
mælitækisins og notuðu 
ekki CPAP 
svefnöndunarvél eftir 
aðgerð. 

Hópur A (n=99) 
Sjúklingar með 
greindan kæfisvefn, 
eftir að hafa gengist 
undir svefnrannsókn 
(Notuðu CPAP 
svefnöndunarvél fyrir 
og eftir aðgerð). 
 
Hópur B (n=182) 
Sjúklingar sem 
uppfylltu a.m.k. 3 
skilyrði STOP-Bang 
en voru ekki greindir 
með kæfisvefn og 
höfðu ekki gengist 
undir svefnrannsókn 
(notuðu ekki CPAP 
svefnöndunarvél). 
 
Samanburðarhópur: 
Hópur C (n=412)  
Samanburðar-hópur 
sem uppfyllti 1-2 
skilyrði skv. STOP-
Bang. 

Rannsóknartímabil janúar 2009 – 
nóvember 2013 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang 
 
Mældar breytur: 
• Súrefnismettun í blóði með 

fingurmæli SpO2. 
• Öndunartíðni frá aðgerðarlokum til 

næsta morguns (08:00-10:00). 
• LOS: Lengd sjúkrahúsdvalar. 
 
Tölfræði: 
• SPSS. 
• Einhliða e. ANOVA. 
• e. Tukey´s  próf. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Einstaklingar sem uppfylltu a.m.k. 3 skilyrði skv. STOP-Bang mælitækinu voru í 
aukinni áhættu á að fá alvarlega fylgikvilla eftir skurðaðgerð og þurftu lengri 
sjúkrahúsinnlögn heldur en þeir sem notuðu CPAP öndunarvél eftir aðgerð 
(p<0.001). 
 
Hópur B hafði marktækt fleiri fylgikvilla, vandamál frá lungum, verri súrefnismettun 
SpO2, lægri öndunartíðni og þurftu lengri sjúkrahúsinnlögn (p<0.001). 
Einnig urðu tvö óvænt andlát meðal sjúklinga í hópi B 
 
Meðal sjúkrahúsdvöl hjá sjúklingum í hóp B voru 4.1 dagur sem var marktækt 
lengri en hjá sjúklingum í hóp A sem voru með greindan kæfisvefn og notuðu 
CPAP svefnöndunarvél með 3.1 dag (p<0.001). 
 
Offeitir sjúklingar með kæfisvefn sem voru greindir með svefnrannsókn og notuðu 
CPAP svefnöndunarvél fengu færri vandamál í aðgerð og dvöldust skemur á 
sjúkrahúsinu heldur en sjúklingar sem uppfylltu a.m.k. 3 atriði á STOP-Bang og 
notuðu ekki CPAP svefnöndunarvél (p<0.001). 
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Sangkum o.fl. 
(2017) 
 
New Orleans, 
USA 
 
Incorporating 
body-type (apple 
vs. pear) in 
STOP-BANG 
questionnaire 
improves its 
validity to detect 
OSA 

Þversniðsrannsókn 
Blinduð rannsókn 
N=208 

 

Tilgangur var að meta 
hvort að bæta 
íhlutuninni „líkamsgerð 
epli“ við STOP-Bang 
mælitækið myndi auka 
greiningarárangur þess 
til að finna einstaklinga 
með kæfisvefn. 

n=101 
 
„líkamsgerð epli“ 
 
Samanburðarhópur: 
n=61 
 
„ekki líkamsgerð epli“ 

Rannsóknartímabil desember 2013 - 
mars 2015 á svefnrannsóknarstöð. 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• STOP-Bang Apple 
• Svefnrannsókn. 
• AHI (Apnea hypoapnea index): 

Kæfisvefn var skilgreindur sem 
AHI>5 öndunarpásur á mín. 
Alvarleiki kæfisvefns var skilgreindur 
sem; AHI >5-15 mildur, >15-30 
miðlungs, >30 alvarlegur kæfisvefn. 

• Body type: „líkamsgerð epli“ eða 
„ekki líkamsgerð epli“ (mitti og 
mjaðmir mælt, offita var >90cm hjá 
kk og >85cm hjá kvk skv. 
skilgreiningu WHO). 

• Fitudreifing var skilgreind sem; epli, 
pera eða óskilgreint. 

 
Tölfræði: 
• SPSS, lýsandi tölfræði, t-próf, Mann-

Whitney. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Jafn árangursríkt var að nota STOP-Bang eins og STOP-Apple, en munurinn fólst í því 
að fljótlegra var að ákvarða með því að horfa á einstakling hvort hann væri með 
líkamsgerðina epli heldur en að þurfa mæla klínískt ummál háls. Þegar „líkamsgerðinni 
epli“ var bætt við STOP-Bang þegar þátttakendur fengu ³3 stig á STOP-Bang jókst 
sértækni mælitækisins um 67,4% hjá þeim sem skoruðu ³3 stig á STOP-Bang og 
lagskipti alvarleika sjúkdómsins m.t.t. miðlungs til alvarlegs kæfisvefns (p<0.05). 
 
64% voru konur, 36% karlar, meðalaldur var 52,9 (+/- 0,9) ár, meðal BMI var 36,9 (+/- 
0,7) kg/m2, meðal ummál háls var 40,6 (+/- 0,4) cm. 
 
• 119 (57%) voru með líkamsgerðina epli og 45 (22%) með líkamsgerðina pera. 
• 44 (21%) voru með óskilgreinda fitudreifingu. 
• Einstaklingar sem voru með líkamsgerðina epli voru með breiðari háls 42,6 (+/- 0,4) 

cm miðað við 37,9 (+/-0,6) cm (p<0.01), hærra BMI 39,9 (+/- 0,7) kg/m2 miðað við 
32,8 (+/- 1,2) kg/m2 (p<0.01) og ummál mittis og mjaðma 0,97 (+/- 0,07) cm miðað 
við 0,87 (+/- 0.05) cm (p<0.01) miðað við þá sem voru ekki flokkaðir með 
líkamsgerðina epli. 

• Tíðni kæfisvefns út frá svefnrannsókn og AHI >5 var 78% (162 einstaklingar), þar 
sem miðgildi var 19 (12-49,9). Tíðni milds kæfisvefns (AHI >5-15) var 30%, meðal 
kæfisvefns (AHI >15-30) var 19% og alvarlegs kæfisvefns (AHI >30) var 29% 

• Samkvæmt STOP-Bang fengu 95,2% (198) einstaklinga ³2 stig og 92,8% (193) 
fengu ³3 stig. Flestir fengu 4 stig (24,5%), 5 stig (20,2%), 6 stig (20,2%). 

• Samkvæmt STOP-Bang apple fengu 18,8% 5 stig, 18,8% 6 stig og 17,8% 7 stig. 

 

Sato o.fl.,  
(2017) 
Japan 
 
Mask ventilation 
during induction 
of general 
anesthesia: 
Influences of 
obstructive sleep 
apnea 

Ferilrannsókn 
Blinduð rannsókn 
N=80 
 
Tilgangur var að prófa 
tilgátuna: e. tidal 
volume við e. 
maskventilation er 
minna hjá sjúklingum 
með kæfisvefn.  
 
Það var einnig 
skilgreint skv. e. apnea 
hypoapnea index (AHI) 
>5 öndunarpásur á 
klukkustund. 

Sjúklingar með 
greindan kæfisvefn 
og með AHI >5  
(n=42) 
 
Samanburðarhópur: 
Sjúklingar sem voru 
ekki með kæfisvefn 
og með AHI <5 
(n=38) 

Rannsóknartímabil 2018 á sjúkrahúsi 
 
Fyrir aðgerð: 
• Líkamsmat. 
• Svefnrannsókn. 
• Apnea hypoapnea index (AHI) til að 

meta alvarleika kæfisvefns (³5 
mildur, ³15 miðlungs, ³30 alvarlegur 
kæfisvefn). 

 
Í aðgerð var notað: 
• Monitor (Life Scope J, BSM-9100) 

þar sem fylgst var með; hjartalínuriti, 
súrefnismettun SpO2, öndunarflæði, 
e. tidal volume, öndunarþrýstingi, 
gasflæði, útönduðu koldíoxíði EtCO2, 
blóðþrýstingi, vöðvaslökun. 

 
Tölfræði: 
• SAS 9,4, ANCOVA, Fishers próf, t-

próf. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

1) TV við einnar handar foryldingu jókst um meira en 70% á 1 mínútu og var ekki munur 
á milli rannsóknarhópanna. Miðgildi öndunartíðni fyrri hóps var 5,7 (4,1-7,3) miðað við 
1,7 (0,2-3,2) andardrætti (p<0.001). 
 
2) Erfiðara var að forylda einstaklinga með kæfisvefn með einni hendi heldur en þá sem 
voru ekki með kæfisvefn. Meðal e. tidal volume var 6,5 ml/kg (4,6-8,3) hjá einstaklingum 
með kæfisvefn miðað við 9,6 ml/kg (7,7-11,4) hjá einstaklingum ekki sem voru ekki með 
kæfisvefn (p<0.032).Öndunartíðni og e. tidal volume var minna hjá sjúklingum með 
kæfisvefn. 
 
3) hærra BMI og e. Expiratory Flow Leak (EFL) hvort fyrir sig minnkaði skilvirkni einnar 
handar foryldingar m.t.t. e. minute ventilation (MV). Skilvirkara var að forylda sjúklinga 
með kæfisvefn með tveggja handa taki á maska. Þá lak minna/síður. Það var erfitt að 
forylda sjúklinga sem voru offeitir og með kæfisvefn, m.t.t. útöndunarflæðis og leka 
umhverfis maskann (p<0.001). 
 
4) Tveggja handa forylding hámarkaði skilvirkni öndunar m.t.t. MV þó einstaklingur væri 
með kæfisvefn eða EFL (p<0.001). 
 
5) Koldíoxíðkúrfan (EtCO2) sýndi fram á skilvirkni foryldingar og MV. 
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Shin o.fl. 
(2018) 
 
Suður Kórea 
 
Comparison of 
upper airway 
patency in patients 
with mild 
obstructive sleep 
apnea during 
dexmedetomidine 
or propofol 
sedation: A 
prospective, 
Randomized 
Controlled Trial 

Framsýn rannsókn 
Tilrauna rannsókn 
N=50 

 

Tilgangur var að skoða 
hvort slæving með 
lyfinu 
Dexmedetomidine 
myndi viðhalda betri og 
opnari öndunarvegi 
sjúklinga. 
 
Einnig var skoðuð tíðni 
efri loftvega þrenginga 
og loftvegainngripa hjá 
sjúklingum með mildan 
kæfisvefn sem fengu 
annað hvort slævingu 
með lyfjunum 
Dexmedetomidine eða 
Propofol. 

n=26 
 
Sjúklingar sem voru 
slævðir með 
Dexmedetomidine. 
 
Sjúklingar fengu fyrst 
0,5 µg/kg á 10 mín 
og síðan 0,2-0,8 
µg/kg/klst sem 
innrennsli. 
 
Samanburðarhópur: 
n=24 
 
Sjúklingar sem voru 
slævðir með 
Propofol. 
 
Propofoli skv. TCI frá 
0,5-2,0 µg/ml. 

Rannsóknartímabil janúar 2015 – júní 
2017 á sjúkrahúsi. 
 
Mælitæki: 
• Apnea Hypoapnea Index (AHI). 
• e. Watch-PAT 200 (tæki til að 

meta kæfisvefn). 
 
Í aðgerð: 
• Mænudeyfing. 
• Slæving með Propofol eða 

Dexmedetomidine. 
• e. IntelliVue MP60 monitor: Fylgst 

var með öndun og merkjum um 
efri loftvegaþrengingu/ekki öndun. 

• e. OAA/S scale: eftir að slævingu 
var hætt var gert mat gert á 5 mín 
fresti uns sjúklingur skoraði 5 stig.  

 
Eftir aðgerð: 
• e. Aldrete´s scoring system: á 

vöknun til að meta hreyfigetu í 
fótum. 

 
Tölfræði: 
• SPSS, aðhvarfsgreining, t-próf, 

Mann-Whitney próf, U próf, 
Fishers próf. 

• Marktæknimörk p<0.05**. 

Sjúklingar voru allir mænudeyfðir. Rannsóknarhópurinn fékk slævingu með 
lyfinu Dexmedetomidine. Samanburðarhópurinn var slævður með lyfinu 
Propofol. Fylgst var með öndun, merkjum um efri loftvegaþrengingu, (ekki 
öndun var þegar ekki mældist útandað koldíoxíð (EtCO2) í a.m.k. 10 sek) þrátt 
fyrir tilraun til öndunar m.t.t. öndunarvöðva. Þá var skipt um kodda sem var 
standar 3cm í staðin fyrir 6 cm kodda. Ef það dugði ekki var settur kokmaski. 
 
16% þeirra sem fengu lyfið Dexmedetomidine fengu öndunartruflanir sem 
kröfðust íhlutunar á móti 54% sem fengu lyfið Propofol. 
 
Tryggja þurfti loftveg með íhlutun hjá einum sjúklingi 3,8% sem fékk 
Dexmedetomidine slævingu og fimm sjúklingum 20,8% sem fengu Propofol 
slævingu (p<0.093). 
 
Færri sjúklingar fengu loftvegaþrengingu og öndunarbælingu sem voru slævðir 
með lyfinu Dexmedetomidine 11,5% miðað við 41,7% sem fengu Propofol 
slævingu (p<0.035). 
 
Sjúklingar sem voru slævðir með lyfinu Dexmedetomidine voru lengur að jafna 
sig 44,4 +/- 16,9 mín miðað við þá sem voru slævðir með lyfinu Propofol 8,4 
+/- 7,1 mín (p<0.001). Þrátt fyrir það dvöldu allir svipað lengi á vöknunardeild. 
Þeir sem höfðu fengið lyfið Dexmedetomidine dvöldu í 37,5 +/- 13,1 mín og 
þeir sem fengu lyfið Propofol dvöldu í 35,8 +/- 11,3 mín (p<0.627). 

Slæving með 
Dexmedetomidine 
tengdist marktækt 
minni áhættu á 
loftvegaþrengingu 
og 
öndunarbælingu 
hjá sjúklingum með 
mildan kæfisvefn 
miðað við slævingu 
með Propofol. 
 
Dexmedetomidine  
Hefur lítil áhrif á 
öndunarfæra-
starfsemi hjá 
sjúklingum sem fá 
slævingu og er gott 
fyrir einstaklinga 
með mildan 
kæfisvefn. 
 
 

Tan o.fl. 
(2016) 
 
Singapore 
 
Predicting 
obstructive sleep 
apnea using the 
STOP-Bang 
questionnaire in 
the general 
population 

Áreiðanleika- rannsókn 
Blinduð rannsókn 
N=242 
 
Tilgangur var að meta 
réttmæti STOP-Bang 
mælitækisins m.t.t. 
forspárgildi miðlungs til 
alvarlegs kæfisvefns 
meðal almennings. 

Einn hópur 
N=242 

Rannsóknartímabil ágúst 2012 – 
mars 2013 á svefnrannsóknarstöð. 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• Apnea hypoapnea index (AHI) til 

að meta alvarleika kæfisvefns (³5 
mildur, ³15 miðlungs, ³30 
alvarlegur kæfisvefn). 

• Svefnrannsókn (Embletta Gold 
svefnrannsóknartæki). 

Hægt var að nota STOP-Bang til að skima fyrir kæfisvefni meðal almennings til 
að finna einstaklinga sem voru í áhættu á að vera með kæfisvefn. Mælitækið 
hafði miðlungs næmi og hátt neikvætt forspárgilti til að spá fyrir um miðlungs til 
alvarlegan kæfisvefn. 
 
68 þátttakendur (28,1%) voru með AHI ≥15x á mín og 26 þátttakendur (10,7%) 
voru með AHI ≥30x á mín. 89 þátttakendur (36,8%) voru í mikilli áhættu á að 
vera með kæfisvefn. 
 
Meðal stig á STOP-Bang var 2,1 með +/- 1,5 stig. Alls voru 89 (36,8%) stigaðir 
í mikilli áhættu á að vera með kæfisvefn með ≥3 stig á STOP-Bang. 
 
Þegar sjúklingar skoruðu ≥3 stig á STOP-Bang var næmi mælitækisins 66,2% 
hjá þeim með AHI ≥15x á mín og 69,2% þeirra með AHI ≥30x á mín. 
Sértæknin var 74,7% við AHI ≥15x á mín og 67,1% við AHI ≥30x á mín. 
 
STOP-Bang hafði 85% neikvætt forspárgildi m.t.t. miðlungs kæfisvefns og 
94,8% m.t.t. alvarlegs kæfisvefns. Jákvætt forspárgildi STOP-Bang um að vera 
með miðlungs kæfisvefn var 50,6% og 20,2% um að vera með alvarlegan 
kæfisvefn. 

STOP-Bang hafði 
miðlungs næmi og 
hátt neikvætt 
forspárgildi m.t.t. 
miðlungs til 
alvarlegs 
kæfisvefns meðal 
almennings. 
 
Hægt var að miða 
BMI við <35 hjá 
Asíubúum þar sem 
það jók ekki 
árangur 
mælitækisins að 
lækka það niður í 
27,5 eða 30, næmi 
jókst en sértæknin 
lækkaði. 
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Wang o.fl. 
(2018) 
 
Indianapolis, 
Indiana, USA 
 
Preoperative 
STOP-BANG 
Scores and 
Postoperative 
Delirium and 
Coma in 
Thoracic 
Surgery 
Patients 

Ferilrannsókn  
Slembiröðuð rannsókn 
Tvíblind rannsókn 
N=128 

 

Tilgangur var að skoða 
hvort sjúklingar sem 
gengust undir aðgerð á 
brjóstholi og lögðust inn á 
gjörgæsludeild og voru í 
mikilli áhættu á að vera 
með kæfisvefn fyrir 
aðgerð væru líklegri til að 
fá óráð og 
meðvitundarskerðingu (e. 
coma) eftir aðgerð sem 
leiddi til lengri 
sjúkrahúsdvalar heldur en 
sjúklingar sem voru í lítilli 
áhættu á að vera með 
kæfisvefn. 
Samhliða þessu voru áhrif 
gjafa af smáskammta 
Haloperidol við óráði eftir 
skurðaðgerð skoðuð. 

n=68  
Meðferðar- 
hópur 
 
Fengu smáskammt af 
Haloperidol 
 
Samanburðarhópur: 
n=67  
Samanburðar- 
hópur 
 
Fengu lyfleysu 

Rannsóknartímabil var 
október 2013 – júní 2015 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• Svefnrannsókn (hjá 18 

þátttakendum). 
• CPAP svefnöndunarvél. 
• BIPAP. 
 
Eftir aðgerð: 
• e. Richmond Agitation 

Sedation Scale (RASS) 
skimað var 2x á dag. 

• e. Confusion Assessment 
Method for the ICU 
(CAM-ICU) skimað var 
2x á dag. 

 
Tölfræði: 
• SAS tölfræðipróf. 
• Fisher´s próf. 
• Wilcoxon rank sum próf. 
• Aðhvarfsgreining. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Sjúklingar sem voru í áhættu fyrir að vera með kæfisvefn fyrir aðgerð voru í 3.6 sinnum meiri 
áhættu fyrir að fá óráð eftir aðgerð og þurftu að dveljast lengur á sjúkrahúsi heldur en sjúklingar í 
lítilli áhættu (p<0.035). 
 
96 (af 128) 76% sjúklinga voru í miðlungs til mikilli áhættu á að vera með kæfisvefn. Þeir voru 
lengur með óráð og meðvitundarskerðingu (e. coma) á vöknun 1,4 +/- 1,3 dag heldur en þeir 
sem voru í lítilli áhættu á að vera með kæfisvefn sem voru í 0,9 +/- 1,4 dag (p<0.04). 
 
Sjúklingar í miðlungs áhættu fyrir kæfisvefni áttu það sameiginlegt að vera; eldri, karlkyns, höfðu 
hærra BMI, hærra IDL og fleiri sjúkdóma heldur en þeir sem voru í lítilli áhættu á að vera með 
kæfisvefn (p<0.05). Ekki var munur á þjóðerni, menntunarstigi, tegund eða einkennum aðgerðar. 
 
¼ sjúklinga sem gengust undir brjóstholsskurðaðgerðir og voru lagðir inn á gjörgæsludeild fengu 
óráð eftir aðgerð. 

 

Xará o.fl. 
(2014) 
 
Portugal 
 
Adverse 
respiratory 
events after 
general 
anesthesia in 
patients at high 
risk of 
obstructive 
sleep apnea 
syndrome 

Ferilrannsókn 
Framsýn rannsókn 
Blinduð rannsókn 
N=118 
 
Tilgangur var að meta 
snemma líkur á 
fylgikvillum tengdum 
öndunarfærum eftir 
skurðaðgerð í svæfingu, 
hjá sjúklingum sem fengu 
³3 stig á STOP-Bang. 

n=59 
 
Sjúklingar sem fengu ³3 
stig á STOP-Bang og 
voru í mikilli áhættu á að 
vera með kæfisvefn. 
 
Samanburðarhópur: 
n=59 
 
Sjúklingar sem fengu <3 
stig á STOP-Bang og 
voru í lítilli áhættu á að 
vera með kæfisvefn. 

Rannsóknartímabil 9-27 maí 
2011 
 
Mælitæki: 
• STOP-Bang. 
• e. Mini-Mental State 

Examination (MMSE). 
• e. Train of four (TOF). 
• e. Revised cardiak risk 

index (RCRI). 
 
Eftir aðgerð: 
• Á vöknunardeild var 

fylgst með blóðþrýstingi, 
púls, EKG, og 
súrefnismettun. 

 
Tölfræði: 
• SPSS 19.0, Mann-

Whitney, U próf, 
kíkvaðrat próf og Fishers 
próf. 

• Marktæknimörk p<0.05** 

Sjúklingar með kæfisvefn voru í 4x meiri áhættu á að fá fylgikvilla tengda öndunarfærum eftir 
skurðaðgerð í svæfingu. 
Sjúklingar með kæfisvefn: 
• Voru með hærra BMI 31 miðað við 24/kg/m2 miðað við sjúklinga ekki með kæfisvefn 

(p<0.001). 
• Of hátt kólesteról 46% miðað við 17% þeirra sem voru ekki með kæfisvefn (p<0.001). 
• Insúlínháða sykursýki 17% miðað við 2% þeirra sem voru ekki með kæfisvefn (p<0.004). 
• Fengu oftar fylgikvilla í kjölfar aðgerðar eða 39% miðað við 10% sem voru ekki með kæfisvefn 

(p<0.001). 
• 15% sjúklinga í mikilli áhættu fyrir kæfisvefni fengu milt til miðlungs fall á súrefnismettun SpO2 

en enginn (0%) þeirra sem var ekki með kæfisvefn (p<0.001). 
• 34% sjúklinga í mikilli áhættu fyrir kæfisvefni gátu ekki andað djúpt miðað við 9% þeirra sem 

var ekki með kæfisvefn (p<0.001). 
• Einstaklingar í mikilli áhættu fyrir kæfisvefni gengust oftar undir aðgerðir tengdar offitu (e. 

bariatric) 20% heldur en þeir sem voru ekki með kæfisvefn 2% (p<0.002). 
Fylgikvillar eftir aðgerð: 
• 24% (29 sjúklingar) fengu fylgikvilla eftir skurðaðgerð (p<0.05), 21.2% (25 sjúklingar) gátu 

ekki andað djúpt þegar þeir voru beðnir um það (p<0.05), 7,6% (9 sjúklingar) fengu vandamál 
tengt öndun eða máttleysi í öndunarvöðva (p<0.05), 7,6% (9 sjúklingar) fengu vægt til 
miðlungs fall á súrefnismettun SpO2 (p<0.05), 5,1% (6 sjúklingar) fengu hindrun á 
loftvegastarfsemi (p<0.05), 4,2% (5 sjúklingar) fengu alvarlegt fall á súrefnismettun SpO2 
(p<0.05), 4,2% (5 sjúklingar) fengu mikla öndunarerfiðleika (p<0.05). 
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Tafla 8. frh 11/11 
Heimild/ 
Titill 

Rannsóknarsnið/  
Íhlutun 

Úrtak/ 
samanburðarhópur 

Mælitæki/ 
tímamælingar 

Helstu niðurstöður Athugasemdir 

Zhao o.fl. 
(2018) 
 
Xuzhou, China 
 
A comparative 
study on 
efficacy and 
safety of 
Propofol 
versus 
Dexmedetomidi
ne in sleep 
apnea patients 
undergoing 
drug induced 
sleep 
endoscopy: A 
CONSORT-
Prospective, 
Randomized 
Controlled Trial 

Framsýn rannsókn 
Tilraunarannsókn 
Blinduð rannsókn 
N=88 

 

Tilgangur rannsóknar var að 
bera saman verkun og 
öryggi lyfsins Propofol 
miðað við Dexmedetomidine 
hjá sjúklingum með 
kæfisvefn sem fóru í 
magaspeglun og fengu 
slævingu. 

n=44 
 
Sjúklingar fengu lyfið 
Dexmedetomidine 1µ/kg í 
æð á 15 mín fyrir aðgerð, 
skammtur mátti fara hæst 
í 2 µ/kg. 
 
Samanburðarhópur: 
n=44 
 
Sjúklingar fengu lyfið 
Propofol 2mg/kg í æð á 
15 mín fyrir aðgerð, svo 
1mg/kg í viðhald sem 
mátti fara hæst í 3 mg/kg. 

Rannsóknartímabil 2018 á 
sjúkrahúsi 
 
Mældar breytur fyrir aðgerð: 
• Aldur, Body Mass Index 

(BMI), Apnea Hypoapnea 
Index (AHI), svefnrannsókn 
sem mældi lægsta gildi 
súrefnismettunar SpO2. 

 
Mældar breytur í aðgerð: 
• e. Mean Arterial Pressure 

(MAP). 
• Súrefnismettun (SpO2) 

með fingurmæli. 
• Tími sem tók sjúklinga að 

sofna. 
• Tímalengd aðgerðar. 
• Tími sem tók sjúklinga að 

vakna. 
• Hve oft þurfti að forylda 

sjúkling. 
 
Tölfræði: 
• SPSS. 
• Pearson´s r. 
• t-próf. 
• Kíkvaðrat próf. 
• Marktæknimörk p<0.05**. 

Sjúklingar sem fengu lyfið Propofol voru með lægri e. MAP blóðþrýsting og 
súrefnismettun SpO2 heldur en sjúklingar sem fengu lyfið Dexmedetomidine 
(p<0.05). 
 
Sjúklingar sem fengu lyfið Propofol voru fljótari að sofna en lengur að vakna 
(p<0.05). 
 
Notkun lyfsins Dexmedetomidine veitti viðunnandi skilyrði, hægt var að nota það 
með öruggum hætti hjá sjúklingum með kæfisvefn án þess að valda miklum 
sveiflum á blóðþrýstingi e. MAP. 
 
Meðalaldur sjúklinga í rannsóknarhópnum sem fengu lyfið Dexmedetomidine var 
42,5 +/- 6,0 ár en 43,2 +/- 6,6 ár hjá samanburðarhópnum sem fékk lyfið Propofol. 
Þeir sem fengu lyfið Dexmedetomidine voru 42 kk og 2 kvk en þeir sem fengu lyfið 
Propofol voru 40 kk og 4 kvk. 
Þeir sem fengu lyfið Dexmedetomidine var meðal BMI 28,0 +/- 3,5 og 28,9 +/- 3,1 
hjá þeim sem fengu lyfið Propofol. 
 
Þeir sem fengu lyfið Dexmedetomidine var meðal AHI 56,3 +/- 21,5 en 54,3 +/- 
20,4 hjá þeim sem fengu lyfið Propofol.  
 
Lægsta súrefnismettun SpO2 var 65,7 +/- 0,21 hjá þeim sem fengu lyfið 
Dexmedetomidine og 65,8 +/- 0,12 hjá þeim sem fengu lyfið Propofol. 

Síðastliðna tvo 
áratugi hafa aðal 
lyfin sem notuð 
hafa verið til 
slævingar verið 
propofol, 
etomidate og 
bensódíasepín 
lyf. En virkni 
þessara lyfja líkja 
ekki eftir 
náttúrulegum 
svefni og hafa 
áhrif á hjarta og 
æðakerfið og 
virka letjandi á 
öndunarfærastarf
semi og geta leitt 
til öndunarpása 
og 
öndunarstopps 
séu þau gefin í 
stórum 
skömmtum. 

 

AHI: Apnea-hypopnea index, öndunarhlé-vanöndunar vísir. APAP: Automatic positive airway pressure, stöðugur jákvæður öndunarþrýstingur. ASA physical status classification system: Flokkunarkerfi sem segir til um 

líkamlegt ástand sjúklings. BMI: Body mass index, líkamsþyngdarstuðull. Chormac & Lehane: Yfirsýn yfir raddbönd. CPAP: Continuous positive airway pressure, svefnöndunarvél. CPM: Cardio respiratory monitoring. COPD: 

Chronic obstructive pulmonary disease. CRP: C- reactive protein. DM: Diabetes mellitus, sykursýki. ESS: Epworth sleepiness scale. EPO: Erythropoietin, rauðkornavaki. EtCO2: End tidal carbon dioxide, útandað koldíoxíð. 

HbA1c: Hemoglobin A1c, langtímablóðsykur. HCO-3: Bicarbonate, Bíkarbónat. HTN: Hypertension, háþrýstingur. MAP: Mean arterial pressure, meðal slagæðaþrýstingur. NSAID´S: Non steroidal anti inflammatory drugs. O2: 

Oxygen, súrefni. PaCO2: Partial pressure of carbon dioxide, hlutþrýstingur koldíoxíðs í slagæð. PaO2: Partial pressure of oxygen, hlutþrýstingur súrefnis í slagæð. PAP: Positive airway pressure, jákvæður öndunarstuðningur. 

SpO2: Peripheral capillary oxygen, súrefni í útlægum háræðum mælt með súrefnismettunarmæli á fingri. STOP-Bang: Snoring, Tiredness, Observed apnea, blood Pressure, Body mass index, Age, Neck circumference and 

Gender.  

Marktæknimörk p<0.025*, p<0.05**. 
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4 Umræður 

Markmið þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektarinnar var að ígrunda mikilvægi þess að skima 

alla einstaklinga 18 ára og eldri með reglubundnum hætti fyrir skipulagðar skurðaðgerðir, sem 

framkvæmdar eru í svæfingu eða slævingu með tilliti til áhættuþátta í skurðaðgerð og fylgikvilla eftir 

aðgerð. Markmiðið var jafnframt að meta STOP-Bang mælitækið sem notað er til skimunar fyrir 

kæfisvefni í aðdraganda skurðaðgerða. Einnig að skoða hvernig hægt er að forðast áhættuþætti og 
fyrirbyggja fylgikvilla í kjölfar skurðaðgerða hjá einstaklingum sem eru með greindan kæfisvefn eða eru 

grunaðir um að vera með kæfisvefn í þeim tilgangi að auka öryggi þeirra í gegnum aðgerðarferlið. 

 

4.1 Niðurstöður samantektar og styrkleikar 
Samantektin var unnin samkvæmt megindlegri aðferðarfræði og voru niðurstöður 21 rannsóknar 

samþættar samkvæmt leiðbeiningum JBI (2017) um kerfisbundna fræðilega samantekt og kennslubók 

Pollit og Beck (2017). Rannsóknirnar voru allar ritrýndar, megindlegar og birtar í virtum fræðatímaritum 

með háan e. impact factor á árunum 2013-2019. Styrkleikar rannsóknanna voru að þær fjölluðu allar 
um kæfisvefn (n=21), skimun fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerð (n=18), áhættuþætti í skurðaðgerð eða 

fylgikvilla eftir aðgerð (n=10) og um notkun á APAP/CPAP svefnöndunarvélar í eða eftir aðgerð (n=6). 

Oft notuðu rannsóknirnar sömu mælitækin, þær sem notuðu STOP-Bang mælitækið voru (n=16), AHI 

stuðulinn voru (n=13), svefnrannsókn voru (n=14) og tvær rannsóknir mátu lífmerki í blóði. Styrkleikar 

rannsóknanna út frá rannsóknarsniði voru að aðferðarfræði þeirra var fjölbreytt og af mismunandi 

gerðum og voru frá fjórtán löndum víðs vegar úr heiminum. Af öllum rannsóknunum voru sextán 

samanburðarrannsóknir, níu rannsóknir voru blindaðar og sex með stór úrtök. Rannsóknirnar notuðu 

oft þægindaúrtök eða slembd úrtök sem í voru sjúklingar 18 ára og eldri á leið í skipulagðar 
skurðaðgerðir. 

 Það sem höfundur þessarar samantektar gerði til að reyna lágmarka og koma í veg fyrir skekkju var 

að velja vandaðar rannsóknir úr ritrýndum og virtum tímaritum innan fræðasamfélagsins. Skoðað var 

vel hvaða mælitæki voru notuð í rannsóknunum með tilliti til áreiðanleika og réttmæti þeirra og var 
leiðbeiningum Polit og Beck frá árinu 2017 fylgt. Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður 

samantektarinnar, gagnavinnslu, hættu á skekkju, styrkleikum og takmörkunum. Jafnframt verður fjallað 

um hugmyndir af hagnýtingu niðurstaðna og tillögur að úrbótum ásamt tillögum að frekari rannsóknum. 

Í lokin verða dregnar ályktanir af niðurstöðunum. 

 

4.2 Hvernig á að meta og skima einstaklinga fyrir kæfisvefni fyrir 
skurðaðgerð 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á heimsvísu sýna að kæfisvefn er algengasti sjúkdómurinn sem 

tengist öndunarfærum (Duarte o.fl., 2017; Fleming o.fl., 2018). Einstaklingar með kæfisvefn eru í aukinni 

áhættu fyrir ýmsum vandamálum í og eftir skurðaðgerð sem gerðar eru í svæfingu eða slævingu, þá 

sérstaklega fyrir öndunarfæratengdum fylgikvillum. Þess vegna er mikilvægt að meta sjúklinga með 

STOP-Bang mælitækinu og skrá með nákvæmum hætti í sjúkraskrá einstaklings ef hann er með 
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greindan kæfisvefn eða fær ≥3 stig á STOP-Bang. Það er gert til að undirbúa svæfinguna og gera 

ráðstafanir út frá aukinni áhættu í svæfingunni (Chung o.fl., 2013; Sato o.fl., 2017). Nákvæm 

sjúkraskráning stuðlar að því að hægt er að undirbúa svæfingu einstaklinga með kæfisvefn með 

öruggari hætti ef þeir þurfa gangast undir fleiri aðgerðir síðar á lífsleiðinni. 

 Nýjustu verklagsleiðbeiningar AASM frá 2017, SASAM frá 2016 og ASA frá 2014 ráðleggja að 

einstaklingar séu skimaðir með kerfisbundnum hætti fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerð (American 

Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a; Kapur o.fl., 2017). Skoða á sjúkraskrá, taka 

viðtal við einstakling eða aðstandanda, framkvæma skimunarpróf og gera nákvæmt líkamsmat. 
Sjúkraskrá á að skoða með tilliti til þess hvort viðkomandi sé með sögu um erfiða loftvegameðhöndlun 

í tengslum við fyrri skurðaðgerðir, sé með einhverja greinda sjúkdóma eða meðfætt heilkenni sem gæti 

haft áhrif á svæfinga aðferð. Jafnframt á að spyrja ítarlega út í lyfjanotkun og hvort viðkomandi reyki, 

neyti alkóhóls eða noti einhver önnur ávanabindandi lyf eða fíkniefni. Viðtal við einstakling eða 

aðstandanda felur í sér að spyrja út í svefnvenjur, hvort sá sem hann/hún deilir rúmi með hafi tekið eftir 

því að hann/hún hrjóti hátt, taki öndunarpásur, vakni snögglega upp á nóttunni, bylti sér óvenju mikið 

eða muldri í svefni. Spyrja skal hvort viðkomandi vakni oft þreyttur, sé oft pirraður, fái oft höfuðverk eða 

finni fyrir mikilli dagsyfju (American Society of Anesthesiologists, 2014, Chung o.fl., 2016a). Niðurstöður 
rannsókna samantektarinnar sýndu að við skimun einstaklinga fyrir kæfisvefni er gagnlegt að nota 

STOP-Bang mælitækið þar sem það hefur hátt næmi, hátt neikvætt forspárgildi auk miðlungs sértækni 

til að finna einstaklinga sem eru í áhættu fyrir kæfisvefni þegar þeir fá ³3 stig (Bille o.fl., 2015; Chung 

o.fl., 2016a; Chung o.fl., 2013; Duarte o.fl., 2017; Tan o.fl., 2016) og mæla lífmerki í blóði (Chung o.fl., 

2013; Fleming o.fl., 2018). Líkamsmat er jafnframt nauðsynlegt en það felur í sér nákvæmt loftvegamat 
þar sem skoðað er ástand tanna, nefkok, stærð hálskirtla, stærð tungu, hversu margar fingurbreiddir 

einstaklingur getur opnað munninn, bil á milli kjálkaliðs (e. temporomandibular joint (TMJ)) ásamt því 

að mæla ummál háls, auk hæðar og þyngdar (American Society of Anesthesiologists, 2014; Chung 

o.fl., 2016a). 

 Ef skoðun bendir til þess að einstaklingur sé með kæfisvefn mælir ASA með því að viðkomandi sé 

meðhöndlaður samkvæmt þessum klínískum niðurstöðum í gegnum aðgerðarferlið, s.s. sendur í 

svefnrannsókn, framkvæmt sé nánara loftvegamat og viðeigandi meðferðarúrræði hafin áður en 

skurðaðgerð fer fram (American Society of Anesthesiologists, 2014). Nýjustu leiðbeiningar SASAM 

mæla hins vegar ekki með því að fresta aðgerð nema í undantekningartilvikum þegar vísbendingar eru 

um frávik á loftvegastarfsemi eða súrefnisefnaskiptum s.s. lækkaða öndunartíðni, alvarlegan 

lungnaháþrýsting eða óeðlilega lága súrefnismettun í hvíld án þess að einstaklingur sé með greindan 

hjarta- eða lungnasjúkdóm (Chung o.fl., 2016a). Niðurstöður þessarar samantektar sýna að viðeigandi 
meðferð við kæfisvefni léttir á einkennum og kemur í veg fyrir ýmis vandamál tengd hjarta- og 

æðastarfsemi ásamt öðrum fylgikvillum (Chung o.fl., 2016a; Garza-Garibay o.fl., 2017; Liao o.fl., 2017; 

Liao o.fl., 2013; Mutter o.fl., 2014; Proczko o.fl., 2014; Wang o.fl., 2018). Einstaklingar sem hafa gengist 

undir aðgerðir til að aflétta einkennum frá öndunarvegi eins og til dæmis með aðgerð á neðri kjálka og 

skurðaðgerð á úf og mjúka gómi (e. uvulopalatopharyngoplasty (UPPP)) á ætíð að gera ráð fyrir að séu 

með kæfisvefn, nema búið sé að útiloka sjúkdóminn með svefnrannsókn (American Society of 

Anesthesiologists, 2014). 
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4.3 Hvernig á að ASA flokka einstaklinga með kæfisvefn 
Rannsókn Bamgbade (2018) sem framkvæmd var á árunum 2011-2013 skoðaði hvernig 5000 breskir 

svæfingalæknar flokkuðu einstaklinga með kæfisvefn samkvæmt e. ASA physical status classification 

system flokkunarstaðlinum. Rannsóknin leiddi í ljós að einstaklingar með kæfisvefn voru flestir flokkaðir 

í ASA flokk þrjú óháð klínískri reynslu þess svæfingalæknis sem flokkaði. Rannsakendur töldu rétt að 
flokka einstaklinga með kæfisvefn í ASA flokk þrjú vegna þess að sjúkdómurinn getur haft miðlungs til 

alvarleg hamlandi áhrif á líkamsstarfssemina. Eftir því sem ASA stigunum fjölgar eru einstaklingar með 

fleiri sjúkdóma, eru líkamlega veikari og svæfingainngrip hafa meiri áhættu í för með sér. 

ASA bendir á að rannsóknir sýna að kæfisvefn tengist með beinum hætti öðrum kerfisbundnum 
sjúkdómum innan sama ASA flokks. Vegna þess að ekki eru til fullnægjandi gögn innan fræðasviðsins 

til að ráðleggja hvaða einstaklinga með kæfisvefn er hægt að meðhöndla í svæfingu með öruggum 

hætti á læknastofum utan sjúkrahúsa eða á sjúkrahúsi þarf að meta hvert og eitt tilfelli fyrir sig (American 

Society of Anesthesiologists, 2014). 

 

4.4 Mælitæki til að skima fyrir kæfisvefni fyrir skurðaðgerð 
STOP-Bang 

Niðurstöður þessarar fræðilegu samantektar sýna að kerfisbundin skimun á kæfisvefni með STOP-

Bang mælitækinu stuðlar að betra skipulagi og betri svæfingaundirbúningi sjúklinga sem gangast undir 

skipulagðar skurðaðgerðir. Með skimun er hægt að undirbúa svæfingu og slævingu einstaklinga í 

áhættuhópi með tilliti til þess að minnka líkur á vandamálum og fylgikvillum í aðgerð, þó svo að 
niðurstöður svefnrannsóknar séu ekki til staðar (Bille o.fl., 2015; Chung o.fl., 2013; Duarte o.fl., 2017; 

Fleming o.fl., 2018; Garza-Garibay o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014; Sangkum o.fl., 2017; Tan o.fl., 2016; 

Xará o.fl., 2015). Kæfisvefnsskimun dregur jafnframt úr áhættu og alvarleika á ýmsum aukaverkunum 

og fylgikvillum eftir aðgerð og þær verða þá síður eins alvarlegar (Abdelsattar o.fl., 2015; Acar o.fl., 

2014; Bille o.fl., 2015; Chan o.fl., 2019; Chung o.fl., 2013; Duarte o.fl., 2017; Garza-Garibay o.fl., 2017; 

Kendale o.fl., 2018; Liao o.fl., 2017; Mutter o.fl., 2014; Naqvi o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014; Shin o.fl., 

2018; Singh o.fl., 2013; Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 2015). 

 

Lífmerki mæld með blóðprufu 

Niðurstöður samantektarinnar sýna að endurteknar þrengingar í efri öndunarvegi hjá einstaklingum með 

kæfisvefn leiða til öndunarpása og geta því leitt til bráðrar uppsöfnunar á koldíoxíði þegar viðkomandi 

sefur. Líkaminn leitast þá við að jafna út hið uppsafnaða koldíoxíð með því að fjölga andardráttum til að 
viðhalda samvægi (e. homeostasis) á líkamsstarfseminni. Misbrestur getur orðið á því að skilja út 

uppsafnað koldíoxíð þegar öndunarpásur eru tíðar og of langar en þá safnast koldíoxíð upp í blóðrásinni 

sem leiðir til hækkunar á bíkarbónati. Hækkun á bíkarbónati er hluti af lífeðlisfræðilegu svari líkamans 

við of háum styrk koldíoxíðs í blóðrásinni þegar einstaklingur nær ekki að skilja út umfram sýru með 

aukinni öndun. Við það hækkar styrkur vetnisjóna í blóðrásinni sem hefur áhrif á miðtaugakerfið sem 

veldur enn frekari slævingu á öndunardrifi einstaklings. Krónísk uppsöfnun á koldíoxíði í slagæðablóði 
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á daginn (PaCO2 ≥45 mmHg) finnst hjá um það bil 10-38% einstaklinga en eftir því sem kæfisvefninn 

er alvarlegri aukast líkurnar á uppsöfnun þess yfir daginn. Þættir sem auka líkur á uppsöfnun koldíoxíðs 

í blóðrásinni er til dæmis þegar einstaklingur tekur tíðar og langar öndunarpásur í svefni, tekur lyf af 

flokki bensódíasepína og ópíata, en líka ef til staðar eru undirliggjandi sjúkdómar s.s. hjarta- og 
lungnasjúkdómar. Þegar nýrnastarfsemi er skert og nýrun geta ekki skilið út umfram bíkarbónat úr 

líkamanum getur það skilið á milli þess að ástandið sé krónískt eða brátt (Chung o.fl., 2013). 

 Hjá einstaklingum sem gangast undir skipulagðar skurðaðgerðir eru oft teknar blóðprufur til að 

athuga almennan blóðhag, sölt og ýmislegt fleira sem er metið í hverju tilfelli fyrir sig. Niðurstöður 
rannsókna samantektarinnar mæla með tveggja þrepa skimunarferli þegar sjúklingar eru skimaðir fyrir 

kæfisvefni. Fyrst að skima með STOP-Bang mælitækinu og síðan að mæla bíkarbónat í sermi hjá 

einstaklingum sem fá ≥3 stig STOP-Bang. Ef bíkarbónat mælist ≥28 mmol/L er viðkomandi í mikilli 

áhættu fyrir að vera með kæfisvefn og gefur svæfingateyminu mikilvægar vísbendingar um alvarleika 

kæfisvefnsins. Þess vegna er gagnlegt að mæla styrk bíkarbónats í bláæðarblóði hjá einstaklingum 

sem skora ≥3 stig á STOP-Bang (Chung o.fl., 2013). 

 Rannsóknir samantektarinnar leiða í ljós að truflanir á innkirtla- og efnaskiptastarfsemi, krónískir 

bólgusjúkdómar, súrefnisskortur, svefntruflanir og streita eru þættir sem hafa áhrif til breytinga á 

lífmerkjunum HbA1c, CRP og EPO. Þessi gildi hafa einnig hátt forspárgildi með tilliti til alvarleika 

kæfisvefnsins og er því gagnlegt að mæla. Rannsóknir samantektarinnar sýna fram á tengsl milli 

súrefnisskorts vegna endurtekinna öndunarpása í svefni sem leiðir til hækkunar á EPO og þar með 

nýmyndun rauðra blóðkorna. Væg hækkun á EPO (≥8 mIU/mL) er svar líkamans við súrefnisskorti. 

Þegar gildi CRP er ³0,2 mg/dL og HbA1c ³5,7% eru 81% líkur á að einstaklingur sé með miðlungs til 

alvarlegan kæfisvefn miðað við 37% ef gildin eru ekki hækkuð. Ef aðeins annað gildið er hækkað eru 

líkur á kæfisvefni 60-70%. Ef lífmerkin HbA1c, CRP og EPO eru öll hækkuð þá bendir það til enn 

alvarlegri kæfisvefns. Samhliða hækkun á HbA1c, CRP og EPO ætti því að vekja grunsemdir um að 

einstaklingur sé með kæfisvefn og er því gagnlegt skimunartæki til að finna einstaklinga í áhættu fyrir 

kæfisvefni með einföldum og ódýrum hætti. Ef HbA1c mælist ³5,7% þá er einstaklingur jafnframt með 

sykursýki (Fleming o.fl., 2018). Auðvelt er að mæla lífmerkin; bíkarbónat, HbA1c, CRP og EPO í blóði 

og ákjósanlegt að mæla þau samhliða öðrum almennum blóðprufum hjá einstaklingum fyrir skipulagðar 

skurðaðgerðir (Chung o.fl., 2013; Fleming o.fl., 2018). Rannsóknir sýndu að meðferð með CPAP 

svefnöndunarvél kemur í veg fyrir að EPO hækki meðal einstaklinga með kæfisvefn. CPAP 
svefnöndunarvélin viðheldur opnum loftvegi kemur í veg fyrir samfall lungnablaðra og endurteknar 

öndunarpásur ásamt því að fyrirbyggja fall á súrefnismettun hjá sofandi einstaklingi sem andar sjálfur. 

Vélin veitir stöðugan jákvæðan öndunarþrýsting sem er viðeigandi meðferð við kæfisvefni og kemur í 

veg fyrir þetta frávik (Fleming o.fl., 2018). 

 

Líkamsgerð 

Niðurstöður rannsókna samantektarinnar sýna að jafn árangursríkt er að nota STOP-Bang eins og 

STOP-Bang-apple til að skima fyrir og finna einstaklinga með kæfisvefn. Munurinn felst í því að fljótlegra 

er að ákvarða hvort einstaklingur sé með líkamsgerðina epli og gefa stig samkvæmt því heldur en að 
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þurfa að mæla klínískt ummál háls einstaklinga. Það er því bæði þægilegt og fljótlegt að geta horft á 

einstaklinga og ákveðið hvort þeir séu eins og epli í laginu og gefa þeim stig eftir þeirri aðferð (Sangkum 

o.fl., 2017). 

 

Svefnrannsókn 

Sjúklingar í þessari kerfisbundnu fræðilegu samantekt voru annað hvort greindir með kæfisvefn með 

því að gangast undir svefnrannsókn eða STOP-Bang mælitækinu. Í svefnrannsóknum var alvarleiki 

kæfisvefnsins metinn samkvæmt fjölda öndunarpása sem tekin var á klukkustund en með STOP-Bang 
samkvæmt matskvarðanum (Bille o.fl., 2015; Chan o.fl., 2019; Duarte o.fl., 2017; Fleming o.fl., 2018; 

Liao o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Mutter o.fl., 2014; Sangkum o.fl., 2017; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; 

Tan o.fl., 2016; Zhao o.fl., 2018). Niðurstöður rannsókna sýndu fram á að einstaklingar sem skoruðu 

≥3 stig á STOP-Bang og mældust með bíkarbónat ≥28 mmol/L voru í mikilli áhættu á að vera með 

kæfisvefn og ætti að meðhöndla þá samkvæmt því séu þeir ekki sendir í svefnrannsókn Chung o.fl., 

2013). 

 Niðurstöður rannsókna samantektarinnar sýna jafnframt að það hægist á hjartsláttartíðni 

einstaklinga með kæfisvefn á nóttunni í tengslum við síendurteknar öndunarpásur og að súrefnismettun 

í blóði lækkar. Þegar einstaklingur fer að anda aftur eðlilega eykst hjartsláttartíðnin mikið sem veldur 

blóðþrýstingshækkun. Ítrekaðar öndunarpásur í svefni leiða einnig til aukinnar losunar á katekólamínum 

í blóði sem stuðlar að blóðþrýstingshækkuninni og eftir því sem kæfisvefninn er alvarlegri verður hann 

sjálfstæður áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma (Garza-Garibay o.fl., 2017). Eins og fram hefur 
komið fyrirbyggir notkun á CPAP svefnöndunarvél þessar afleiðingar (Abdelsattar o.fl., 2015; Fleming 

o.fl., 2018; Proczko o.fl., 2014). 

 

4.5 Leiðir til að draga úr áhættuþáttum kæfisvefns í skurðaðgerð 
Rannsóknir samantektarinnar sýna að einstaklingar með kæfisvefn voru að jafnaði með erfiðari 

öndunarveg heldur en þeir sem voru ekki með kæfisvefn (Acar o.fl., 2014; Liao o.fl., 2013; Naqvi o.fl., 

2017; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). Áður en einstaklingur er svæfður er mjög 

mikilvægt að viðhafa góðan svæfingaundirbúning, velja bestu svæfingaaðferðina og öruggustu 
aðferðina til að tryggja loftvegastarfsemi ásamt því að gera ráð fyrir erfiðum loftvegi (Acar o.fl., 2014; 

American Society of Anesthesiologists, 2014). Árið 2014 bætti ASA inn í klínískar verklagsleiðbeiningar 

sínar að kæfisvefn væri einn af áhættuþáttum svæfingar. ASA ráðleggur að undirbúa svæfingu og 

loftvegameðhöndlun einstaklinga með kæfisvefn samkvæmt verklagsreglum e. Difficult Airway Society 

(DAS) um erfiða loftvegameðhöndlun og vera með áætlun a, b, c og d til að bregðast við erfiðum loftvegi 

og hafa til taks tæki og búnað til að bregðast við því (American Society of Anesthesiologists, 2014; 

Difficult Airway Society, 2015). Við val verkjalyfja í aðgerð er jafnframt mikilvægt að hafa í huga 
mögulegar aukaverkanir þeirra á öndunarfærastarfsemi einstaklinga með kæfisvefn eftir aðgerðina. Á 

meðan aðgerð stendur er æskilegt að nota væg til miðlungs sterk verkjalyf eins og til dæmis 

Paracetamol, NSAID´S og stera. Ef gefa þarf sterkari verkjalyf á meðan aðgerð stendur skal velja eins 

stuttverkandi ópíata og kostur er til dæmis e. Remifentanyl til að minnka líkur á öndunarbælingu eftir 
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aðgerð. Ef nota á vöðvaslakandi lyf í aðgerð skal velja þau með tilliti til þess að hægt sé að snúa við 

verkun þeirra með skjótum hætti (American Society of Anesthesiologists, 2014). 

 Samkvæmt niðurstöðum samantektarinnar þá er öruggast að velja staðdeyfingu eins og til dæmis 

mænudeyfingu, utanbastsdeyfingu eða taugablokk með eða án léttrar slævingar og að einstaklingur 

andi sjálfur eðlilega heldur en svæfingu ef tegund og eðli aðgerðar leyfir. Það skiptir miklu að koma í 

veg fyrir öndunarbælingu hjá þessum sjúklingum því það er hárfín lína sem skilur á milli samvægis á 

öndunarfærastarfseminni og þess að þeir öndunarbælist og hætti að anda (Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 

2018). Hafa skal í huga að slæving einstaklinga með kæfisvefn er krefjandi verkefni og fylgjast skal náið 
með útönduðu koldíoxíði. Við slævingu ætti lyfið e. Dexmedetomidinum að vera fyrsta val, en það er 

sértækur a2 agonisti sem hefur bæði róandi og verkjastillandi áhrif og reynist vel til verkjastillinga og 

slævinga í heiminum. Einn af kostum lyfsins er að hægt er að svæfa sjúklinga með því án þess að valda 

teljandi öndunarbælingu (Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). Lyfið e. Propofol er mikið notað til slævinga 

og svæfinga, en það hefur hins vegar mikil bælandi áhrif á öndunarfærastarfsemina og veldur 
öndunarstoppi sé það notað í stórum skömmtum (Shin o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018). Ekki er mælt með 

að slæva einstaklinga með kæfisvefn djúpt því það hefur öndunarbælandi áhrif og þá er mikil hætta á 

ótryggum loftvegi. Þá er frekar mælt með svæfingu ásamt því að tryggja loftvegastarfsemi með 

viðeigandi hætti með barkatúbu eða kokmaska (American Society of Anesthesiologists, 2014; Chung 

o.fl., 2016b). 

Rannsóknir samantektarinnar sýna einnig að mikilvægt er að fylgjast náið með hjartalínuriti, 

blóðþrýstingi og púls ásamt öndunarfærastarfssemi s.s. öndunartíðni, súrefnismettun, útönduðu 

koldíoxíði og öndunarkúrfum. Offita og útflæði lofts hafa áhrif á skilvirkni öndunar en mikilvægt er að 

fylgjast með koldíoxíðkúrfunni (e. capnography) sem sýnir fram á skilvirkni og gæði öndunarinnar með 

tilliti til innandaðs lofts á mínútu (Acar o.fl., 2014; American Society of Anesthesiologists, 2014; Sato 

o.fl., 2017). Í völdum tilfellum getur þurft að setja slagæðalegg til samfelldrar vöktunar á lífsmörkum og 

miðbláæðarlegg í lungnabláæð til lyfjagjafa á meðan aðgerð stendur (American Society of 
Anesthesiologists, 2014). Áður en einstaklingur er vakinn skal staðfesta með e. train of four (TOF) 

mælingu að vöðvaslökun sé að fullu gengin til baka, setja súrefnisgleraugu í nasir og öruggast er að 

fjarlægja barkatúbu með því að hækka höfðalag upp um 30-45°, bíða eftir að einstaklingur sé vel 

vaknaður og fylgi fyrirmælum, en þá eru minni líkur á að öndunarvegur falli saman. Sjúklingar sem eru 

kviðmiklir hafa oft aukinn þrýsting á brjóstkassa sem minnkar rúmmál öndunar. Við slævingu og 

uppvöknun skal gefa viðbótarsúrefni og öruggast er að hafa CPAP svefnöndunarvél til taks (American 

Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a; Kapur o.fl., 2017). 

 

4.6 Leiðir til að draga úr fylgikvillum og auka öryggi einstaklinga með 
kæfisvefn eftir skurðaðgerð 

Niðurstöður rannsókna samantektarinnar sýna að á vöknunardeild skal viðhafa hefðbundið eftirlit í 

vaktara og fylgjast sérstaklega með öndunartíðni, súrefnismettun (SpO2) og útönduðu koldíoxíði 
(EtCO2) (American Society of Anesthesiologists, 2014; Liao o.fl., 2017; Xará o.fl., 2015). ASA og 

SASAM mæla með að huga vel að legustellingu og hafa einstaklinga með kæfisvefn í baklegu og hækka 
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höfðalag upp um 30-45° leyfi eðli aðgerðar það, annars setja þá í hliðarlegu eftir aðgerð (American 

Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a). Gjöf viðbótarsúrefnis bætir súrefnisefnaskipti 

og dregur úr öndunarpásum í svefni án þess að lengja öndunarpásurnar eða hækka koldíoxíð gildið í 

blóðrásinni (Liao o.fl., 2013). Hafa skal einstaklinga með greindan kæfisvefn í CPAP svefnöndunarvél 
og öruggast að hafa einstaklinga sem eru grunaðir um að vera með kæfisvefn í CPAP svefnöndunarvél, 

sérstaklega ef þeir sýna merki um öndunarbælingu og falla í súrefnismettun. Mælt er með að 

einstaklingar sem eru með greindan kæfisvefn komi með CPAP svefnöndunarvélina sína á sjúkrahúsið 

og noti hana eins og venjulega á meðan innlögn stendur og eftir að þeir eru útskrifaðir heim (American 

Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a). Áhugavert er að rannsóknir benda til þess að 

minna en 20% einstaklinga með greindan kæfisvefn fá viðeigandi meðferð með CPAP svefnöndunarvél 

í sjúkrahúslegunni þar með talið á vöknunardeild (Chung o.fl., 2016a). Klínískar verklagsleiðbeiningar 

ASA ráðleggja að einstaklingar með kæfisvefn séu ekki útskrifaðir af vöknunardeild yfir á hefðbundna 
legudeild fyrr en þeir geta viðhaldið sinni upphaflegu súrefnismettun á andrúmslofti, ekkert fall sé á 

súrefnismettun, engin merki séu um öndunarpásur né þrengingar í öndunarvegi samkvæmt klínísku 

mati þess hjúkrunarfræðings sem fylgist með og ber ábyrgð á meðferð sjúklings (American Society of 

Anesthesiologists, 2014). 

Við útskrift af vöknunardeild yfir á almenna legudeild skal halda áfram að fylgjast með súrefnismettun 

með súrefnismettunarmæli hjá öllum einstaklingum sem eru með greindan kæfisvefn eða eru grunaðir 

um að vera með kæfisvefn eins lengi og þörf krefur. Gefa skal viðbótarsúrefni þar til einstaklingur getur 

haldið uppi sinni eðlilegu grunn súrefnismettun sjálfur á andrúmslofti. Ef einstaklingur fellur ítrekað í 

súrefnismettun eða sýnir merki um þrengingar á öndunarvegi er mælt með öndunarstuðningi með 

CPAP svefnöndunarvél (American Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a). 

Hafa skal hugfast ef sjúklingur þarf enn viðbótarsúrefni við útskrift af vöknunardeild yfir á hefðbundna 

legudeild eða áður en hann á að útskrifast heim til sín þarf að viðhafa sérstakt eftirlit. Nauðsynlegt er 

að fylgjast með einstaklingum með kæfisvefn í vaktara að jafnaði þremur klukkutímum lengur heldur en 

þeim sem eru ekki með kæfisvefn. Ef merki eru um þrengingar í öndunarvegi eða fall á súrefnismettun 

þegar einstaklingur er án viðbótarsúrefnis er ráðlagt að fylgjast náið með honum í sjö klukkutíma eftir 
tilvikið áður en óhætt er að útskrifa hann heim (Butterworth, Mackey og Wasnick, 2013b). 

Skilvirkasta og öruggasta leiðin til að framkvæma klínískt mat á starfsemi öndunarfæra með tilliti til 

þess hvort einstaklingur sé útskriftarhæfur heim til sín er þegar hann er sofandi í rólegu umhverfi til að 

meta hvort hann geti haldið uppi sinni eðlilegu súrefnismettun án viðbótarsúrefnis. Sýnt hefur verið fram 
á að áhættuþættir öndunarbælingar á þriðja og fjórða degi eftir skurðaðgerð eru meðal annars alvarleiki 

kæfisvefnsins, notkun ópíata/slævandi lyfja, ífarandi áhrif skurðaðgerðar og öndunarpásur í 

draumsvefni. Því er mikilvægt að vanda val verkjalyfja til notkunar eftir skurðaðgerð og dagana á eftir 

en klínískar verklagsleiðbeiningar ASA mæla með notkun vægra verkjalyfja eins og til dæmis 

Paracetamol, NSAID´S og taugaraförvunar til verkjastillingar. Hafa þarf hugfast að lyf af flokki ópíata, 

bensódíósepína og barbitúrata auka áhættuna á loftvegaþrengingu og öndunarbælingu og skal nota 

þau með varúð og í eins litlum skömmtum og hægt er (American Society of Anesthesiologists, 2014; 

Chung o.fl., 2016a; Kapur o.fl., 2017; Kendale o.fl., 2018). 
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Rannsóknir samantektarinnar sýna að einstaklingar með kæfisvefn eru í allt að fjórum sinnum meiri 

áhættu á að fá fylgikvilla tengda starfsemi hjarta og öndunarfæra eftir skurðaðgerð heldur en 

einstaklingar sem eru ekki með kæfisvefn (Abdelsattar o.fl., 2015; Chan o.fl., 2019; Chung o.fl., 2016a; 

Mutter o.fl., 2014; Naqvi o.fl., 2017; Xará o.fl., 2015). Algengustu fylgikvillarnir eftir skurðaðgerð meðal 
einstaklinga með kæfisvefn eru öndunarpásur, öndunarbæling og fall á súrefnismettun ≤90% (Acar o.fl., 

2014; Liao o.fl., 2013; Naqvi o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014; Sato o.fl., 2017; Shin o.fl., 2018; Xará o.fl., 

2015: Zhao o.fl., 2018). Aðrir fylgikvillar eru til dæmis vandamál tengd starfsemi hjarta eins og; gáttatif, 

blóðtappi, heilaáfall, bráðarugl o.fl. (Abdelsattar o.fl., 2015; Chan o.fl., 2019; Mutter o.fl., 2014; Naqvi 

o.fl., 2017; Procko o.fl., 2014; Wang o.fl., 2018). Athyglisvert er að einstaklingum með greindan 

kæfisvefn og þeir sem fá ³5 stig á STOP-Bang samkvæmt rannsókn Kendale o.fl. (2018) var ávísað 

morfínskyldum verkjalyfjum við útskrift af sjúkrahúsi í sambærilegum og jafnvel stærri skömmtum heldur 

en einstaklingum sem voru ekki með kæfisvefn. Það stangast á við útgefnar verklagsleiðbeiningar 

STROBE (e. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology) sem mæla með því 

að draga úr og lágmarka notkun ópíata hjá einstaklingum með kæfisvefn (Kendale o.fl., 2018). 

Einstaklingar með greindan kæfisvefn voru því að fá ávísað sambærilegum skammti af morfínskyldum 

lyfjum eftir skurðaðgerð þrátt fyrir að vera í mun meiri áhættu fyrir öndunarbælingu og að lenda í 

öndunarstoppi. Eftirfylgd með sjúklingum eftir skurðaðgerðir er aðeins í stuttan tíma eftir aðgerð en 
fylgikvillar tengdir öndunarfærastarfsemi geta átt sér stað í mun lengri tíma, allt að 72 klst. eftir aðgerð 

og jafnvel mun lengur þegar ekkert eftirlit er lengur með þeim og geta þessir einstaklingar því verið í 

mikilli hættu (Kendale o.fl., 2019). 

Rannsóknir samantektarinnar sýna að tengsl eru milli kæfisvefns fyrir aðgerð og 
óráðs/meðvitundarskerðingar (e. coma) eftir aðgerð. Kæfisvefn er viðráðanlegur áhættuþáttur sem 

hægt er að veita viðeigandi meðhöndlun við fyrir aðgerð til að minnka líkur á slíkum fylgikvillum eftir 

aðgerð (Wang o.fl., 2018). En þess vegna er mikilvægt að skima fyrir kæfisvefni með skipulögðum hætti 

fyrir skurðaðgerð til að fyrirbyggja að sjúklingur fái óráð eftir aðgerð. 

Rannsóknir samantektarinnar sýna að CPAP svefnöndunarvél er kjörmeðferðarúrræði fyrir 

einstaklinga með miðlungs til alvarlegan kæfisvefn og er algengasta stuðningsmeðferðin við öndun eftir 

skurðaðgerð hjá einstaklingum með kæfisvefn. Þegar tekið er tilliti til kostnaðar, líðan og afdrifa 

einstaklinga með kæfisvefn borgar sig að setja þá í CPAP svefnöndunarvél strax á vöknunardeild eftir 

skurðaðgerð og einnig dagana á eftir meðan þeir dveljast á sjúkrahúsinu og eru að jafna sig. Það dregur 

marktækt úr fylgikvillum tengdum öndunarfærum, hjarta og æðakerfi, auk þess að fyrirbyggja ýmis 

önnur viðráðanleg vandamál. Niðurstöður sýndu jafnframt að einstaklingar sem skora ³3 stig á STOP-

Bang og nota CPAP svefnöndunarvél dveljast að jafnaði skemur á sjúkrahúsi heldur en þeir sem nota 

ekki CPAP svefnöndunarvél (Abdelsattar o.fl., 2015; Garza-Garibay o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Mutter 

o.fl., 2014; Naqvi o.fl., 2017; Proczko o.fl., 2014; Singh o.fl., 2013; Xará o.fl., 2015). 
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4.7 Takmarkanir rannsókna samantektarinnar 
Helstu takmarkanir rannsókna þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar voru að átta rannsóknir 

voru með lítið úrtak (Bille o.fl., 2015; Liao o.fl., 2017; Liao o.fl., 2013; Sato o.fl., 2018; Shin o.fl., 2018; 

Wang o.fl., 2018; Zhao o.fl., 2018; Xará o.fl., 2014) og tvær rannsóknir voru afturskyggnar en það gæti 

þó jafnframt verið kostur þar sem úrtökin voru stór og þær stóðu yfir í langan tíma (Kendale o.fl., 2018; 
Proczko o.fl., 2014). Í tveimur rannsóknum voru þátttakendur sem gengust undir svefnrannsókn valdir 

út frá þeim stigum sem þeir fengu á STOP-Bang frekar en af handahófi sem gæti mögulega hafa valdið 

skekkju (Duarte o.fl., 2017; Sangkum o.fl., 2017). Í einni rannsókn var svefnrannsókn framkvæmd í 

heimahúsi þar sem takmarkað aðgengi var til að meta kæfisvefn (Tan o.fl., 2016) og í annarri rannsókn 

var ekki tekið heilalínurit samhliða svefnrannsókn (Chan o.fl., 2019). Sjúklingar sem voru kvíðnir fyrir 

aðgerð voru mögulega líklegri til að þiggja öll úrræði sem stóðu til boða eins og til dæmis að svara 

spurningalista og gangast undir svefnrannsókn þó þeir hefðu engin einkenni kæfisvefns. Einnig að þeir 
sem höfðu einkenni kæfisvefn gætu verið líklegri til að taka þátt en aðrir sem gæti þá mögulega valdið 

skekkju (Chung o.fl., 2013). Síðan var bíkarbónat ekki mælt hjá heilbrigðum einstaklingum í rannsókn 

Chung o.fl. (2013), heldur aðeins hjá þeim sem voru með undirliggjandi sjúkdóma eða skoruðu ³3 stig 

á STOP-Bang sem gæti mögulega valdið skekkju. Í fjórum rannsóknum er tekið fram að misræmi væri 

á milli svæfingaaðferða (Abdelsattar o.fl., 2015, Chan o.fl., 2019; Mutter o.fl., 2014; Sato o.fl., 2017). 

Ein rannsókn tiltók ekki með hvaða hætti fylgst var með sjúklingum á vöknunardeild (Mutter o.fl., 2014) 
og í einni rannsókn var ekki vitað með hvaða hætti fylgst var með sjúklingum á legudeildum eftir aðgerð 

(Xará o.fl., 2014). Í einni rannsókn var mögulegt að sjúklingur væri með óráð á milli skimana þó hann 

hefði verið með tvær neikvæðar óráðs skimanir sama daginn (Wang o.fl., 2018). Í einni rannsókn var 

ekki fylgst með hvernig þátttakendur nýttu lyfin sem þeim var ávísað eftir aðgerð til notkunar heima 

(Kendale o.fl., 2018). Tvær rannsóknir tiltóku að ekki var hægt að treysta því að sjúklingar væru 

meðferðarheldnir við að nota CPAP svefnöndunarvélina sína eða gætu notað hana (Abdelsattar o.fl., 

2015; Liao o.fl., 2013) og að lokum þá lýstu fjórar rannsóknir hvorki veikleikum né takmörkunum (Acar 
o.fl., 2014; Bille o.fl., 2015; Garza-Garibay o.fl., 2017; Zhao o.fl., 2018) og því var erfitt fyrir lesandann 

að draga ályktun um þá þætti. 

 

4.8 Fagleg vinnubrögð skipta máli 
Mikilvægt er að svæfingahjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk tileinki sér góðan 

undirbúning og viðhafi vönduð vinnubrögð sem byggjast á gagnreyndri þekkingu fyrir undirbúning 

einstaklinga sem gangast undir svæfingar og fá deyfingar fyrir skurðaðgerðir. Í því samhengi er 

mikilvægt að framkvæma kerfisbundna skimun fyrir kæfisvefni, vanda val verkjalyfja, vanda undirbúning 
fyrir uppvöknun, viðhafa náið eftirlit á vöknunardeild og setja einstaklinga í CPAP svefnöndunarvél. Með 

þeim hætti er hægt að tryggja betur öryggi sjúklinga sem eru grunaðir um eða eru greindir með 

kæfisvefn og gangast undir skurðaðgerð í svæfingu eða slævingu. Rannsóknir sýna að góður 

undirbúningur dregur marktækt úr ýmsum vandamálum og fylgikvillum ásamt því að fyrirbyggja 

óþarflega langa sjúkrahúsinnlögn (Proczko o.fl., 2014). Mikilvægt er að stuðla að aukinni fagvitund 

heilbrigðisstarfsfólks varðandi þetta viðfangsefni svo hægt sé að veita hagkvæmar gagnreyndar 
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meðferðarlausnir til að meðhöndla einstaklinga með kæfisvefn með skilvirkum og öruggum hætti 

(American Society of Anesthesiologists, 2014; Chung o.fl., 2016a; Proczko o.fl., 2014). 

Við vinnslu verkefnisins kom í ljós að vitundarvakning hefur orðið á tilurð kæfisvefns innan 

fræðasamfélagsins þegar horft var til áhættuþátta í aðgerð og fylgikvilla eftir aðgerð (Abdelsattar o.fl., 

2015; Acar o.fl., 2014; Albright og Popescu, 2012; Chan o.fl., 2019; Fleming o.fl., 2018; Mutter o.fl., 

2014; Singh o.fl., 2013; Wang o.fl., 2018; Xará o.fl., 2015). Athyglisvert var þó að erfiðlega hefur gengið 

að koma nýjustu gagnreyndu þekkingu sem til er um viðfangsefnið inn í klínísk störf á heimsvísu. 

Niðurstöður samantektarinnar verður því hægt að nota sem grunn að breyttu verklagi með því markmiði 
að auka fagvitund heilbrigðisstarfsmanna til að bæta og innleiða nýtt verklag með það að marki að auka 

öryggi einstaklinga með kæfisvefn sem gangast undir skurðaðgerðir í svæfingu eða slævingu. 

 

4.9 Hagnýting niðurstaðna og tillögur að úrbótum 

• Ljúka þarf að þýða STOP-Bang mælitækið af ensku yfir á íslensku, þar sem mælitækið var 

aðeins frumþýtt fyrir gerð þessarar samantektar og því vantar að ljúka gerð síðustu þriggja 

skrefanna sem eru bakþýðing, forprófun og prófarkalestur. 

• Hefja kerfisbundna skimun fyrir kæfisvefni með STOP-Bang mælitækinu hjá sjúklingum 18 ára 

og eldri til að finna þá sem eru í áhættu fyrir að vera með sjúkdóminn og gangast undir 
skipulagða skurðaðgerð í svæfingu eða slævingu. 

• Þróa nýjar klínískar verklagsleiðbeiningar með því markmiði að auka öryggi sjúklinga 18 ára og 
eldri sem eru grunaðir um eða eru greindir með kæfisvefn og gangast undir skipulagða 

skurðaðgerð í svæfingu eða slævingu. 

• Innleiða nýtt klínískt verklag til að auka öryggi einstaklinga sem eru grunaðir um eða greindir 
með kæfisvefn á meðan þeir dvelja á vöknunardeild. Verklagið myndi fela í sér að hafa 

einstaklinga í vaktara, fylgjast með öndunartíðni, súrefnismettun og útönduðu koldíoxíði. Ásamt 

því að gefa viðbótarsúrefni eftir þörfum og setja þá í CPAP svefnöndunarvél. Jafnframt að huga 

að legustellingu, viðeigandi verkjastillingu og fræðslu til hjúkrunarfræðinga á vöknunardeild. 

• Fræða heilbrigðisstarfsfólk sem kemur að umönnun sjúklinga 18 ára og eldri sem eru með grun 

um eða greindan kæfisvefn í þeim tilgangi að fyrirbyggja og draga úr líkum á aukaverkunum og 

fylgikvillum eftir skurðaðgerð. Einnig að fylgikvillarnir séu þá síður eins alvarlegir. 

 

4.10 Tillögur að frekari rannsóknum 

• Rannsaka hvort STOP-Bang mælitækið hafi sama næmi, sértækni og nákvæmni þegar búið er 
að þýða það af ensku yfir á íslensku 

• Rannsaka hversu stór hluti einstaklinga 18 ára og eldri eru í áhættu fyrir eða eru greindir með 
kæfisvefn sem gangast undir skurðaðgerðir. 

• Rannsaka afdrif einstaklinga sem eru greindir eða grunaðir um að vera með kæfisvefn eftir 
skurðaðgerð þegar fylgst er sérstaklega með öndunartíðni, súrefnismettun og útönduðu 



  

67 

koldíoxíði og þeir hafðir í CPAP svefnöndunarvél með tilliti til lengd sjúkrahúsdvalar samanborið 

við einstaklinga sem eru ekki með kæfisvefn. 

• Rannsaka tíðni og alvarleika fylgikvilla eftir skurðaðgerðir hjá einstaklingum 18 ára og eldri sem 

eru grunaðir um eða eru með greindan kæfisvefn eftir skurðaðgerðir með framskyggnri 

rannsókn.  
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Ályktanir 

Eftirfarandi ályktanir eru dregnar eftir gerð þessarar kerfisbundnu fræðilegu samantektar: 

• Kæfisvefn er vaxandi heilbrigðisvandamál í heiminum og um 90% þeirra sem eru með 

sjúkdóminn eru ógreindir. 

• Rannsóknir sýna að minna en 30% einstaklinga sem gangast undir skurðaðgerð eru skimaðir 
fyrir kæfisvefni. 

• STOP-Bang mælitækið er fljótlegt, einfalt og þægilegt í notkun. Það hefur einnig hátt næmi til 
að finna einstaklinga sem eru í áhættu fyrir að vera með kæfisvefn og hefur forspárgildi um 

alvarleika sjúkdómsins. 

• Rannsóknir sýna að hægt er að mæla lífmerki í blóði til að auka líkur á að finna einstaklinga 

með kæfisvefn. 

• Öruggara er að nota mænudeyfingu, utanbastsdeyfingu, staðdeyfingu eða taugablokk og létta 
slævingu heldur en að svæfa einstakling með kæfisvefn ef eðli aðgerðar leyfir það. 

• Mikilvægt er að ígrunda af kostgæfni svæfingaaðferðina og gera ráð fyrir erfiðleikum við 
loftvegameðhöndlun og fylgja verklagsleiðbeiningum DAS. 

• Eftir svæfingu er öruggast að vekja einstaklinga með kæfisvefn í hálfsitjandi stöðu, setja 
súrefnisgleraugu í nef, ganga úr skugga um að vöðvaslökun sé að fullu gengin til baka og 

fjarlægja barkatúbu þegar viðkomandi er vel vaknaður, viðhefur fullnægjandi loftskipti og fylgir 

fyrirmælum. 

• Á vöknunardeild er mikilvægt að hafa einstakling í vaktara og fylgjast sérstaklega með 

öndunartíðni, súrefnismettun og útönduðu koldíoxíði. Gefa skal viðbótarsúrefni eftir þörfum og 

íhuga sterklega að setja þá í CPAP svefnöndunarvél, sérstaklega ef merki eru um 

öndunarbælingu. 

• Einstaklinga með kæfisvefn þarf að vakta að meðaltali þremur klukkustundum lengur á 

vöknunardeild og áður en þeir útskrifast heim með tilliti til öndunarbælingar heldur en þá sem 

eru ekki með kæfisvefn. 

• Einstaklingar sem eru grunaðir um eða eru greindir með kæfisvefn eru í allt að fjórum sinnum 

meiri áhættu fyrir fylgikvillum tengdum öndunarfærum s.s. öndunarbælingu, lækkun á 

súrefnismettun og öndunarstoppi eftir skurðaðgerð. 

• Mikilvægt er að vanda val verkjalyfja og velja frekar Paracetamol, NSAID´S, taugaraförvun og 

eins stuttverkandi ópíata og kostur er til að minnka líkur á öndunarbælingu. 

• Notkun á CPAP svefnöndunarvél er kjörmeðferð fyrir einstaklinga með miðlungs til alvarlegan 

kæfisvefn. 

• Einstaklingar með kæfisvefn sem nota CPAP svefnöndunarvél eftir skurðaðgerð og dagana á 

eftir fá marktækt færri fylgikvilla, þeir eru síður eins alvarlegir og þeir útskrifast að jafnaði fyrr 

heim af sjúkrahúsinu. 
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Fylgiskjal 1. PRISMA flæðirit 
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útdráttur	eftir	í	heildina.	Þegar	búið	var	að	taka	
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útdrættir	lesnir	

(n	=	81	)	

49	greinar	útilokaðar	því	þær	
uppfylltu	ekki	
inntökuskilyrði:	

(n	=49	)	
	

Við	nánara	mat	voru	valdir	
32	útdrættir	sem	uppfylltu	

inntökuskilyrði	
(n	=32			)	

	

11	rannsóknir	útilokaðar	því	
þær	uppfylltu	ekki	

gæðakröfur	
(n=11)	

21	Grein	voru	skimaðar	og	
metnar	af	tveimur	aðilum	

(n	=		21		)	
	

Megindlegar	rannsóknir	sem	
uppfylltu	öll	inntökuskilyrðin	

og	voru	notaðar	í	
samantektinni	

(n	=21		)	
	



  

75 

Fylgiskjal 2. Mat á styrkleikum/veikleikum rannsókna samkvæmt 
leiðbeiningum Joanna Briggs Institute 

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
 

Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 
Author: Abdelsattar o.fl.   Year: 2015            Record Number: 1 
  

Yes 
 

No 
 

Unclear 
Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 
population? X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 
to both exposed and unexposed groups? X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? □ □ X □ 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 
start of the study (or at the moment of exposure)? X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 
way? X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 
enough for outcomes to occur? X □ □ □ 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 
loss to follow up described and explored? X □ □ □ 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

 
Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 
 

Comments (Including reason for exclusion) 

Takmarkanir rannsóknar: voru að ekki er vitað um tegund svæfingar og ekki er endilega hægt að 

treysta því á þátttakendur sem voru greindir með kæfisvefn hafi verið meðferðarheldnir um að nota 
kæfisvefnsvélina sína. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
 

Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Acar o.fl.   Year: 2014                       Record Number: 2 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? X □ □ □ 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
□ □ □ X 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
□ □ □ X 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 
 

Comments (Including reason for exclusion) 

Engum veikleikum né takmörkunum rannsóknar er lýst. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Diagnostic Test Accuracy Studies 
Reviewer Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Bille o.fl.   Year: 2015                                     Record Number: 3  

 

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Was a consecutive or random sample of patients 

enrolled? 
□ X □ □ 

2. Was a case control design avoided? X □ □ □ 

3. Did the study avoid inappropriate exclusions? X □ □ □ 

4. Were the index test results interpreted without 

knowledge of the results of the reference standard? 
□ X □ □ 

5. If a threshold was used, was it pre-specified? X □ □ □ 

6. Is the reference standard likely to correctly classify the 

target condition? 
X □ □ □ 

7. Were the reference standard results interpreted without 

knowledge of the results of the index test? 
□ X □ □ 

8. Was there an appropriate interval between index test 

and reference standard? 
X □ □ □ 

9. Did all patients receive the same reference standard? X □ □ □ 

10. Were all patients included in the analysis? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

             

Comments (Including reason for exclusion) 

Engum veikleikum eða takmörkunum rannsóknar er lýst 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies  
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Chan o.fl.    Year: 2019                    Record Number: 4 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? □ □ X □ 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
X □ □ □ 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
X □ □ □ 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? X □ □ □ 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

Takmarkanir rannsóknar: Ekki var tekið heilalínurit samhliða svefnrannsókn, svæfingaaðferðir voru 

ekki eins hjá öllum þátttakendum og 54,7% þátttakenda voru af asískum uppruna. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies  
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Chung o.fll.    Year: 2013              Record Number: 5 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? □ X □ □ 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
□ □ □ X 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
□ □ □ X 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

Takmarkanir rannsóknarinnar: Sjúklingar sem eru kvíðnir fyrir aðgerð eru mögulega líklegri til að 

þiggja öll úrræði sem standa til boða eins og t.d. að svara spurningalista og gangast undir 

svefnrannsókn þó þeir hafi engin einkenni kæfisvefns. Einnig að þeir sem höfðu einkenni kæfisvefn 

gæti verið líklegri til að taka þátt, en þetta gæti mögulega valdið skekkju. Einnig að ekki hafi verið mælt 

bíkarbónat hjá heilbrigðum einstaklingum, heldur aðeins hjá þeim sem voru með undirliggjandi 

sjúkdóma. Bíkarbónat var aðeins mælt úr bláæðarblóði en ekki úr slagæðablóð og því er ekki hægt að 

mæla það m.t.t. pH í blóði og ekki var mælt EtCO2 samhliða því. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Diagnostic Test Accuracy Studies 
Reviewer Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Duarte o.fl.   Year: 2017                            Record Number: 6  

 

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Was a consecutive or random sample of patients 

enrolled? 
□ X □ □ 

2. Was a case control design avoided? X □ □ □ 

3. Did the study avoid inappropriate exclusions? X □ □ □ 

4. Were the index test results interpreted without 

knowledge of the results of the reference standard? 
□ X □ □ 

5. If a threshold was used, was it pre-specified? X □ □ □ 

6. Is the reference standard likely to correctly classify the 

target condition? 
X □ □ □ 

7. Were the reference standard results interpreted without 

knowledge of the results of the index test? 
□ X □ □ 

8. Was there an appropriate interval between index test 

and reference standard? 
X □ □ □ 

9. Did all patients receive the same reference standard? X □ □ □ 

10. Were all patients included in the analysis? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

Veikleikar rannsóknar: rannsóknin sýndi ekki fram á e. linear increase in the post test probability 

þegar stig á e. STOP-Bang hækkuðu, nema hjá sjúklingum með alvarlegan kæfisvefn og sást sú 

hækkun við öll stig mælitækisins. 
Takmarkanir rannsóknar: Þátttakendur sem gengust undir svefnrannsókn eru yfirleitt valdir en það 

gæti mögulega valdið skekkju og niðurstöður STOP-Bang mælitækisins voru ekki bornar saman við 

önnur mælitæki. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Fleming o.fl.  Year: 2018             Record Number: 7 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
□ X □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? X □ □ □ 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
□ □ □ X 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
□ □ □ X 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 
Takmarkanir rannsóknar: Rannsóknin er fyrsta sinnar tegundar að bestu vitund rannsakenda og 

taka þeir fram að það gæti verið gott að endurtaka hana með stærra úrtaki og rannsaka nánar hvort 

það myndi virka hvetjandi til að fylgja einstaklingum eftir og senda í svefnrannsókn séu þeir grunaðir 

um að vera með kæfisvefn. 

 
 



  

82 

JBI Critical Appraisal Checklist for Case Series 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Garza-Garibay o.fl. Year: 2017 Record Number: 8  

  

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Were there clear criteria for inclusion in the case 

series?  
X □ □ □ 

2. Was the condition measured in a standard, reliable 

way for all participants included in the case series? 
X □ □ □ 

3. Were valid methods used for identification of the 

condition for all participants included in the case 

series? 

X □ □ □ 

4. Did the case series have consecutive inclusion of 

participants?  
x □ □ □ 

5. Did the case series have complete inclusion of 

participants? 
x □ □ □ 

6. Was there clear reporting of the demographics of 

the participants in the study? 
x □ □ □ 

7. Was there clear reporting of clinical information of 

the participants? 
x □ □ □ 

8. Were the outcomes or follow up results of cases 

clearly reported?  
x □ □ □ 

9. Was there clear reporting of the presenting 

site(s)/clinic(s) demographic information? 
□ □ □ x 

10. Was statistical analysis appropriate?  x □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

Engum veikleikum né takmörkunum rannsóknar er lýst 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Kendale o.fl. Year: 2018                             Record Number: 9  

 

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Were the criteria for inclusion in the sample clearly 

defined? 
X □ □ □ 

2. Were the study subjects and the setting described in 

detail? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were objective, standard criteria used for measurement 

of the condition? 
X □ □ □ 

5. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

6. Were strategies to deal with confounding factors stated? X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 
Takmarkanir rannsóknar: eru að rannsóknin er afturvirk, teknir voru með einstaklingar sem voru með 

greindan kæfisvefn og sem fengu ³5 stig á STOP-Bang og ekki skoðað í hvaða mæli sjúklingar nýttu 

lyfin sem þeir fengu uppáskrifuð. 
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JBI critical appraisal checklist for randomized controlled trials 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir  

Author: Liao o.fl.  Year: 2017   Record Number: 10 

 

 Yes No Unclear NA 

1. Was true randomization used for assignment of participants to 

treatment groups? 

x □ □ □ 

2. Was allocation to treatment groups concealed? □ X □ □ 

3. Were treatment groups similar at the baseline? X □ □ □ 

4. Were participants blind to treatment assignment? X □ □ □ 

5. Were those delivering treatment blind to treatment assignment?  X □ □ □ 

6. Were outcomes assessors blind to treatment assignment? X □ □ □ 

7. Were treatments groups treated identically other than the intervention 

of interest? 

□ X □ □ 

8. Was follow-up complete, and if not, were strategies to address 

incomplete follow-up utilized? 

X □ □ □ 

9. Were participants analyzed in the groups to which they were 

randomized? 

X □ □ □ 

10. Were outcomes measured in the same way for treatment groups? X □ □ □ 

11. Were outcomes measured in a reliable way? X □ □ □ 

12. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

13. Was the trial design appropriate, and any deviations from the standard 
RCT design (individual randomization, parallel groups) accounted for 

in the conduct and analysis of the trial? 

X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include X Exclude □ Seek further info □ 

______________________________________________________________________________ 

 
Comments (Including reason for exclusion) 

Takmarkanir rannsóknar voru að hún er afturvirk 

NA: Not Applicable 
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JBI critical appraisal checklist for randomized controlled trials 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir  

Author: Liao o.fl. Year: 2013                                    Record Number: 11 

 

 Yes No Unclear NA 

14. Was true randomization used for assignment of participants to 

treatment groups? 

x □ □ □ 

15. Was allocation to treatment groups concealed? □ X □ □ 

16. Were treatment groups similar at the baseline? X □ □ □ 

17. Were participants blind to treatment assignment? X □ □ □ 

18. Were those delivering treatment blind to treatment assignment?  X □ □ □ 

19. Were outcomes assessors blind to treatment assignment? X □ □ □ 

20. Were treatments groups treated identically other than the 

intervention of interest? 

□ X □ □ 

21. Was follow-up complete, and if not, were strategies to address 

incomplete follow-up utilized? 

X □ □ □ 

22. Were participants analyzed in the groups to which they were 

randomized? 

X □ □ □ 

23. Were outcomes measured in the same way for treatment groups? X □ □ □ 

24. Were outcomes measured in a reliable way? X □ □ □ 

25. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

26. Was the trial design appropriate, and any deviations from the 
standard RCT design (individual randomization, parallel groups) 

accounted for in the conduct and analysis of the trial? 

X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include X Exclude □ Seek further info □ 

 

______________________________________________________________________________ 
Comments (Including reason for exclusion) 

 

Veikleikar og takmarkanir rannsóknar: Margir þátttakendur hættu þátttöku og aðeins 45% 

þátttakenda gátu notað APAP eins og rannsakendur lögðu upp með. Rannsóknin var ekki tvíblind. 

Undantekning var gerð við val þessarar rannsóknar þar sem hún er eldri en 5 ára því þessi RCT 

rannsókn er fyrsta sinnar tegundar og mjög fáar til varðandi viðfangsefni þessa meistara verkefnis. 

NA: Not Applicable 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Mutter o.fl. Year: 2014        Record Number: 12 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? X □ □ □ 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
X □ □ □ 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
X □ □ □ 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 

Takmarkanir rannsóknarinnar: voru að ekki var hægt að gera ráð fyrir öllum mikilvægum breytum 

áhættuþátta. Einnig var ekki vitað með hvaða hætti sjúklingarnir voru svæfðir, né hvernig þeir voru 

vaktaðir á vöknunardeild og BMI ekki skráð á rannsóknartímabilinu. 

 

 



  

87 

JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies  
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Naqvi o.fl. Year: 2017                         Record Number: 13 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
□ □ □ X 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? □ □ □ X 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
x □ □ □ 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
X □ □ □ 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 

Takmarkanir rannsóknar voru að hún er afturvirk 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies  
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Proczko o.fl.  Year: 2014               Record Number: 14 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? □ □ □ X 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
X □ □ □ 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
X □ □ □ 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 
Veikleikar og takmarkanir rannsóknar: Þar sem rannsóknin var afturvirk (e. retrospective) getur hún 

aðeins sýnt fram á tengsl en ekki orsakasamhengi og úrtakið var fremur lítið. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir  

Author: Sangkum o.fl. Year: 2017                      Record Number: 15 

 

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Were the criteria for inclusion in the sample clearly 

defined? 
 

X □ □ □ 

2. Were the study subjects and the setting described in 

detail? 

 

X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? 

 
X □ □ □ 

4. Were objective, standard criteria used for measurement 

of the condition? 
 

X □ □ □ 

5. Were confounding factors identified? 

 
X □ □ □ 

6. Were strategies to deal with confounding factors stated? 

 
□ □ □ X 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 

 

X □ □ □ 

8. Was appropriate statistical analysis used? 

 
X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 
Takmarkanir rannsóknar: Þátttakendur voru ekki valdir sérstaklega og var vísað af handahófi í 

svefnrannsókn. Einng að ýmist var ákvarðað sjónrænt eða með öðrum hætti hvort þátttakendur væru 

með líkamsgerðina epli. En þeir mæla með að meta líkamsgerð sjónrænt. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies  
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir  

Author: Sato o.fl. Year: 2017       Record Number: 16 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? X □ □ □ 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
□ □ □ X 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
□ □ □ X 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 
Takmarkanir rannsóknar: voru að ekki var samhæfð tækni meðal svæfingar um að ná sem bestu MV 

en allir gerðu sitt besta til að ná hámarks MV og allir voru með mikla reynslu við svæfingar. Aðeins 8 

þátttakendur voru með BMI >30 kg/m2, dýpst svæfingar var ekki metin með hlutlægum hætti og ekki 

var hægt að meta vöðvalömun í öndunarvegi é meðan foryldingu stóð. 



  

91 

JBI critical appraisal checklist for randomized controlled trials 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir  

Author: Shin o.fl. Year: 2018         Record Number: 17 

 

 Yes No Unclear NA 

1. Was true randomization used for assignment of participants to 

treatment groups? 

X □ □ □ 

2. Was allocation to treatment groups concealed? X □ □ □ 

3. Were treatment groups similar at the baseline? X □ □ □ 

4. Were participants blind to treatment assignment? X □ □ □ 

5. Were those delivering treatment blind to treatment assignment?  □ X □ □ 

6. Were outcomes assessors blind to treatment assignment? □ X □ □ 

7. Were treatments groups treated identically other than the 

intervention of interest? 

X □ □ □ 

8. Was follow-up complete, and if not, were strategies to address 

incomplete follow-up utilized? 

X □ □ □ 

9. Were participants analyzed in the groups to which they were 

randomized? 

X □ □ □ 

10. Were outcomes measured in the same way for treatment groups? X □ □ □ 

11. Were outcomes measured in a reliable way? X □ □ □ 

12. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

13. Was the trial design appropriate, and any deviations from the 
standard RCT design (individual randomization, parallel groups) 

accounted for in the conduct and analysis of the trial? 

x □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include x Exclude □ Seek further info □ 

 

______________________________________________________________________________ 
Comments (Including reason for exclusion) 

 
Veikleikar og takmarkanir rannsóknarinnar: Aðeins voru teknir með einstaklingar með mildan 

kæfisvefn, ekki voru teknir með sjúklingar sem höfðu BMI ≥35 kg/m2, úrtakið hefði mátt vera stærra og 

ekki var hægt að hafa rannsóknina blindaða þar sem notuð voru tvö mismunandi lyf til slævingar. 

 
NA: Not Applicable 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Diagnostic Test Accuracy Studies  
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Tan o.fl. Year: 2016                                  Record Number: 18 

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Was a consecutive or random sample of patients 

enrolled? 
X □ □ □ 

2. Was a case control design avoided? X □ □ □ 

3. Did the study avoid inappropriate exclusions? X □ □ □ 

4. Were the index test results interpreted without 

knowledge of the results of the reference standard? 
X □ □ □ 

5. If a threshold was used, was it pre-specified? X □ □ □ 

6. Is the reference standard likely to correctly classify the 

target condition? 
X □ □ □ 

7. Were the reference standard results interpreted without 

knowledge of the results of the index test? 
X □ □ □ 

8. Was there an appropriate interval between index test 

and reference standard? 
X □ □ □ 

9. Did all patients receive the same reference standard? X □ □ □ 

10. Were all patients included in the analysis? X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 
Takmarkanir og veikleiki rannsóknarinnar: var að gerð var svefnrannsókn í heimahúsi en ekki á 

svefnrannsóknarstöð þar sem takmarkað aðgengi er að slíkum stofnunum í Singapore. Einnig voru 

margir þátttakendur sem hrutu og gæti það mögulega haft áhrif á næmi e. STOP-Bang mælitækisins 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies  
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir  

Author: Wang o.fl.  Year: 2018                         Record Number: 19 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? X □ □ □ 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
X □ □ □ 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
X □ □ □ 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? □ □ □ X 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

Takmarkanir/veikleikar rannsóknar: Ekki voru tengsl á milli áhættu á kæfisvefni fyrir skurðaðgerð, 

tíðni óráðs og lengd dvalar á gjörgæslu eða sjúkrahúsi. Mögulegt er að rannsakendur hafi ekki greint 

tengslin því þeir notuðu RASS og CAM-ICU til að skima fyrir bráðarugli/óráði. Eða  ef sjúklingur hafði 

tvær neikvæðar skimanir sama daginn þá var það talinn vera óráðslaus dagur en hann hafði mögulega 

geta verið með óráð á milli skimana. Hinn gullni staðall til að greina bráðarugl er að sérfræðingur 

framkvæmi skoðun skv. greiningarskilmerkjum e. Statistical Manual of Mental Disorders. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies  
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir  

Author: Xará o.fl.  Year: 2015                            Record Number: 20 

  

Yes 

 

No 

 

Unclear 

Not 

applicable 

1. Were the two groups similar and recruited from the same 

population? 
X □ □ □ 

2. Were the exposures measured similarly to assign people 

to both exposed and unexposed groups? 
X □ □ □ 

3. Was the exposure measured in a valid and reliable way? X □ □ □ 

4. Were confounding factors identified? X □ □ □ 

5. Were strategies to deal with confounding factors stated? □ □ □ X 

6. Were the groups/participants free of the outcome at the 

start of the study (or at the moment of exposure)? 
X □ □ □ 

7. Were the outcomes measured in a valid and reliable 

way? 
X □ □ □ 

8. Was the follow up time reported and sufficient to be long 

enough for outcomes to occur? 
X □ □ □ 

9. Was follow up complete, and if not, were the reasons to 

loss to follow up described and explored? 
X □ □ □ 

10. Were strategies to address incomplete follow up utilized? X □ □ □ 

11. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include   X Exclude   □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 

 
Takmarkanir rannsóknar: Lítið úrtak, framkvæmt á einu sjúkrahúsi og notuðu aðeins STOP-Bang til 

að meta líkur á kæfisvefni. Fylgikvillar sem gerðust á vöknun voru skráðir en ekki á legudeildum. 
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JBI critical appraisal checklist for randomized controlled trials 
Reviewer: Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir 

Author: Zhao o.fl. Year: 2018                          Record Number: 21 

 

 Yes No Unclear NA 

1. Was true randomization used for assignment of participants to 

treatment groups? 

X □ □ □ 

2. Was allocation to treatment groups concealed? □ X □ □ 

3. Were treatment groups similar at the baseline? X □ □ □ 

4. Were participants blind to treatment assignment? X □ □ □ 

5. Were those delivering treatment blind to treatment assignment?  □ X □ □ 

6. Were outcomes assessors blind to treatment assignment? □ X □ □ 

7. Were treatments groups treated identically other than the intervention 

of interest? 

X □ □ □ 

8. Was follow-up complete, and if not, were strategies to address 

incomplete follow-up utilized? 

□ □ □ X 

9. Were participants analyzed in the groups to which they were 

randomized? 

X □ □ □ 

10. Were outcomes measured in the same way for treatment groups? X □ □ □ 

11. Were outcomes measured in a reliable way? X □ □ □ 

12. Was appropriate statistical analysis used? X □ □ □ 

13. Was the trial design appropriate, and any deviations from the standard 
RCT design (individual randomization, parallel groups) accounted for 

in the conduct and analysis of the trial? 

X □ □ □ 

 

Overall appraisal:  Include X Exclude □ Seek further info □ 

______________________________________________________________________________ 

Comments (Including reason for exclusion) 
 

Engum veikleikum né takmörkunum rannsóknar er lýst af rannsakendum. 

 

NA: Not Applicable 


