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Ágrip 

 
Algengi áhættuþátta og tengsl þeirra við fylgikvilla eftir valkvæðar 

liðskiptaaðgerðir á Íslandi 
 

Jón Gunnar Kristjónsson 

 

Inngangur: Helsta orsök liðskipta er slitgigt, sem er liðsjúkdómur sem talinn er orsakast af álagi og 

áverkum á liðinn en er viðhaldið með bólgu- og viðgerðarsvari. Lokastig meðferðar við slitgigt eru 

liðskipti sem hafa í för með sér sjaldgæfa en alvarlega fylgikvilla. Mögulega er unnt að hafa áhrif á 

áhættuþætti fylgikvillanna til að bæta útkomu aðgerðanna. Líklegt er að með hækkandi meðalaldri 

þjóðarinnar verði biðlisti eftir liðskiptaaðgerðum á Landspítalanum langvarandi, en tímann á biðlistanum 

má nota til að bæta árangur aðgerðarinnar. 

Markmið: Að kanna tíðni áhættuþátta fylgikvilla og tengsl þeirra við sýkingar eftir valkvæðar 

liðskiptaaðgerðir. 

Efni og aðferðir: Alls var 706 einstaklingum sem undirgengust valkvæð liðskipti á hné eða mjöðm á 

Landspítalanum fylgt eftir. Heilsufar sjúklinga var metið fyrir aðgerð með spurningalista, blóðprufum og 

lífmælingum ásamt því að glúkósi var mældur í blóði sjúklinga eftir aðgerð. Loks var upplýsingum um 

tíðni fylgikvilla safnað við sex vikna endurkomu. Fylgni fylgikvilla við svör spurningalista og niðurstöðu 

blóðprufumælinga var könnuð 

Niðurstöður: Alls fengu 151 (21,3%) sjúklingur einhverja af 14 fylgikvillum sem skráðir voru við sex 

vikna endurkomu. Algengastir voru fylgikvillarnir vessun úr sári (8,1%) og sárasýking (7,5%). 

Alvarlegasti skráði fylgikvilli var liðsýking (0,8%). Einstaklingar sem höfðu fengið blóðgjöf fyrir aðgerð 

voru líklegri til þess að fá fylgikvilla og fengu 44,4% þeirra fylgikvilla eftir aðgerðina á meðan 20,7% 

þeirra sem ekki fengu blóðgjöf við aðgerðina fengu fylgikvilla í kjölfar aðgerðar (p-gildi = 0.0335). 

Umræður: Tengsl fundust milli blóðgjafa og sýkingafylgikvilla eftir liðskiptaaðgerðir. Vonir standa til að 

unnt sé að nota þessar niðurstöður til að hanna inngrip til að fækka blóðgjöfum eftir aðgerðir. 
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Listi yfir skammstafanir 

E: ensk þýðing  

CRP: C-viðbragðsnæmt prótein (e. C-reactive protein)  

DAIR: Debridement, antibiotics and implant retention 

TGF β: Transforming growth factor β 

BMP-2 og 9: bone morphogenetic protein 2 og 9  

VEGF: Vascular endothelial growth factor 

NGF: Nerve growth factor 

IL-1β: Interleukin-1β 

TNF α: Tumour necrosis factor alpha 

BCIS: Bone cement implantation syndrome  

Sf: Staðalfrávik 

Lg: Lægsta gildi 

Hg: Hæsta gildi 



 

 

1 Inngangur  

1.1 Saga liðskipta á Íslandi 

Í febrúar árið 1972 var bæklunarlækningadeild Landspítala opnuð. Frá opnun tók 

bæklunarlækningadeildin á ýmsum kvillum líkt og í dag og má þar nefna meðferð á brjósklosi og ónýtum 

mjaðmarliðum. Þó var það þannig líkt og í dag að bráðir sjúkdómar nutu forgangs og í 

bæklunarlækningum vega slys þar þyngst(1). Liðskemmdir sem krefjast lagfæringa með 

bæklunaraðgerðum er algengt viðfangsefni bæklunarskurðlækna og talið er að þörfin muni aukast með 

hækkandi aldri þjóðarinnar(2). Liðskemmdir teljast þó ekki lífshættuleg þó svo þau valdi miklum sársauka, 

skertri hreyfigetu og geti gert fólk með öllu óvinnufært. Vegna þess að aðgerðunum er unnt að fresta án 

þess að sjúklingar beri bráðan skaða af hafa myndast biðlistar þar sem fólk bíður þess að komast í 

aðgerð. Svona hefur þetta gengið allt frá stofnun bæklunarlækningadeildar Landspítalans. Við opnun 

tók deildin við biðlista frá handlækningadeild spítalans sem þá var almenn skurðdeild. Á þeim biðlista 

voru 236 sjúklingar. Ári seinna hafði biðlistinn lengst og á honum voru 430 sjúklingar en þó höfðu 465 

aðgerðir verið gerðar. Árið 1976 var biðlistinn kominn með 769 sjúklinga en árið 1975 voru gerðar 777 

aðgerðir á Landspítalanum(3).  

Svipaða sögu má segja um ástandið í dag. Í desember 2019 voru 517 sjúklingar á biðlista vegna 

liðskipta á hné og 249 sjúklingar á biðlista vegna liðskipta á mjöðm á Landspítalanum(4). 

 

1.2 Slitgigt 

Slitgigt er ein algengasta orsök langvarandi hreyfihömlunar hjá eldra fólki(5) og jafnframt algengasta 

orsök liðskipta(6, 7). Áður var talið að slitgigt væri eðlilegt slit í lið tilkomið vegna mikils álags og mikillar 

notkunar liðsins. Þessar hugmyndir hafa þó breyst í seinni tíð og er slitgigt nú talin meðal langvinnra 

bólgusjúkdóma. Sannanir þess má sjá í því að slitgigt hefur ekki aðeins áhrif á slit og burðar fleti heldur 

alla hluta liðsins. Þessar breytingar valda síðan sársauka, vansköpun og minnkaðrar virkni liðsins. 

Sjúkdóms breytingar við slitgigt má sjá í liðbrjóski, liðböndum, liðmánum, beinum og liðvökva. 

Liðbrjóskið er aðalslitflötur liðsins og veitir liðnum hált og slétt yfirborð í gegnum hreyfiferil sinn. 

Stærstan hluta að því að gera yfirborðið hált spila tvær stórsameindir í ysta hluta brjósksins. Það eru 

hyaluronicsýra og lubricin. Þessar sameindir eru báðar framleiddar af brjóskfrumum og hálafrumum 

liðsins. Í þessum ysta hluta brjósksins sjást fyrstu breytingar vegna slitgigtar og þá helst þar sem 

skerspenna/ skúfspenna (e. shear stress) er mest. Venjulega eru brjóskfrumur óvirkar (e. quiescent) og 

þess vegna lítil endurnýjun í brjóskvef. Í slitgigt virkjast brjóskfrumurnar hins vegar. Þessi virkjun 

einkennist af frumufjölgun og aukinni framleiðslu á millifrumupróteinum og niðurbrots á ensímum sem 

brjóta niður millifrumuefni. Þetta leiðir svo til eyðingar, ofvaxtar og kölkunar liðbrjósksins og skemmir 

slétt og hált yfirborð liðarins. 

Sjúklegar breytingar í liðböndum og liðmánum eru algengar í fólki með slitgigt í hnjám. Þessar 

breytingar svipa til breytinga í brjóski. Hér skiptir eyðing á millifrumupróteininu kollageni mestu máli. 

Niðurbrot á kollagen veldur rýrnun á liðmánum og liðböndum og sjást merki þess sérstaklega á fremra 



 

 

krossbandi(8). Aukin æða- og taugaíferð sést í liðmánum hnjáa með slitgigt og er það talið ein af orsökum 

sársauka sem sjúklingar upplifa(9). 

Bein slitsjúkra geta tekið miklum breytingum og breytast jafnvel fyrr en liðbrjóskið. Það orsakast af 

því að beinvefur getur breytt lögun og byggingu sinni fyrr en brjóskvefur. Frumumbundið svar í beinvef 

sér um að laga sig að áreiti á meðan brjóskvefur hefur lítið virkar frumur(10). Bæði kraftar og uppleyst 

efni úr nærliggjandi vef hafa áhrif á bein í slitgigt.  

Lögmáli Wolff´s lýsir því hvernig kraftar og stefna þeirra hafa áhrif á byggingu beina og það hvernig 

beinið lagar sig að áreiti með því að taka byggingar breytingum(11). Í slitgigt sjást breytingar á hæðarlínum 

og útliti beinendans undir liðbrjóskinu. Ein tilgátan er að þetta séu merki þess álags sem beinendinn 

hefur mátt þola og að þetta útlit sé tilkomið vegna aðlögunarhæfni beinsins. Breyting á byggingu 

beinenda gæti líka stafað að staðbundnum skemmdum orsökuðum af sí endurteknu álagi. Myndun 

örsprungna (e. microcracs) er kennt um löskun á beinmerg sem finnst inni í beinum. Þessar 

beinmergskemmdir sjást bæði á segulsneiðmyndum slitgigtarsjúklinga og þegar beinmergur úr 

slitgigtarsjúklingum er skoðaður sem vefjasýni í smásjá. Á sívefjasýnunum sést staðbundið 

fitufrumudrep (e. necrosis) og beinmergstrefjun (e. fibrosis) á mismunandi stigum. Það að 

beinmergskemmdirnar finnist á sömu svæðum og skemmdir í beini og brjóski er talið styrkja þá kenningu 

að álag og áverkar séu frumástæða þessara skemmda í beinmerg(12). Annar ferill sem verður í beinum 

slitgigtar á sér stað í jöðrum liðsins. Þar kalkar innsti hluti brjósksins líkt og þegar bein vaxa á 

fósturskeiði. Þetta ferli myndar svokallaða beingadda (e. osteophytes). Staðbundin framleiðsla á 

vaxtarþáttunum úr TGF-β (e. transforming growth factor) fjölskyldunni, eða BMP2 og 9 (e. 

bonemorphogenetic protein 2 og 9) hefur verið tengd við þennan vöxt. Nokkrar deilur eru um hvaða 

hlutverk beingaddarnir hafa og vilja sumir meina að þeir gefi liðnum aukinn stöðugleika frekar en að 

auka á framvindu slitgigtar(13).  

Ysta lag beinenda liggur undir liðbrjóskinu og er úr hörðu þéttbeini (e. cortical bone) en innar verður 

beinið að æðaríku frauðbeini (e. cancellus bone). Upp við beinendana er svo liðbrjóskið en sé það 

skoðað í smásjá sést hvernig sá hluti brjósksins sem liggur upp við beinið er kalkaður á meðan sá hluti 

sem liggur fjærst beininu er það ekki. Þarna á milli liggja skörp skil sem á ensku eru kölluð „tidemark“, 

og framvegis er vísað til þessara marka sem „kalkmarka“. Kalkaði hluti brjósksins tekur markverðum 

breytingum í slitgigt. Aukin íferð æða sést liggja upp í gegnum kalkaða hluta brjósksins út frá beinendum. 

Við þessa íferð æða tvöfaldast kalkmörkin ásamt því að kalkaða brjóskið gengur á trefjabrjósk liðarins 

sem þynnist(14). Á svæðum með æðaíferð sést hvernig trefja- og æðavefur hefur komið í stað eðlilegs 

beinmergs í beinendum og tjáir þessi vefur vaxtaþátt VEGF (e. vascular endothelial growth factor) sem 

veldur nýmyndun æða. Einnig finnst vaxtarþáttur tauga NGF (e. nerve growth factor) í þessum æðum. 

Hann veldur íferð tauga samhliða æða íferðinni. Talið er að sú íferð geti átt hluta í þeim verkjum sem 

fylgja slitgigt(15). 

Áhrif bólgna má finna í liðslímu margra slitsjúkra og þá jafnvel snemma í sjúkdómsferli ásamt því 

finnast í liðum eftir meiðsli. Hugmyndir eru um að liðslímubólga (e. synovitis) geti aukið á hættu þess að 

þróa með sér slitgigt eða flýtt fyrir framþróun hennar. Helst er það íferð stórátfrumna (e. macrophaga) 

sem er áberandi í liðslímubólgu snemma í slitgigt(16). Ásamt bólgum má sjá íferð æða í slitgigt(9). Tíðni 



 

 

liðslímubólgu í slitgigtarsjúklingum eykst eftir því sem sjúklingar með lengra genginn sjúkdóm eru 

skoðaðir(17) en er þó ekki jafn áberandi í slitgigt og hún er í liðgigt (e. rheumatic arthritis). Þá virðist lág 

gráða liðslímubólgna tengjast þróun á slitgigtarsjúkdómi og hefur liðslímubólga verið tengd við lengra 

gengnar brjóskskemmdir sem sjást í liðspeglunum(18) og eyðingu á brjóski(19). 

Rannsakendur hafa einnig séð hvernig breytingar í sársauka stigun fylgdu breytingum í 

liðslímubólgu(18). Helstu bólgumiðlar sem hafa verið rannsakaðir í liðslímubólgu vegna slitgigtar eru IL-

1β og TNFα. Þessir bólguþættir búa yfir þeim eiginleikum að geta bælt myndun millifrumupróteina og 

aukið niðurbrot á brjóski. Hömlun þeirra hefur þó skilað litlum árangri í að bæla einkenni slitgigtar(8).  

Samantekið er slitgigt sjúkdómur sem herjar á liðinn allan. Hlutrænt (e. mechanical) álag og áverkar 

eru talin eiga þátt í að setja sjúkdóm af stað á meðan virkt bólgu- og viðgerðarsvar viðheldur sjúkdómi. 

Þetta veldur því svo að liðbrjóski þynnist, bein endurmótast og fá annað útlit. Aukning verður á taugum 

og æðum í liðnum og liðir verða sárir og stífir. 

 

1.3 Meðferð 

Markmið meðferðar við slitgigt eru að veita verkjastillingu, viðhalda færni og hægja á skemmdum í lið. 

Fyrstu aðferðir sem eru reyndar felast í að fá sjúkling til að hreyfa sig og léttast til að minnka álag á 

liðinn. Sjúklingar fá meðferð hjá sjúkraþjálfara til að læra að beita sér betur. Ásamt því nota sjúklingar 

ýmis stoðtæki til dæmis innlegg, sérstakan skóbúnað, spelkur og hækjur. Reynist þessar aðgerðir ekki 

duga til er gripið til verkjastillingar samhliða. Verkjastilling er mikilvæg viðbót og bæði eru notuð verkja- 

og bólgueyðandi lyf. Reynist þetta ekki duga til eru róttækari aðferðir brúkaðar. Í liðspeglunum er farið 

inn í liðinn og hann skorinn til. Þá er hægt að snyrta til bein, brjósk og liðþófa liðar ásamt því að hægt er 

að fjarlægja hluta af bólguvef. Róttækasta aðgerðin er þó liðskiptaaðgerð (20).  

Við liðskipti er sjúklingurinn oftast deyfður en í undantekningartilvikum svæfður. Liðurinn er opnaður 

og sjúklingur tekinn úr lið. Beinköst eru söguð til eða fjarlægð svo tilsvarandi hlutar gerviliðsins passi þar 

á. Því næst er viðeigandi hluta gerviliðs komið fyrir og hlutarnir steyptir fastir. Því næst eru liðurinn settur 

saman og liðhólfinu lokað. Þá eru sjúklingar komnir með gerviliðamót. Næst tekur við liðkun á þessum 

gerviliðamótum og eru sjúklingar alla jafna komnir á fætur daginn eftir aðgerð. Árangur aðgerðarinnar 

er metinn í endurkomu þar sem hreyfanleiki liðarins er metinn(21, 22).  

 

1.4 Vankantar aðgerða og fylgikvillar 

Almennt teljast fylgikvillar liðskiptaaðgerða sjaldgæfir og ná flestir sem fara í liðskiptaðgerðir góðum 

bata. Aðgerðirnar eiga það þó sammerkt með annars konar inngripum að viss áhætta fylgir alltaf 

mænudeyfingu eða svæfingu, ofnæmi gegn lyfjum eða öðrum efnum sem notuð eru og þeirri áhættu 

sem felst í að vera fjölveikur sjúklingur þegar lagst er undir hnífinn(23).  

Helstu snemmkomnu sértæku fylgikvillar eftir liðskiptaaðgerðir eru lélegur gróandi sára, 

skurðsárasýkingar, liðsýkingar(24), bláæðasegar(25), blóðrek(26), skemmdir á taugum þá helst 

dálkssamtaug (e.peroneal) í hnjáskiptum(27) og settaug (e. sciatic) í mjaðmaaðgerðum(28), skemmdir á 



 

 

nærliggjandi æðum(29), blóðmissir(30), blóðþurrðarskemmdir í aðgerðum á hné vegna notkunar á 

blóðrásarklemmu (e. tourniquet)(31), skemmdir á liðböndum(32) í hnéaðgerðum, skemmdir eða brot á 

beinum við aðgerðina(33), mismunandi lengd útlima eftir aðgerð(34) og BCIS (e. bone cement implantation 

syndrome) sem veldur súrefnisþurrð, lágþrýstingi og meðvitundarskerðingu(35). Seinna geta komið upp 

aðrir fylgikvillar sem telja mætti til síðkominna fylgikvilla. Almennt er talað um að þeir komi upp tveimur 

árum eftir aðgerð eða síðar. Eftir liðskiptaaðgerðir eru þeir helstu liðhlaup, seinkomin liðsýking, los(36) 

eða óstöðugleiki í gervilið, brot(37) eða hrörnun í beinum umhverfis gervilið og slit, brot eða skemmd á 

gerviliðnum sjálfum. Eins og áður var komið að eru þessir fylgikvillar sjaldgæfir og fá flestir enga eða 

minniháttar kvilla eftir aðgerð. Sumir af þessum fylgikvillum eru þó þannig að sjúklingur nær sér ekki án 

þess að hann fari aftur í aðgerð.  

Helstu snemmkomnu ástæður enduraðgerða eftir liðskipti eru sýkingar. Tveimur árum eftir aðgerðir 

eru það helst los gerviliðs (e. aseptic losening) sem krefst þess að gerð sé enduraðgerð(24, 36, 38). Helst 

eru tvenns konar enduraðgerðir gerðar á gerviliðum vegna liðsýkinga. Önnur er gerð ef liðsýking greinist 

í gervilið innan við fjórum vikum frá aðgerð. Þá tíðkast að senda sjúkling í svokallaða DAIR aðgerð ( e. 

debridement, antibiotics and implant retention). Þar er gerviliður skorin upp, skolað er inn úr honum með 

sýklalyfjum og skipt er um plast (e. polyethylene) gerviliðsins. Hin aðgerðin sem er gerð kallast tveggja 

þrepa aðgerð er heldur róttækari. Í tveggja þrepa aðgerðinni er gerviliður fyrst fjarlægður og 

fjarlægðaklossa (e. spacer) komið fyrir í stað gerviliðsins. Klossinn kemur í veg fyrir að liðbilið falli saman 

þar til nýjum gervilið hefur verið komið fyrir. Á meðan liggur sjúklingurinn inni á sjúkrahúsi með sýklalyf 

í æð þar til sýking er upprætt. Þá tekur við tveggja til fjögurra vikna tímabil með klossann án sýklalyfja 

þar sem bólguprótein í blóði (CRP og sökk) þurfa að haldast innan eðlilegra marka. Að þessu loknu 

getur sjúklingur fengið nýjan gervilið í stað þess sýkta. Einnig er hægt að gera eins þrepa liðskipti þar 

sem gerviliður er tekinn út og nýjum komið fyrir. Þeirri aðferð er þó frekar beitt þegar ekki er um sýkingu 

að ræða. Ef ekki er talið að hægt sé að gera enduraðgerð á liðnum eru eftir þrír möguleikar. Hægt er að 

stífa liðinn og búa til staurlið. Þá er mögulegt að aflima sjúklinginn og einnig er mögulegt er að gefa 

sýklalyf í lengri tíma til þess að halda aftur af sýkingu(39, 40). 

 

1.5 Að koma í veg fyrir fylgikvilla 

Þó bið eftir valkvæðum liðskiptaaðgerðum reynist sjúklingum erfið þá skapar biðin viss tækifæri. Hægt 

er að nýta þann tíma sem til fellur fyrir aðgerð til þess að meta sjúkling með tilliti til áhættu hennar og 

undirbúa hann fyrir aðgerðina. Til eru þekktir áhættuþættir sem auka líkur á að sjúklingur fái fylgikvilla í 

kjölfar aðgerðar. Meðal helstu þátta sem taldir eru hafa áhrif á tíðni fylgikvilla eftir liðskiptaaðgerðir og 

unnt er að hafa áhrif á fyrir aðgerð eru ofþyngd, vannæring, blóðleysi, hár blóðsykur og reykingar(41).  

Ofþyngd sem gjarnan er metin með líkamsþyngdarstuðli BMI (e. body mass index)  er talin tengjast 

aukinni áhættu á liðsýkingum eftir liðskiptaðgerðir vegna lengri aðgerðartíma, aukinnar þarfar á blóðgjöf 

og vegna annarra fylgisjúkdóma sem hafa áhrif á hvernig aðgerð gengur(42, 43). Sjúklingar í ofþyngd eru 

einnig í aukinni áhættu á að fá sára fylgikvilla eftir aðgerð. Sára fylgikvillarnir sem þeir fá eru sáragliðnun 

vegna aukins þunga sem togar í sárabarmana, myndun margúls (e. hematoma) og aukins vessa úr 



 

 

skurðsári. Allir geta þessir þættir aukið á liðsýkingar(44). Einnig eru þessir sjúklingar gjarnan vannærðir 

þrátt fyrir að vera í miklum holdum sem stuðlar líka að aukinni sýkingarhættu(45, 46). 

Mögulegt er að skima fyrir vannæringu með mælingu á albúmín magn í sermi undir 35 g/L, transferrín 

magn í sermi undir 2g/L eða heildarmagn eitilfrumna lægra en 1,5 *10^9/L(47). Sýnt hefur verið fram á 

að vannærðir sjúklingar eiga verr með að mynda kollagen og proteóglycan sem dregur úr gróanda í 

sári(41). Fækkun eitilfrumna er einnig talin hefta getu ónæmiskerfissins til þess að verjast eða koma í veg 

fyrir sýkingu(48). Þessi langi gróandi getur valdið því að lengur vessar úr sári og eins aukið lýkur á 

sýkingum. Þessi mælikvarði á vannæringu er þó ekki fullkominn og tekur aðeins á próteinskorti en hvorki 

hitaeiningaskorti né vítamínskort. En sjúklingar sem glíma við D-vítamín skort eru líklegri til að fá 

liðsýkingu en þeir sem hafa vítamínbúskap í góðu lagi(49). 

Blóðleysi er þekktur sjálfstæður áhættuþáttur fyrir því að fá liðsýkingar bæði eftir liðskipti á mjöðm og 

hné. Blóðleysi er mælt með blóðprufum og er skilgreint sem minna en 120g/L af blóðrauða (e. 

hemoglobin) í konum og minna en 130g/L í körlum(50, 51). Ekki liggur fyrir hvers vegna blóðleysi eykur 

líkur á liðsýkingum en sjúklingar sem glíma við blóðleysi eru líklegri til að fá blóðgjafir á meðan aðgerð 

stendur. Það er tengt við aukna sýkingartíðni eftir aðgerðir, mögulega vegna ónæmisbælandi áhrifa sem 

fylgja blóðgjöfum(52, 53). 

Sykursýki er einn af algengari langvinnum sjúkdómum í heiminum og hefur sykursýki orðið algengari 

og aðeins aukist síðustu áratugi(54). Meðfram því hefur sjúklingum með sykursýki sem fara í 

liðskiptaaðgerðir einnig fjölgað þar sem sykursýki II stóreykur líkur á því að þróa með sér alvarlega 

slitgigt(55). Sykursýki er líka þekkt sem sjálfstæður áhættuþáttur þess að fá liðsýkingu eftir 

liðskiptaaðgerð(56). Sést hefur hvernig léleg blóðsykurstjórn eykur líkur á að fá lið- og sárasýkingar. Léleg 

blóðsykurstjórn og langtíma blóðsykur eru metinn með blóðprufum sem mælamagn af glýkósýleruðum 

blóðrauða (HbA1c) og telst HbA1c gildi yfir 7% eða glúkósa styrkur í blóði yfir 11,1012mmol/L illa 

stjórnað. Hár blóðsykur við aðgerð telst einnig til áhættuþátta fyrir liðsýkingar og voru sjúklingar án 

sykursýki líklegri til að fá liðsýkingar ef blóðsykur þeirra mældist hærri en 1,4g/L daginn eftir aðgerð(57). 

Aukin tíðni liðsýkinga í sykursjúkum og þeim með háan blóðsykur er talin stafa af lakari vörnum gegn 

bakteríum. Þeir hafa almennt minna gegndræpar æðar, verri súrefnisflutning, minni viðloðun 

daufkyrninga (e. neutrophil) við æðaþel, minna efnatog (e. chemotaxis) og minna agnaát (e. 

phagocytosis) ónæmisfrumna, minni virkni mótefna og magn prótína (e.compliment) ásamt minni virkni 

bakteríudrepandi efna innan fruma. Þessir þættir eiga það sameiginlegt að geta hægt á sáragróanda 

ásamt því að auka á myndun örverufilmu (e. biofilm) í sári(58). 

Reykingar tengjast minnkuðu blóðflæði til útlima og þá sömuleiðis til skurðsvæða eftir 

liðskiptaaðgerðir. Það hefur þau áhrif að flæði vessa og ónæmisfrumna á skurðsvæði minnka. Nikótín, 

sem finnst meðal annars í sígarettum, losar katekólamín sem leiðir til æðaþrengingar og minnkaðs 

gegnumflæðis, ásamt því að auka myndun blóðsega og samloðun blóðflagna. Nikótín minnkar þó ekki 

einungis blóðflæði til vefja heldur hafa rannsóknir sýnt hvernig nikótín minnkar virkni ónæmiskerfisins 

og eykur þannig enn líkur sjúklinga á sýkingum(59, 60). Reykingar minnka þó ekki aðeins súrefnisflutning 

með æðasamdrætti heldur líka í gegnum myndun koleinoxíðs (e. carbonmonoxide). Þegar koleinoxíð 



 

 

sameind binst blóðrauða verður til kolsýringsblóðrauði (e.carboxyhemoglobin). Sú sameind getur ekki 

flutt súrefni og veldur því minnkaðrar hæfni blóðs til að flytja súrefni sem hægir á gróanda sára (61). 

Mögulegt er að meta þessa áhættuþætti þegar ákvörðun er tekin um liðskipti og bregðast við með 

viðeigandi meðferð þar sem biðlistar eru yfirleitt langir. Markmið þessara rannsóknar var að kortleggja 

hversu umfangsmiklir forhæfanlegir áhættuþættir fylgikvilla væru og hver tengsl þeirra væru við 

sýkingartengda fylgikvilla eftir skurðaðgerð.



 

 

2 Markmið 

Mögulegt er að meta þessa áhættuþætti þegar ákvörðun er tekin um liðskipti og bregðast við með 

viðeigandi meðferð þar sem biðlistar eru yfirleitt langir. Markmið þessara rannsóknar var að kortleggja 

hversu umfangsmiklir forhæfanlegir áhættuþættir fylgikvilla væru, og hver tengsl þeirra væru við 

sýkingartengda fylgikvilla eftir skurðaðgerð.   



 

 

3 Efni rannsóknar 

Rannsóknin var framsýn fylgnirannsókn þar sem 706 einstaklingum sem voru á leið í valkvæða 

liðskiptaaðgerð var fylgt eftir á Landspítalanum í Fossvogi. Liðskiptin fóru ýmist fram á mjöðm eða hné 

og var einstaklingum fylgt frá því að ákvörðun um liðskipti var tekin að sex vikna endurkomu eftir aðgerð. 

Þá var árangur aðgerðarinnar metinn með tilliti til gróanda, ástands og hreyfanleika í nýja liðnum. 

Upplýsingum um ástand og fyrra heilsufar einstaklinga var safnað saman með spurningalista sem þeir 

svöruðu fyrir aðgerð, upplýsingum úr sjúkraskrá, svæfingarskýrslu og með blóðprufum sem teknar voru 

fyrir og eftir aðgerðina. Spurningalista sem sjúklingar svöruðu fyrir aðgerð má finna í Viðauka I. Þar 

svöruðu einstaklingar spurningum um hversu upplýstir þeir voru um áhættuþætti aðgerðar, hvort þeir 

hafi reynt að hafa áhrif á þá þætti fyrir aðgerðina og hversu vel þeim fannst það ganga. Eins svöruðu 

þeir spurningum um hvort þeir hafi fengið álit sérfræðilæknis í hjarta-, lungna-, innkirtla- eða 

nýrnalækningum á aðgerðinni og eins spurningum er varða reykingar, hæð og þyngd, fjölda hreyfistunda 

í viku, tímalengd þeirra, og hversu ánægðir einstaklingar væru með undirbúning á Landsspítala og 

heilsugæslu í aðdraganda aðgerðarinnar. Úr sjúkrasögu sjúklinga voru fengnar upplýsingar um, tegund 

aðgerðar, kyn, aldur, legutíma eftir aðgerðina, blóðgjafir eftir aðgerð og fyrri heilsukvilla. Finna má þá 

heilsukvilla sem voru skráðir í Töflu 1. Fylgikvillar eftir aðgerðina voru einnig dregnir saman úr 

sjúkraskrám og eru skráðir fylgikvillar taldir upp í Töflu 2. Mælingar sem gerðar voru á blóðprufum 

sjúklinga fyrir aðgerð voru magn blóðrauða, glúkósa, langtíma blóðsykurs með HbA1c mælingu, 

albúmíns, foralbúmíns, blóðflagna, transferríns, eitilfrumna, hvítra blóðkorna, 25-hýdroxý-D-vítamíns, 

kreatíníns, natríums, C-viðbragðsnæms prótíns og blóðsökks. Albúmin og foralbúmín mælingarnar voru 

þó aðeins gerðar á fyrstu 100 þátttakendum rannsóknarinnar. Þá var blóðsykur sjúklinga mældur aftur 

á fyrsta degi eftir aðgerðina. 

 

3.1 Úrvinnsla 

Öll gögnin voru skráð í Microsoft Excel, en fyrir úrvinnsluna voru gögnin gerð ópersónugreinanleg. Við 

tölfræðiúrvinnslu var einstaklingum skipt í tvo hópa, þá sem voru fylgikvillalausir sex vikum eftir aðgerð 

og þá sem höfðu fengið einhverja fylgikvilla sex vikum eftir aðgerðina. Þessir hópar voru svo bornir 

saman með tilliti til óeðlilegra blóðprufa, niðurstaðna sjálfsmats og annarra lífmælinga. Algengi fylgikvilla 

var síðan skoðað sem hlutfall í þessum tveimur hópum (með og án fylgikvilla) og marktækni niðurstaðna 

ákvörðuð með kí-kvarðrat prófi. Lýsandi tölfræði var unnin í Rstudio og sett fram með table1pakkanum 

í R (útgáfu 3.6.2 (2019-12-12). Marktækni miðaðist við p-gildi undir 0.05. 

3.2 Leyfi 

Rannsóknin hafði hlotið tilskilin leyfi frá Vísindasiðanefnd, forstjóra lækninga á Landspítala og 

Heilsurgæslu höfuðborgarsvæðisins 

  



 

 

4 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar eru að mestu settar fram í þremur töflum. Sú fyrsta lýsir þýði rannsóknar. 

Önnur taflan lýsir algengi fylgikvilla eftir liðskiptaaðgerð. Þriðja taflan útlistar tengsl milli fylikvilla og 

niðurstöðum lífmælinga, svörum við spurningalista og tíðni blóðgjafa.  

4.1 Þýði rannsóknar, ómótanlegir áhættuþættir og algengi fylgikvilla 

 

Tafla 1. Þýði rannsóknar 

  

Hné Mjöðm Heildarfjöldi 

Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

(N=207) (N=250) (N=98) (N=151) (N=305) (N=401) 

Aldur             

Meðaltal (Sf) 66.9 (7.71) 67.3 (7.86) 63.6 (11.4) 67.2 (9.99) 65.8 (9.19) 67.2 (8.71) 

Miðgildi [Lg,Hg] 
68.0  

[43.0, 86.0] 
68.0  

[48.0, 83.0] 
64.0  

[25.0, 88.0] 
69.0  

[25.0, 89.0] 
67.0  

[25.0, 88.0] 
68.0  

[25.0, 89.0] 

Gögn vantar 0 (0%) 1 (0.4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%) 

Legudagar             

Meðaltal (Sf) 
1.55  

(1.93) 
1.43 

(0.913) 
1.86 

(0.703) 
2.15 

(1.05) 
1.65  

(1.64) 
1.70  

(1.02) 

Miðgildi [Lg,Hg] 
1.00  

[1.00, 22.0] 
1.00  

[1.00, 8.00] 
2.00  

[0, 5.00] 
2.00 [0, 
7.00] 

1.00  
[0, 22.0] 

1.00  
[0, 8.00] 

Gögn vantar 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.7%) 0 (0%) 1 (0.2%) 

ASA áhættustigun             

I 12 (5.8%) 6 (2.4%) 13 (13.3%) 14 (9.3%) 25 (8.2%) 20 (5.0%) 

II 
140 

(67.6%) 
191 

(76.4%) 
65  

(66.3%) 
106 

(70.2%) 
205 

(67.2%) 
297 

(74.1%) 

III 53 (25.6%) 50 (20.0%) 20 (20.4%) 29 (19.2%) 73 (23.9%) 79 (19.7%) 

IV 2 (1.0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0.7%) 0 (0%) 

Gögn vantar 0 (0%) 3 (1.2%) 0 (0%) 2 (1.3%) 0 (0%) 5 (1.2%) 

Blóðþynning             

Nei 
175 

(84.5%) 
228 

(91.2%) 
91  

(92.9%) 
140 

(92.7%) 
266 

(87.2%) 
368 

(91.8%) 

Já 32 (15.5%) 22 (8.8%) 7 (7.1%) 11 (7.3%) 39 (12.8%) 33 (8.2%) 

Háþrýstingur             

Nei 90 (43.5%) 
104 

(41.6%) 
53  

(54.1%) 
80  

(53.0%) 
143 

(46.9%) 
184 

(45.9%) 

Já 
117 

(56.5%) 
146 

(58.4%) 
45  

(45.9%) 
71  

(47.0%) 
162 

(53.1%) 
217 

(54.1%) 
Blóðþurrðar 
hjartasjúkdómur 

            

Nei 
170 

(82.1%) 
237 

(94.8%) 
87  

(88.8%) 
137 

(90.7%) 
257 

(84.3%) 
374 

(93.3%) 

Já 37 (17.9%) 13 (5.2%) 11 (11.2%) 14 (9.3%) 48 (15.7%) 27 (6.7%) 

Hjartadrep             

Nei 
194 

(93.7%) 
246 

(98.4%) 
94  

(95.9%) 
147 

(97.4%) 
288 

(94.4%) 
393 

(98.0%) 

Já 13 (6.3%) 4 (1.6%) 4 (4.1%) 4 (2.6%) 17 (5.6%) 8 (2.0%) 



 

 

  

Hné Mjöðm Heildarfjöldi 

Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

(N=207) (N=250) (N=98) (N=151) (N=305) (N=401) 

Langvinn  
hjartabilun 

            

Nei 
202 

(97.6%) 
247 

(98.8%) 
98  

(100%) 
148 

(98.0%) 
300 

(98.4%) 
395 

(98.5%) 

Já 5 (2.4%) 3 (1.2%) 0 (0%) 3 (2.0%) 5 (1.6%) 6 (1.5%) 

Hjartsláttaróregla             

Nei 
171 

(82.6%) 
221 

(88.4%) 
84  

(85.7%) 
131 

(86.8%) 
255 

(83.6%) 
352 

(87.8%) 

Já 36 (17.4%) 29 (11.6%) 14 (14.3%) 20 (13.2%) 50 (16.4%) 49 (12.2%) 

Lungnasjúkdómur             

Nei 
179 

(86.5%) 
197 

(78.8%) 
91  

(92.9%) 
118 

(78.1%) 
270 

(88.5%) 
315 

(78.6%) 

Já 28 (13.5%) 53 (21.2%) 7 (7.1%) 33 (21.9%) 35 (11.5%) 86 (21.4%) 

Blóðsegarek 
 í lungum 

            

Nei 
204 

(98.6%) 
248 

(99.2%) 
97  

(99.0%) 
151 

(100%) 
301 

(98.7%) 
399 

(99.5%) 

Já 3 (1.4%) 2 (0.8%) 1 (1.0%) 0 (0%) 4 (1.3%) 2 (0.5%) 

Segamyndun í  
djúpum bláæðum 

            

Nei 
202 

(97.6%) 
248 

(99.2%) 
96  

(98.0%) 
151 

(100%) 
298 

(97.7%) 
399 

(99.5%) 

Já 5 (2.4%) 2 (0.8%) 2 (2.0%) 0 (0%) 7 (2.3%) 2 (0.5%) 

Sykursýki             

Nei 
184 

(88.9%) 
234 

(93.6%) 
86  

(87.8%) 
142 

(94.0%) 
270 

(88.5%) 
376 

(93.8%) 

Já 23 (11.1%) 16 (6.4%) 12 (12.2%) 9 (6.0%) 35 (11.5%) 25 (6.2%) 

Nýrnabilun             

Nei 
191 

(92.3%) 
242 

(96.8%) 
88  

(89.8%) 
144 

(95.4%) 
279 

(91.5%) 
386 

(96.3%) 

Já 16 (7.7%) 8 (3.2%) 10 (10.2%) 7 (4.6%) 26 (8.5%) 15 (3.7%) 

Skammvinnt 
blóðþurrðarkast 

            

Nei 
191 

(92.3%) 
236 

(94.4%) 
93  

(94.9%) 
144 

(95.4%) 
284 

(93.1%) 
380 

(94.8%) 

Já 16 (7.7%) 14 (5.6%) 5 (5.1%) 7 (4.6%) 21 (6.9%) 21 (5.2%) 

Heilablæðing             

Nei 
206 

(99.5%) 
247 

(98.8%) 
98  

(100%) 
150 

(99.3%) 
304 

(99.7%) 
397 

(99.0%) 

Já 1 (0.5%) 3 (1.2%) 0 (0%) 1 (0.7%) 1 (0.3%) 4 (1.0%) 

Liðagigt             

Nei 
197 

(95.2%) 
223 

(89.2%) 
95  

(96.9%) 
142 

(94.0%) 
292 

(95.7%) 
365 

(91.0%) 

Já 10 (4.8%) 27 (10.8%) 3 (3.1%) 9 (6.0%) 13 (4.3%) 36 (9.0%) 

Þunglyndi             

Nei 
193 

(93.2%) 
213 

(85.2%) 
91  

(92.9%) 
141 

(93.4%) 
284 

(93.1%) 
354 

(88.3%) 

Já 14 (6.8%) 37 (14.8%) 7 (7.1%) 10 (6.6%) 21 (6.9%) 47 (11.7%) 



 

 

  

Hné Mjöðm Heildarfjöldi 

Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

(N=207) (N=250) (N=98) (N=151) (N=305) (N=401) 

Kvíði             

Nei 
195 

(94.2%) 
233 

(93.2%) 
98  

(100%) 
139 

(92.1%) 
293 

(96.1%) 
372 

(92.8%) 

Já 12 (5.8%) 17 (6.8%) 0 (0%) 12 (7.9%) 12 (3.9%) 29 (7.2%) 

Krabbamein             

Nei 
192 

(92.8%) 
224 

(89.6%) 
86  

(87.8%) 
127 

(84.1%) 
278 

(91.1%) 
351 

(87.5%) 

Já 15 (7.2%) 26 (10.4%) 12 (12.2%) 24 (15.9%) 27 (8.9%) 50 (12.5%) 

Fylgikvilli/ar 
 eftir aðgerð 

            

Fylgikvilli/ar 50 (24.2%) 60 (24.0%) 20 (20.4%) 21 (13.9%) 70 (23.0%) 81 (20.2%) 

Án fylgikv. 
157 

(75.8%) 
190 

(76.0%) 
78  

(79.6%) 
130 

(86.1%) 
235 

(77.0%) 
320 

(79.8%) 

 

Alls tóku 706 einstaklingar þátt í rannsókninni, 305 karlar og 401 konur. Að meðaltali voru konurnar 67,2 

ára við aðgerð en það er 1,8 árum eldra en karlarnir sem voru að meðaltali 65,8 ára. Yngstu einstaklingar 

sem fóru í mjaðmaskipti voru 25 ára bæði í hópi karla og kvenna á meðan elstu einstaklingar voru 88 

ára í hópi karla en 89 ára í hópi kvenna. Yngstu einstaklingar sem voru á leið í hnéskipti voru töluvert 

eldri eða 43 ára í hópi karla en 48 ára í hópi kvenna. 

Miðgildi legutíma var einn dagur eftir hnéaðgerðir en tveir eftir aðgerðir á mjöðm. Sjúklingar lágu 

minnst inni í einn dag eftir hnéskipti en fóru heim samdægurs eftir mjaðmaskipti. Lengsta innlögn karla 

eftir aðgerð voru 22 dagar eftir hnéskipti en lengsta innlögn kvenna voru átta dagar. En það var einnig 

eftir hnéskipti.  

Meginþorri sjúklinga stigaðist í flokk tvö samkvæmt ASA áhættustigun(62) eða 67,2% karla og 74,1% 

kvenna. Næst algengast var að sjúklingar væru í flokki þrjú en þar voru 23,9% karla og 19,7% kvenna. 

Í flokki eitt sátu svo 8.2% karla og 5.0% kvenna. Í alvarlegasta flokkinum eða flokki fjögur voru tveir 

karlar (0,7%) og engin kona. Báðir karlarnir í flokki fjögur gengust undir hnéskiptaaðgerð. Ekki fannst 

skráð flokkun fimm kvenna (1,2%), þrjár þeirra gengust undir hnéskipti og tvær undir mjaðmaskipti. 

Algengasti áhættuþáttur fenginn úr sjúkrasögu fyrir aðgerð var háþrýstingur en 53,1% karla og 54,1% 

kvenna höfðu sögu um háþrýsting fyrir aðgerð. Næst algengast var hjartsláttaróregla en 16,4% karla og 

12,2% kvenna áttu sögu um hjartsláttaróreglu fyrir aðgerð.  

Alls fengu 151 (21,3%) einstaklingar einhvern/einhverja af fylgikvillunum 14 sem taldir eru upp í Töflu 

2. Tíðni fylgikvilla var mest eftir hnéskipti hjá körlum eða 24,2% og lægst hjá konum eftir mjaðmaskipti 

eða 13.9%. 

Aðrir áhættuþættir fengnir úr sögu sjúklinga voru upplýsingar um blóðþynningu og tóku 12,8% karla 

og 8,2% kvenna blóðþynningar lyf að staðaldri. Alls höfðu 15,7% karla og 6,8% kvenna sögu um 

blóðþurrðar hjartasjúkdóm. Sögu um hjartadrep höfðu 5,6% karla og 2,0% kvenna og 1,6% karla og 

1,5% kvenna báru með sér sögu um langvinna hjartabilun. Hvað langvinna lungnasjúkdóma varðar, 

höfðu 11,5% karla og 21,4% kvenna sögu um þá og 1,3% karla og 0,5% kvenna höfðu fengið 



 

 

blóðsegarek í lungum. Segamyndun í djúpum bláæðum hafði komið fyrir hjá 2,3% karla og 0,5% kvenna 

fyrir liðskiptaaðgerðina. Hvað sykursýki varðar áttu 11,5% karla og 6,2% kvenna við hana að stríða og 

8,5% karla og 3.7% kvenna höfðu fengið nýrnabilun. Skammvinnt blóðþurrðarkast (e. transient ischemic 

attack) höfðu 6,9% karla og 5,2% kvenna fengið og 0,3% karla og 1,0% kvenna höfðu fengið 

heilablæðngu. Fleiri konur voru greindar með liðgigt (e. rheumatoid arthritis) en 9,0% kvenna voru með 

liðgigt í rannsóknarhópnum en aðeins 4,3% karla. Hvort tveggja þunglyndis- og kvíðagreiningar voru 

algengari meðal kvenna í rannsóknarþýði en 11,7% kvenna voru greindur þunglyndar og 7,2% með 

kvíða. Hvað karla varðar voru 6,9% þeirra greindir með þunglyndi og 3,9% voru greindir með kvíða. 

Algengara var að konur hefðu sögu um krabbamein en 12,5% kvenna höfðu áður fengið krabbamein en 

aðeins 8,9% karla. 

 

4.2 Tíðni fylgikvilla 

Tafla 2. Tíðni fylgikvilla 

  

Karlar Konur Heildarfjöldi 

(N=305) (N=401) (N=706) 

F
y
lg

ik
v
il
la

r 
s

á
ra

 

Sárasýking       

Já 32 (10.5%) 21 (5.2%) 53 (7.5%) 

Nei 273 (89.5%) 380 (94.8%) 653 (92.5%) 

Vessar úr sári       

Já 24 (7.9%) 33 (8.2%) 57 (8.1%) 

Nei 281 (92.1%) 368 (91.8%) 649 (91.9%) 

Sáragliðnun       

Já 7 (2.3%) 4 (1.0%) 11 (1.6%) 

Nei 298 (97.7%) 397 (99.0%) 695 (98.4%) 

Blæðing úr sári       

Já 20 (6.6%) 15 (3.7%) 35 (5.0%) 

Nei 285 (93.4%) 386 (96.3%) 671 (95.0%) 

F
y
lg

ik
v
il
la

r 
li
ð

s
 

Liðsýking       

Já 6 (2.0%) 0 (0%) 6 (0.8%) 

Nei 299 (98.0%) 401 (100%) 700 (99.2%) 

Margúll (Haematoma)       

Já 14 (4.6%) 9 (2.2%) 23 (3.3%) 

Nei 291 (95.4%) 392 (97.8%) 683 (96.7%) 

Enduraðgerð á fóðringu 
(liner) 

      

Já 6 (2.0%) 0 (0%) 6 (0.8%) 

Nei 299 (98.0%) 400 (99.8%) 699 (99.0%) 

Enduraðgerð á gervilið       

Já 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Nei 305 (100%) 401 (100%) 706 (100%) 



 

 

  

Karlar Konur Heildarfjöldi 

(N=305) (N=401) (N=706) 
A

ð
ri

r 
fy

lg
ik

v
il
la

r 
Lungnabólga       

Já 2 (0.7%) 4 (1.0%) 6 (0.8%) 

Nei 303 (99.3%) 397 (99.0%) 699 (99.0%) 

Hjartabilun       

Já 0 (0%) 2 (0.5%) 2 (0.3%) 

Nei 305 (100%) 399 (99.5%) 704 (99.7%) 

Hjartadrep       

Já 1 (0.3%) 1 (0.2%) 2 (0.3%) 

Nei 304 (99.7%) 400 (99.8%) 704 (99.7%) 

Bláæðasegi       

Já 2 (0.7%) 1 (0.2%) 3 (0.4%) 

Nei 303 (99.3%) 400 (99.8%) 703 (99.6%) 

Lungna blóðrek       

Já 2 (0.7%) 1 (0.2%) 3 (0.4%) 

Nei 303 (99.3%) 400 (99.8%) 703 (99.6%) 

Bráður nýrnaskaði       

Já 1 (0.3%) 6 (1.5%) 7 (1.0%) 

Nei 304 (99.7%) 395 (98.5%) 699 (99.0%) 

 

Alls voru skráðir fylgikvillar 214 og dreifðust þeir á 151 sjúkling. Algengasti fylgikvilli eftir aðgerð var 

vessun úr sári. Þá greiningu fengu 8,1% sjúklinga. Alls fengu 24 karlar (7,9%) og 33 konur (8,2%) þá 

greiningu. Annar algengasti fylgikvillinn í kjölfar aðgerðar var sárasýking. En 7,5% sjúklinga fengu 

sýkingu í skurðsár eftir aðgerð. Munur var á tíðni sárasýkinga milli karla og kvenna. Fleiri karlar fengu 

sárasýkingu en konur eða 10,5% karla en aðeins 5,2% kvenna. Aðrir fylgikvillar sára voru sáragliðnun 

og blæðing úr sári. Sáragliðnun kom upp hjá ellefu (1,6%) sjúklingum og var algengari hjá körlum (2,3%) 

en konum (1,0%) og svipaða sögu má segja af blæðingu úr sári en af þeim 35 (5,0%) sem fengu þá 

greiningu voru 20 (6,6%) karlar og 15 (3.7%) konur. 

Alvarlegasti fylgikvilli liðskipta voru liðsýkingar og fengu sex (2.0%) karlar liðsýkingu en engin kona. 

Það er 0,8% fólks úr rannsóknarhóp sem taldi 706. Allir þessir sex karlar fóru í enduraðgerð á fóðringu. 

Greininguna margúll (e. Haematoma) fengu 23 (3.3%) einstaklingar, tíðni var hærri hjá körlum eða 4,6% 

en hjá konum var hún 2.2%. Enginn hafði farið í enduraðgerð á gervilið þegar gögnum var safnað. 

Aðrir fylgikvillar voru óalgengir og var tíðni lungnabólgna 0,8%, hjartabilana 0,3%, bláæðasega 0,4%, 

lungna blóðreks 0,4% og tíðni bráðs nýrnaskaða var 1,0%.  

 



 

 

4.3 Mótanlegir áhættuþættir. Lífmælingar, svör við spurningalista og 
blóðgjafir 

Tafla 3. Mótanlegir áhættuþættir og tíðni fylgikvilla 
 

  

Án 
fylgikvilla 

Fylgikvilli/ar 
P-gildi  

Heildarfjöldi 

(N=555) (N=151) (N=706) 

HbA1c 6.5%         

Undir 6.5% 305 (55.0%) 69 (45.7%) 0.984 374 (53.0%) 

6.5% og yfir 19 (3.4%) 5 (3.3%)   24 (3.4%) 

Gögn vantar 231 (41.6%) 77 (51.0%)   308 (43.6%) 

HbA1c 7%         

Undir 7% 314 (56.6%) 71 (47.0%) 0.952 385 (54.5%) 

7% og yfir 10 (1.8%) 3 (2.0%)   13 (1.8%) 

Gögn vantar 231 (41.6%) 77 (51.0%)   308 (43.6%) 

HbA1c 8%         

Undir 321 (57.8%) 72 (47.7%) 0.509 393 (55.7%) 

8% og yfir 3 (0.5%) 2 (1.3%)   5 (0.7%) 

Gögn vantar 231 (41.6%) 77 (51.0%)   308 (43.6%) 

Glúkósi fyrir aðgerð (mmol/L)         

Undir 10 512 (92.3%) 136 (90.1%) 0.968 648 (91.8%) 

10 og yfir 16 (2.9%) 5 (3.3%)   21 (3.0%) 

Gögn vantar 27 (4.9%) 10 (6.6%)   37 (5.2%) 

Glúkósi eftir aðgerð (mmol/L)         

Undir 10 124 (22.3%) 33 (21.9%) 1 157 (22.2%) 

10 og yfir 4 (0.7%) 1 (0.7%)   5 (0.7%) 

Gögn vantar 427 (76.9%) 117 (77.5%)   544 (77.1%) 

Albúmín (g/L)         

Undir 30 0 (0%) 0 (0%) x 0 (0%) 

30 og yfir 528 (95.1%) 141 (93.4%)   669 (94.8%) 

Gögn vantar 27 (4.9%) 10 (6.6%)   37 (5.2%) 

Foralbúmín(g/L)         

undir 0,25 31 (5.6%) 4 (2.6%) 0.306 35 (5.0%) 

0,25 og yfir 74 (13.3%) 20 (13.2%)   94 (13.3%) 

Gögn vantar 450 (81.1%) 127 (84.1%)   577 (81.7%) 

Eitilfrumur (*10^9/L)         

Undir 1.5 97 (17.5%) 25 (16.6%) 0.912 122 (17.3%) 

1.5 og yfir 436 (78.6%) 119 (78.8%)   555 (78.6%) 

Gögn vantar 22 (4.0%) 7 (4.6%)   29 (4.1%) 

Blóðrauði (g/L)         

Undir 120 23 (4.1%) 8 (5.3%) 0.684 31 (4.4%) 

120 og yfir 510 (91.9%) 136 (90.1%)   646 (91.5%) 

Gögn vantar 22 (4.0%) 7 (4.6%)   29 (4.1%) 

Blóðflögur (*10^9/L)         

Undir 150 14 (2.5%) 3 (2.0%) 0.945 17 (2.4%) 

150 og yfir 519 (93.5%) 141 (93.4%)   660 (93.5%) 

Gögn vantar 22 (4.0%) 7 (4.6%)   29 (4.1%) 



 

 

  

Án 
fylgikvilla 

Fylgikvilli/ar 
P-gildi  

Heildarfjöldi 

(N=555) (N=151) (N=706) 

Hvít blóðkorn (*10^9/L)         

Undir 12.5 19 (3.4%) 8 (5.3%) 0.399 27 (3.8%) 

12.5 og yfir 514 (92.6%) 136 (90.1%)   650 (92.1%) 

Gögn vantar 22 (4.0%) 7 (4.6%)   29 (4.1%) 

Blóðsökk (mm/klst)         

Undir 20 226 (40.7%) 59 (39.1%) 0.913 285 (40.4%) 

20 og yfir 302 (54.4%) 82 (54.3%)   384 (54.4%) 

Gögn vantar 27 (4.9%) 10 (6.6%)   37 (5.2%) 

C-viðbragðsnæmt prótín (mg/L)         

Undir 20 514 (92.6%) 135 (89.4%) 0.475 649 (91.9%) 

20 og yfir 14 (2.5%) 6 (4.0%)   20 (2.8%) 

Gögn vantar 27 (4.9%) 10 (6.6%)   37 (5.2%) 

Kreatínin (µmol/L)         

Undir 130 523 (94.2%) 138 (91.4%) 0.396 661 (93.6%) 

130 og yfir 10 (1.8%) 5 (3.3%)   15 (2.1%) 

Gögn vantar 22 (4.0%) 8 (5.3%)   30 (4.2%) 

Natríum (mmol/L)         

Undir 130 0 (0%) 0 (0%) x 0 (0%) 

130 og yfir 533 (96.0%) 144 (95.4%)   677 (95.9%) 

Gögn vantar 22 (4.0%) 7 (4.6%)   29 (4.1%) 

Transferrín (g/L)         

Undir 2 5 (0.9%) 2 (1.3%) 0.843 7 (1.0%) 

2 og yfir 100 (18.0%) 22 (14.6%)   122 (17.3%) 

Gögn vantar 450 (81.1%) 127 (84.1%)   577 (81.7%) 

25-hýdroxývítamín D(µmol/L)         

Undir 50 117 (21.1%) 32 (21.2%) 1 149 (21.1%) 

50 og yfir 408 (73.5%) 109 (72.2%)   517 (73.2%) 

Gögn vantar 30 (5.4%) 10 (6.6%)   40 (5.7%) 

Blóðgjöf         

Nei 545 (98.2%) 143 (94.7%) 0.0335 688 (97.5%) 

Já 10 (1.8%) 8 (5.3%)   18 (2.5%) 

Reykir Sjúklingur         

Nei 509 (91.7%) 133 (88.1%) 0.38 642 (90.9%) 

Já 38 (6.8%) 14 (9.3%)   52 (7.4%) 

Gögn vantar 8 (1.4%) 4 (2.6%)   12 (1.7%) 

hvenær var reykingum hætt         

<6vikur 3 (0.5%) 2 (1.3%) 0.492 5 (0.7%) 

6v-6mán 3 (0.5%) 2 (1.3%)   5 (0.7%) 

6mán-12mán 3 (0.5%) 1 (0.7%)   4 (0.6%) 

>12mán 213 (38.4%) 53 (35.1%)   266 (37.7%) 

Gögn vantar 333 (60.0%) 93 (61.6%)   426 (60.3%) 



 

 

  

Án 
fylgikvilla 

Fylgikvilli/ar 
P-gildi  

Heildarfjöldi 

(N=555) (N=151) (N=706) 

Hversu oft stundar viðkomandi æfingar í viku         

Aldrei 91 (16.4%) 24 (15.9%) 0.0962 115 (16.3%) 

1-3 sinnum 143 (25.8%) 27 (17.9%)   170 (24.1%) 

4 sinnum eða oftar 267 (48.1%) 85 (56.3%)   352 (49.9%) 

Gögn vantar 54 (9.7%) 15 (9.9%)   69 (9.8%) 

Tímalengd æfinga (mínútur)         

0 81 (14.6%) 21 (13.9%) 0.558 102 (14.4%) 

0-40mín 239 (43.1%) 61 (40.4%)   300 (42.5%) 

40+ 170 (30.6%) 54 (35.8%)   224 (31.7%) 

Gögn vantar 65 (11.7%) 15 (9.9%)   80 (11.3%) 

BMI við aðgerð         

undir 18,5 0 (0%) 0 (0%) 0.623 0 (0%) 

18,5-24.9 79 (14.2%) 15 (9.9%)   94 (13.3%) 

25-29,9 189 (34.1%) 58 (38.4%)   247 (35.0%) 

30-34,9 177 (31.9%) 50 (33.1%)   227 (32.2%) 

35-39,9 77 (13.9%) 21 (13.9%)   98 (13.9%) 

40+ 32 (5.8%) 7 (4.6%)   39 (5.5%) 

Gögn vantar 1 (0.2%) 0 (0%)   1 (0.1%) 

Ánægja með undirbúning í aðdraganda 
aðgerðar á Landsspítala 

        

Mjög óánægð/ur 46 (8.3%) 10 (6.6%) 0.264 56 (7.9%) 

Óánægð/ur 14 (2.5%) 2 (1.3%)   16 (2.3%) 

Hvorki/né 81 (14.6%) 17 (11.3%)   98 (13.9%) 

Ánægð/ur 141 (25.4%) 38 (25.2%)   179 (25.4%) 

Mjög ánægð/ur 118 (21.3%) 44 (29.1%)   162 (22.9%) 

Gögn vantar 155 (27.9%) 40 (26.5%)   195 (27.6%) 

Ánægja með undirbúning í aðdraganda  
aðgerðar á Heilsugæslu 

        

Mjög óánægð/ur 9 (1.6%) 2 (1.3%) 0.351 11 (1.6%) 

Óánægð/ur 6 (1.1%) 4 (2.6%)   10 (1.4%) 

Hvorki/né 53 (9.5%) 11 (7.3%)   64 (9.1%) 

Ánægð/ur 38 (6.8%) 16 (10.6%)   54 (7.6%) 

Mjög ánægð/ur 17 (3.1%) 7 (4.6%)   24 (3.4%) 

Gögn vantar 432 (77.8%) 111 (73.5%)   543 (76.9%) 

 

Tafla þrjú lýsir tengslum milli áhættuþátta og fylgikvilla. Aðeins tengdist eitt atriði marktækt auknum líkum 

á sáratengdum fylgikvillum, hvort sjúklingar fengu blóðgjöf fyrir, á meðan eða eftir aðgerð. 

HbA1c mæling á á glýkósýleruðum blóðrauða reyndist ekki marktæk á að þróa með sér fylgikvilla 

eftir aðgerð en einungis voru teknar mælingar fyrir 56,4% einstaklinga í rannsóknarhóp. Hvorki 

glúkósamæling í blóði fyrir eða eftir aðgerð reyndist marktæk. Glúkósamæling fyrir aðgerð var gerð á 

93,8% einstaklinga en glúkósamæling eftir aðgerð vara aðeins gerð á 22,9% einstaklinga í 

rannsóknarþýði. Fáir einstaklingar reyndust með 10 mmol/L eða meira af glúkósa í blóðinu fyrir og eftir 

aðgerð. Fjöldi einstaklinga var 21 fyrir aðgerðina og fimm eftir aðgerðina. 



 

 

Magn albúmíns í blóði var mælt í 94,8% einstaklinga í rannsóknarhóp. Enginn þeirra var undir 30g/L 

af albúmín. Magn foralbúmíns var mælt hjá 18,3% einstaklinga. Aðeins fjórir einstaklingar fengu 

fylgikvilla með minna en 0,25 g/L af foralbúmíni í blóðprufum. Mælingin tengdist ekki marktækt líkum á 

á að fá fylgikvilla eftir aðgerð. 

Magn eitilfrumna, blóðrauða, blóðflagna og hvítra blóðkorna var mælt hjá 95,9% einstaklinga í 

rannsóknarhóp. Engin af þessum mælingum reyndist marktæk á líkur þess að fá fylgikvilla. Alls voru 

17,3% einstaklinga í rannsóknarhóp með færri en 1,5*10^9/L eitilfrumur. Blóðrauði var undir 120g/L hjá 

4,4% einstaklinga. Blóðflögumagn var undir 150*10^9/L hjá 2,4% einstaklinga. Hvít blóðkorn voru undir 

12,5*10^9/L hjá 3,8% einstaklinga. 

Bólgumælingarnar blóðsökk og c-viðbragðsnæmt prótín (CRP) reyndust hvorugar marktækar. Báðar 

mælingarnar voru gerðar í 94,8% sjúklinga. Í rannsóknarhóp voru 54,4% sjúklinga með blóðsökk hærra 

en 20 mm/klst en aðeins 2,8% sjúklinga voru með 20mg/L eða  meira af c-viðbragðsnæmu prótíni. 

Kreatínin og natríum voru mæld hjá 95,7% sjúklinga. Kreatínin var aðeins yfir viðmiðunarmörkum hjá 

2,1% sjúklinga í rannsóknarhóp. Enginn sjúklingur mældist með Natríum gildi undir 130 mmol/L, en 

mælingin var gerð á 95,9% einstaklinga. 

Transferrín var aðeins mælt hjá 18,3% sjúklinga. Einungis mældust 7 sjúklingar eða 1,0% þeirra úr 

rannsóknarhóp undir 2g/L af transferrín. 

D-vítamín mælingar voru gerðar hjá 94,3% sjúklinga. Alls mældust 21,1% sjúklinga undir 50 µmol/L 

af 25-hýdroxývítamín. Ekki var marktækur munur á hópunum sem mældust með gildi yfir eða undir 50 

µmol/L. 

Alls fengu 18 (2,5%) einstaklingar í rannsóknarþýði blóðgjöf fyrir, eftir eða í aðgerðinni. Fylgikvilla 

fengu átta af þessum 18 í kjölfar aðgerðar. Marktækur munur fannst á þeim hóp sem fékk blóðgjöf og 

þeim sem ekki fengu blóðgjöf með p-gildi upp á 0,0335.  

Við aðgerðina sögðu 7,4% sjúklinga reykja. Ekki fannst marktækur munur á tíðni fylgikvilla í þeim 

hóp sem reyktu miðað við þá reyklausu. 

Einstaklingar sem höfðu áður reykt voru beðnir að geta sér til um hversu langt var frá því að þeir 

hættu reykingunum. Engin gögn voru til um 60,3% einstaklinga og höfðu þeir þá aldrei reykt, ekki hætt 

að reykja eða ekki tekið fram hvenær þeir hættu. Algengast var að meira en ár hefði liðið frá því að 

sjúklingar hættu að reykja eða 37,7% á meðan 0,5% hætti reykingum fyrir tólf til sex mánuðum, Af þeim 

sem höfðu hætt að reykja höfðu 0,7% hætt einum og hálfum til sex mánuðum fyrir aðgerð og jafn margir 

eða 0,7% hættu innan við einum og hálfum mánuði fyrir aðgerð. Ekki fannst marktækur munur á þessum 

hópum.  

Fjölda líkamsræktaræfinga í viku var skipt niður í aldrei, einu sinni til þrisvar sinnum í viku og fjórum 

sinnum eða oftar. Alls sögðu 49,9% einstaklinga hreyfa sig fjórum sinnum eða oftar í viku. Einu sinni til 

þrisvar í viku sögðust 24,1% hreyfa sig og 16,3% sögðust ekki stunda neina reglulega hreyfingu. 

Tímalengd æfinga var skipt upp í þrjá flokka. Í þeim fyrsta voru engar mínútur, í þeim næsta allt að 40 

mínútum og loks í þeim síðasta lengri æfingar en 40 mínútur. Flestir sögðust hreyfa sig í allt að 40 

mínútum og voru það 42,5,3% einstaklinga, næst algengast var að hreyfa sig lengur en 40 mínútur og 



 

 

gerðu 31,7% sjúklinga það. Þeir sem sögðust svo ekkert hreyfa sig voru 14,4% sjúklinga og 11,3% 

svaraði ekki spurningunni. Hvorki fjöldi æfinga eða tímalengd þeirra reyndist marktæk á tíðni fylgikvilla. 

BMI var skipt upp eftir flokkun WHO(63) . Gögn voru til fyrir alla nema einn einstakling. Enginn 

einstaklingur var undir 18,5 í BMI og var sá hópur ekki tekinn með þegar p-gildi var reiknað. Flestir  

mældust í ofþyngd (25-29,9) og voru það 35,3% einstaklinga. Í kjörþyngd voru 13,3% (18,5-24,9) 

einstaklinga. Í offitu flokkunum þremur (30+) sátu svo 51,6% einstaklinga. Mælingin reyndist ekki 

marktæk á tíðni fylgikvilla. 

Ánægja með undirbúning í aðdraganda aðgerðar var einnig metin með spurningalista og var bæði 

spurt um undirbúning á Landspítala og hjá heilsugæslu. Alls svöruðu 195 (27,6%) ekki spurningunni um 

Landspítalann og 543 (76,9%) ekki spurningunni um heilsugæsluna. Svör við spurningunum þóttu ekki 

marktæk á tíðni fylgikvilla eftir aðgerðina.  

Á Mynd 1 má sjá hvernig þeir einstaklingar sem fengu blóðgjöf í, fyrir eða eftir aðgerð dreifðust með tilliti 

til blóðrauðamælingar sem gerð var fyrir aðgerðina. Enginn þeirra mældist með meiri Blóðrauða en 

138g/L. 

Mynd 1. Dreifing blóðgjafa miðað við blóðrauða mælingar fyrir aðgerð 
Myndin sýnir þá einstaklinga sem fengu blóðgjöf við aðgerð rauða og þá sem ekki fengu 

blóðgjöf bláa. Rauð punktalína sker x-ás í 120g/L af blóðrauða 



 

 

5 Umræða 

Hlutfall einstaklinga sem fengu fylgikvilla í kjölfar liðskipta á hné voru 24% og 16% einstaklinga fengu 

fylgikvilla í kjölfar liðskipta á mjöðm. Í heildina fengu 21,3% sjúklinga fylgikvilla í kjölfar þeirra liðskipta 

sem rannsóknin tekur til. Líklega undirmetur rannsóknin tíðni fylgikvilla lítillega þar sem 37 einstaklingar 

áttu enn eftir að mæta í sex vikna endurkomu þegar gögnum var safnað. Þetta hlutfall  fylgikvilla telst 

nokkuð hátt í kjölfar valkvæðrar skurðaðgerðar, en flestir fylgikvillarnir eru minniháttar. Ekki fannst 

marktækur munur á tíðni fylgikvilla í einstaklingum með og án  áhættuþátta fyrir utan þann hóp sem 

hafði fengið blóðgjöf við liðskiptaaðgerðina.  

  

5.1 Tíðni fylgikvilla 

Algengi sárasýkinga var 7,5%. Það er  heldur meira en sést í framskyggnri rannsókn Teo sem tekur til 

905 valkvæðra hnéskipta. Í þeirri rannsókn fengu einungis 1,10% sjúklinga sýkingu eftir aðgerð. Þar 

fengu sex einstaklingar sárasýkingar og fjórir einstaklingar liðsýkingar(64).  Svipaða sögu má segja um 

rannsókn framkvæmda af Feng. Í rannsókn Feng fengu 6,1% hnjáskipta sjúklinga fylgikvilla í kjölfar 

aðgerðar. Sú rannsókn tekur ekki í sama mæli til smávægilegra fylgikvilla líkt og vessunar og blæðingar úr 

sári. Ásamt því eru alvarlegir fylgikvillar mun algengari í þessari rannsókn og fá 2,4% sjúklinga bláæðasega 

og 0,6% fylgikvilla tengda hjarta(65). 

 Hlutfall alvarlegra fylgikvilla í þessari rannsókn var lágt líkt og þekkist á öðrum stöðum. Sex (0,8%) 

einstaklingar fengu liðsýkingu og líkist það niðurstöðum frá Bandaríkjunum og Nordic Arthroplasty 

Register Association. Þar sem tíðni liðsýkinga lá á bilinu 0,71-2,18%(66). Í þessum tölum eru þó 

síðkomnar liðsýkingar einnig teknar með (64). 

Tveir (0,3%) einstaklingar fengu hjartabilun og hjartadrep. Svipaðar niðurstöður má finna í 

safngreiningu eftir Elsiwy. Í gögnum sem hann skoðaði fengu allt frá 0,07-3% sjúklinga hjartafylgikvilla í 

kjölfar liðskipta en meginþorri rannsókna var á bilinu 0,2-0,8%. Nefna ber að í þeirri rannsókn sem 0,07% 

sjúklinga fengu hjartafylgikvilla voru engir áhættuþættir hjartafylgikvilla til staðar(67).  

Þrír (0,4%) einstaklingar fengu bláæðasega og lungnablóðrek. Þetta svipar til niðurstaðna í rannsókn 

sem var framkvæmd af Memtsoudis. Rannsóknin tók til 6.901.324 liðskiptaaðgerða á mjöðm og hné í 

bandaríkjunum frá 1990- til 2004. Í þeim var algengi lungnablóðreks 0,36% (68). 

Sjö (1.0%) einstaklingar hlutu bráðan nýrnaskaða eftir aðgerðina sem er lágt í samanburði við 

safngreiningu Thongprayoon þar sem algengi bráðs nýrnaskaða var 6,3%. Safngreiningin spannaði 17 

fylgnirannsóknir og 24.158 sjúklinga(69).   

5.2 Tengsl áhættuþátta sem unnt er að hafa áhrif á og fylgikvilla 

Af þeim þáttum sem voru skoðaðir í rannsókninni fundust aðeins  marktæk tengsl milli fylgikvilla og 

blóðgjafa við aðgerðir. Mögulega er rannsóknarþýðið of lítið þar sem alvarlegir fylgikvillar eru sjaldgæfir 

í kjölfar liðskipta. Þýði rannsókna með sama markmið eru gjarnan stærri líkt og í safnrannsókn Kunutsor 

þar sem niðurstöður 66 rannsókna með gögn um 512.508 sjúklinga voru tekin saman eða rannsókn 

Schroer sem lýsir því hvernig mótanlegir áhættuþættir auka kostnað á liðskiptum neðri útlima 6.968 



 

 

sjúklinga(70, 71). Niðurstöðurnar kunna að skýrast af ónógu afli til að merkja tengsl við fylgikvillanna. Einnig 

kann að vera að valbjagi sé til staðar, þar sem aðgerðirnar eru valkvæðar.  Telji skurðlæknir að aðgerðin 

eigi frekar eftir að verða sjúkling að meini en gagni er líklegra að reynt verði að forhæfa sjúklinginn áður 

en hann er skráður til aðgerðar eða bjóða honum upp á annan meðferðarmöguleika. Einnig er möguleiki 

á að áhættuþættirnir séu ekki skilgreindir rétt. Í ljósi tengsla milli blóðgjafa og fylgikvilla kann að vera að 

rétt sé að miða við önnur markgildi hemóglóbíns fyrir aðgerð til að draga úr líkum á niðurstöðum.  

5.3 Blóðgjafir og aukin áhætta fylgikvilla 

Í rannsókninni kom í ljós 44,4% þeirra sem fengu blóðgjöf fengu fylgikvilla en aðeins 26,2% þeirra sem 

ekki fengu blóðgjöf fengu fylgikvilla. Á Mynd 1 sést líka hvernig enginn hærri en 138g/L af hemoglobin 

fékk blóðgjöf. Blóðgjafir eru þó óalgengar í þýðinu og fá einungis 2,8% einstaklinga blóðgjöf.  

5.4 Ályktanir 

Í rannsókninni sést aukin tíðni smávægilegra fylgikvilla en algengi alvarlegra fylgikvilla er svipað og 

þekkist annars staðar í heiminum. Mögulegar útskýringar á því gætu verið aukin áhersla þessarar 

rannsóknar á að greina þá kvilla sem leitt geta til liðsýkinga. Það gæti útskýrt aukna skráningu 

minniháttar fylgikvilla. Þó ætti að íhuga hvort bæta þurfi umhirðu sára að lokinni aðgerð. Ómögulegt er 

að segja til um hvor aukin skráning eða verri umhirða sára liggur að baki að svo stöddu og þyrfti að 

rannsaka frekar.  

Tengsl sjást ekki milli áhættuþátta og tíðni þeirra. Mögulega er það vegna þess að áhættuþættirnir 

eru frekar tengdir við alvarlega fylgikvilla liðskipta sem lítið er af í rannsóknarþýðinu. Aukin heldur var 

aðeins leitað eftir tengslum áhættuþátta við alla fylgikvilla en þeim ekki skipt upp eftir orsök og eðli. Í 

framhaldsrannsókn væri hægt að skipta fylgikvillunum enn frekar upp og skoða sýkingar sérstaklega, 

sem og fylgikvilla hjarta og æða og svo fram eftir götunum. 

Blóðgjafir höfðu áhrif á útkomu sjúklinga til hins verra eftir liðskipti. Hægt er að nýta þessa vitneskju 

til að hanna inngrip fyrir aðgerð með það að markmiði að fækka blóðgjöfum. Hægt væri að meta líkur á 

blóðgjöf fyrir aðgerð og meðhöndla sjúklinga í samræmi við þær niðurstöður. Fróðlegt væri einnig að sjá 

hvort hægt væri að fyrirbyggja þörf fyrir blóðgjafir og þar með fækka fylgikvillum. 
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