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Ágrip 

Gæðaskráning vélindakrabbameina á Íslandi 2012-2019 

Einar Daði Lárusson1, Kristín Huld Haraldsdóttir1,2, Helgi Birgisson3, Aðalsteinn Arnarson1,2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Kviðarholsskurðdeild Landspítala, 3Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands 

Inngangur: Vélindakrabbamein er alvarlegur sjúkdómur með slæmar horfur. Tvær algengustu 

vefjagerðirnar eru kirtilmyndandi mein og flöguþekjumein. Vélindakrabbamein eru algengari meðal 

karla en kvenna. Helsta læknandi meðferð felst í brottnámi meinanna en aðgerðunum fylgir hætta á 

alvarlegum fylgikvillum. Rannsóknin var liður í að koma á fót gæðaskráningu á greiningu og meðferð 

vélindakrabbameina á Íslandi fyrir árin 2012-2019. Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvort munur 

væri á greiningu og meðferð vélindakrabbameina á Íslandi milli tveggja tímabila og á milli Íslands og 

Svíþjóðar. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin náði til allra sem fengu ICD-10 greiningu C15 eða C16.0.A,B 

og X árin 2012-2019 á Íslandi. Sjúklingalisti og grunnupplýsingar um sjúklinga fengust frá 

Krabbameinsskrá. Upplýsingar um greiningu og meðferð voru sóttar í sjúkraskrá og færðar í eyðublöð 

sem finna má í Heilsugátt. Sérstaklega voru skoðaðar vélindabrottnámsaðgerðir og fylgikvillar þeirra. 

Samanburður var gerður milli tímabilanna 2012-2015 og 2016-2019 á Íslandi og á milli Íslands og 

Svíþjóðar. Við samanburð var notast við skýrslu sem aðgengileg er á heimasíðu sænsku 

gæðaskráningarinnar. Upplýsingar voru settar fram með lýsandi tölfræði og samanburður var gerður 

með kí-kvaðrat prófi, munur taldist marktækur ef P<0,05. 

Niðurstöður: Ekki var marktækur munur á nýgengi skipt eftir tímabilum, 96 greindust á því fyrra en 

112 á því seinna. Kirtilmyndandi mein (62%) voru um tvöfalt algengari en flöguþekjumein (32%). Ekki 

var greinilegur munur á vefjagerð eftir tímabilum. Klíníska stigun sjúkdóms vantaði hjá 23% sjúklinga á 

Íslandi en 9% í Svíþjóð (2014-2018) (P<0,001). Á Íslandi var hærra hlutfall sjúklinga tekið fyrir á 

samráðsfundum á seinna tímabilinu (88%) en því fyrra (63%) (P<0,001). Árið 2019 voru allir sjúklingar 

sem greindust með vélindakrabbamein teknir fyrir á samráðsfundi. Hærra hlutfall sjúklinga fékk 

krabbameinsmeðferð í líknandi skyni á seinna tímabilinu (46%) en því fyrra (24%) (P<0,001). Á Íslandi 

voru 25% sjúklinga með leka eða drep í samtengingu innan 30 daga frá aðgerð en 15% í Svíþjóð 

(2014-2018) (P=0,03). Lungnabólga innan 30 daga frá aðgerð var einnig algengari á Íslandi (33%) en í 

Svíþjóð (15%) (P<0,001). Enginn munur var á 90 daga aðgerðadauða, sem var rúm 7%, á milli 

landanna. Lifunarlíkur sjúklinga á Íslandi 3 árum eftir greiningu voru um 28% (95% öryggisbil, 22-35%) 

sem er sambærilegt við lifun sænskra sjúklinga með vélindakrabbamein. 

Ályktun: Ekki varð markverð breyting á nýgengi eða gerð vélindakrabbameina á Íslandi yfir 

rannsóknartímabilið. Vel hefur tekist til við að innleiða samráðsfundi. Sjúklingar voru líklegri til að fá 

krabbameinsmeðferð í líknandi skyni á seinna tímabilinu. Kannski skýrist það að hluta af aukinni 

notkun jáeindaskanna með tilkomu slíks á Landspítala og að meinvörp greinist þá frekar. 

Vélindakrabbamein voru síður sjúkdómsstiguð á Íslandi en í Svíþjóð. Æskilegt væri að stiga hærra 

hlutfall hérlendis. Sumar niðurstöður benda til meiri fylgikvilla innan 30 daga frá aðgerð á Íslandi en í 

Svíþjóð. Breytileiki í skráningu fylgikvilla milli landanna er líklega nokkur. Í ljósi þess að enginn munur 

var á 90 daga aðgerðadauða verður að teljast ólíklegt að mikill munur sé á alvarlegum fylgikvillum. 

Horfur sjúklinga á Íslandi sem greinast með vélindakrabbamein voru svipaðar horfum sjúklinga í 

Svíþjóð. 
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Sú veröld sem við lifum í er falleg. Hvort sem litið sé til þess stóra eða smáa, þess framandi eða 

kunnuglega. Fjarlæg fjöll, gylltir vogar, laufguð tré og einlæg bros. Þannig finnum við fegurðina bæði í 

fossinum sem freyðir niður sylluna og laxinum sem stekkur hann upp. Bæði í hinu lifandi og hinu 

dauða. Það mikilfenglegasta í þessum heimi er þó líkast til lífið. Án lífsins væri enginn til að meðtaka 

fegurðina. Hún hefði enga merkingu.  

 

 

Þessi ritgerð er tileinkuð Guðríði Gísladóttur og Smára Sæmundssyni og afkomendum þeirra um 

ókomna tíð. 
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A. gastroepiploica – Arteria gastroepiploica  
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COX - Cyclooxygenase 
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ICD – International Classification of Diseases 

N. laryngeus – Nervus laryngeus 

N. vagus – Nervus vagus 
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1 

1 Inngangur 

Krabbamein kallast þeir sjúkdómar sem fela í sér stjórnlausa frumufjölgun. Sjúkdómarnir geta komið 

fyrir á flestum stöðum líkamans en oftast eiga þeir upptök í þekjuvef (1). Krabbamein eru misalgeng og 

misalvarleg. Eitt af þeim krabbameinum sem bæði eru nokkuð algeng á heimsvísu og hafa slæmar 

horfur eru vélindakrabbamein (2).  

Þau skiptast aðallega í tvær vefjagerðir, kirtilmyndandi krabbamein (e. adenocarcinoma) og 

flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell carcinoma). Bæði hafa þau slæmar horfur (3, 4). Á heimsvísu 

eru flöguþekjumeinin algengari. Síðustu áratugi hefur orðið mikil aukning á nýgengi kirtilmyndandi 

meina á Vesturlöndum. Þau eru nú ráðandi gerð í mörgum þeirra (2).  

Eins og á við um flest krabbamein eru skurðaðgerðir helsta meðferð í læknandi skyni (1, 5). 

Vélindabrottnámsaðgerðir eru framkvæmdar á Landspítalanum. 

Lítið hefur verið ritað um vélindakrabbamein á Íslandi. Þessi rannsókn er liður í innleiðingu 

gæðaskráningar á greiningu og meðferð krabbameina á Íslandi. Niðurstöður verða bornar saman við 

sams konar skráningu í Svíþjóð.  

1.1 Líffærafræði vélinda 

Vélindað er staðsett í efri hluta meltingarvegar. Eftir að niðurbrot fæðu hefur hafist í munni er hlutverk 

þess að færa fæðuna niður til maga. Líffærið er eins konar sléttvöðvatúba klædd að innan með 

lagskiptri flöguþekju (e. stratified squamous epithelium). Með samhæfðum hreyfingum 

sléttvöðvalagsins er maukaðri fæðunni (e. bolus) ýtt niður í maga. Vélindað liggur í gegnum miðmætið. 

Aftan við það liggur hryggsúlan og fyrir framan það barkinn sem síðan greinist í berkjur og lungun sjálf. 

Upp að hlið vélindans liggur ósæðin, flökkutaugin (n. vagus), stakbláæðin (v. azygos), hægri 

lungnabláæðin, brjóstrásin (e. thoracic duct), veggfleiðran, barkakýlistaugin (n. laryngeus) og vinstri 

gátt hjartans (6, 7).  

Vélindað gengur frá koki (lægri brún hringbrjósksins (e. cricoid cartilage)) að maga og afmarkast af 

efri og neðri hringvöðva (sjá mynd 1). Vélindanu er almennt skipt í háls- (e. cervical), brjósthols- (e. 

thoracic) og kviðarholshluta (e. abdominal). Brjóstholshlutinn skiptist enn frekar niður í þrjá hluta: efri, 

mið og neðri. Neðri hluti brjóstholshlutans liggur í gegnum þindina og rennur saman við munnahluta 

magans (e. cardia) á vélindamagamótunum. Hálshlutinn (ca. 15-20 cm frá tanngarði) afmarkast af efri 

vélindahringvöðva að ofan og bringubeinsskorunni (e. sternal notch) að neðan. Efri brjóstholshluti 

(u.þ.b. 20-25 cm frá tanngarði) afmarkast af bringubeinsskorunni og stakbláæðinni. Mið 

brjóstholshlutinn (u.þ.b. 25-30 cm) afmarkast af azygos bláæðinni og neðri lungnabláæðinni. Neðri 

brjóstholshlutinn afmarkast (u.þ.b. 30-40 cm frá tanngarði) af neðri lungnabláæðinni og neðri 

vélindahringvöðvanum. Aðeins neðan við neðri vélindahringvöðvann liggja vélindamagamótin og við 

taka z-línan og cardia þar sem stuðlaþekja (e. columnar epithelium) magans tekur við af flöguþekju 

vélindans. Þessi litli bútur vélindans (u.þ.b. 2-4 cm) sem nær niður fyrir þindina og rennur saman við 

cardia er kviðarholshluti vélindans. Hann liggur nálægt bæði lifur til hægri og milta til vinstri (3, 7, 8). 

Vefjauppbygging vélindans er sem hér segir. Innst, næst holinu, er slíma (e. mucosa). Hún 

samanstendur af lagskiptri flöguþekju, eiginþynnu (e. lamina propria) og vöðvaþynnu slímu (e. 
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muscularis mucosa). Þar næst taka við undirslíma (e. submucosa), eiginlegt vöðvalag byggt upp af 

innri hringlægum og ytri langlægum vöðvalögum og að lokum útlag (e. adventitia). Hið eiginlega 

vöðvalag er að mestu leyti úr sléttum vöðva en í efsta þriðjungi vélindans er rákóttur vöðvi meira 

áberandi (6-8). 

 

Mynd 1. Skipting vélindans. 

Tekið frá Rice et al., 2017 (3). Upphaflega frá Cleveland Clinic Center for Medical Art and 
Photography, Cleveland, OH ;USA.  

 

1.2 Góðkynja sjúkdómar í vélinda 

 

Vélindað er einfalt líffæri. Engu að síður er ýmislegt þekkt sem valdið getur vanstarfsemi þess.  

Algengustu sjúkdómar í vélinda eru bólgusjúkdómar. Þeirra algengastur er vélindabakflæði. 

Flöguþekja vélindans þolir ágætlega það mekaníska álag sem felst í því að fæða þrýstist meðfram 

henni. Hins vegar er hún illa til þess fallin að þola magasýru og meltingarensím. Stöðug vöðvaspenna 

í neðri vélindahringvöðva kemur að mestu í veg fyrir að magasýra komist upp í vélindað. Nái neðri 

hringvöðvinn ekki að sinna hlutverki sínu af einhverjum orsökum og/eða aukinn þrýstingur verður á 

kviðarholið getur það valdið vélindabakflæði. Sjúkdómurinn kemur fyrir í öllum aldurshópum en er 

algengastur eftir að miðjum aldri er náð. Dæmi um áhættuþætti eru ofþyngd, tóbaksneysla, skert 

og/eða brengluð starfsemi vélindans af ýmsum orsökum, inntaka ákveðinna lyfja (slævandi) og 

þindarslit (hiatus hernia) (1, 9). Oft finnast þó engar skýrar orsakir. Helstu einkenni eru brjóstsviði, 

kyngingarörðugleikar og nábítur. Vélindabakflæði getur orsakað alvarlegri fylgikvilla s.s. blæðingar og 
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þrengslamyndun. Við viðvarandi bakflæði getur myndast svokölluð Barrett slímhúð í vélinda. Hún 

verður til í gegnum myndbreytingu (e. metaplasia) flöguþekju vélindans yfir í stuðlaþekju sem líkist 

meira þeirri sem finnst í smágirninu. Barrett slímhúð fylgir verulega aukin hætta á kirtilmyndandi 

krabbameini í vélinda. Því er sérstaklega mikilvægt að meðhöndla og fylgjast með þeim sem eru 

greindir með Barrett breytingar (1, 10). 

1.3 Faraldsfræði vélindakrabbameina 

Yfirgnæfandi meirihluti æxla í vélinda eru illkynja, þ.e. krabbamein (11). Vélindakrabbamein er 

alvarlegur sjúkdómur. Samkvæmt tölum frá 2018 er það 7. algengasta krabbamein í heiminum 

(nýgengi) og það 6. banvænasta. Nýgengi hefur heldur aukist síðustu áratugi á Vesturlöndum (12, 13). 

Á Íslandi greinast að meðaltali um 21 einstaklingur með vélindakrabbamein á hverju ári, u.þ.b. 16 

karlar og 5 konur (meðaltal áranna 2014-2018). Tölurnar sveiflast talsvert milli ára en af þessu má sjá 

að vélindakrabbamein eru um þrisvar sinnum algengari í körlum en konum hér á landi. Hrátt nýgengi 

hefur verið í kringum 6-7 á hverja 100.000 íbúa síðustu ár. Rúmlega 9 karlar og 3 konur (14). 

Vélindakrabbamein koma frekar fyrir í fólki eldra en 50 ára (4, 11) og meðalaldur við greiningu á 

Íslandi er um 70 ár (14) sem er sambærilegt við t.d. Bandaríkin (11, 15). Ef til vill er aldur við greiningu 

á heimsvísu aðeins lægri eða um rúmlega sextugt (16).  

Horfur þeirra sem greinast með vélindakrabbamein eru almennt ekki góðar. Sem dæmi er 5 ára 

lifun á bilinu 10-25% en stundum enn lægri (4, 17). Á Íslandi hefur hún verið um rétt tæp 20%, eða um 

11% hjá konum og 22% hjá körlum (14). Það er sambærilegt við lifun annars staðar á Vesturlöndum 

(5, 18). Hafa verður í huga að horfur eru mjög háðar því á hvaða stigi krabbameinið greinist. Því miður 

greinast vélindakrabbamein oft á seinni stigum vegna engra eða vægra einkenna auk þess sem æxlin 

eru oft skæð og hafa tilhneigingu til að dreifa sér, jafnvel þó þau séu enn lítil (4, 19).  

Vélindakrabbamein skiptast aðallega í tvær vefjagerðir. Kirtilmyndandi krabbamein (e. 

adenocarcinoma) og flöguþekjukrabbamein (e. squamous cell carcinoma). Aðrar æxlisgerðir finnast 

þó, small-cell carcinoma og leiomyosarcoma svo eitthvað sé nefnt (17). Þannig má segja að 

vélindakrabbamein skiptist að mestu niður í tvo ólíka sjúkdóma sem eiga þó margt sameiginlegt (10). 

Dæmi um sameiginlegan þátt sem vegur þungt eru horfur en lítill munur er á langtímahorfum sjúklinga 

milli meingerða (5, 11, 20). Séu vefjagerðirnar bornar saman eftir stigum sést þó að þeir sem greinast 

með kirtilmyndandi krabbamein á lágu stigi (in situ eða á stigi 1) hafa aðeins betri horfur en þeir sem 

greinast með flöguþekjukrabbamein á lágu stigi (16). Hafa verður í huga að stigun er 

skilgreiningaratriði og yfir heildina er lítill sem enginn munur eftir vefjagerð.  

Flöguþekjukrabbamein eru upprunnin í dysplastískri flöguþekju og algengust í miðhluta vélinda á 

meðan kirtilmyndandi krabbamein eru yfirleitt upprunnin frá metaplastískum frumum, sem síðar verða 

dysplastískar, á vélindamagamótunum og eru því algengari þar og í neðri hluta vélinda. Vegna 

faraldsfræðilegra líkinda og meðferðarvals hafa krabbamein á vélindamagamótum oftar, en þó ekki 

alltaf, verið frekar flokkuð með vélindakrabbameinum en magakrabbameinum (11, 21-23).  

Sé litið til alls heimsins sést að flöguþekjukrabbamein eru mun algengari. Árið 2012 voru um 87% 

allra vélindakrabbameina flöguþekjumein en um 11% kirtilmyndandi mein (24).  
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Vélindakrabbamein eru algengust í mið- og austur-Asíu, en þar á eftir koma lönd í austur- og 

suðurhluta Afríku. Greinilegur munur sést á algengi vefjagerðanna eftir landsvæðum. Í þessum löndum 

sem flest teljast til þróunarlanda (ath. Kína ekki lengur) eru flöguþekjumein mun algengari en 

kirtilmyndandi mein (2, 25). Á hinu svokallaða asíska vélindakrabbameinsbelti sem spannar m.a. 

Tyrkland, norðaustur Íran, Kasakstan og norður- og mið-Kína er nýgengi flöguþekjukrabbameina 

hærra en 100 tilfelli á hverja 100.000 íbúa. Til að undirstrika landfræðilegan mun má benda á að á 

sumum svæðum í Kína rís nýgengi flöguþekjukrabbameina í nokkur hundruð tilfelli á hverja 100.000 

íbúa. Spilar þar eflaust bæði inn í erfðabreytileiki og umhverfisþættir. Einn þáttur sem ýtir stoðum undir 

áhrif umhverfis er að dýr á hááhættusvæðum virðast hafa óvenjulega háa tíðni 

flöguþekjukrabbameina. Ennfremur er áhugavert að á sumum mestu hááhættusvæðunum er dreifingin 

nokkuð jöfn milli kynja (11, 25-27). Yfir heiminn litið eru vélindakrabbamein hins vegar mun algengari í 

körlum en konum (kk:kvk u.þ.b. 2~5:1, 2018 yfir heiminn um 2,66:1). Báðar gerðirnar eru algengari 

meðal karla en þó sérstaklega kirtilmyndandi krabbamein (kk:kvk u.þ.b. 7~10:1) (11, 13, 28) .  

Þar til fyrir nokkrum áratugum voru flöguþekjukrabbamein algengasta gerð vélindakrabbameina í 

öllum þjóðfélögum. Þetta hefur breyst. Fyrst varð vart við breytingar á Bretlandi og í Bandaríkjunum á 

8. áratug síðustu aldar. Fyrir þann tíma voru flöguþekjukrabbamein t.d. um eða yfir 80% allra 

vélindakrabbameina í hvítum bandarískum karlmönnum. Næstu árin breyttist þetta hratt og fyrir 1990 

var skiptingin orðin jöfn í þessum löndum og nú er svo komið að kirtilmyndandi krabbamein eru mun 

algengari en flöguþekjukrabbamein. Sambærileg þróun hefur sést á öðrum Vesturlöndum. 

Kirtilmyndandi krabbamein hafa ýmist nálgast eða farið fram úr flöguþekjukrabbameinum í fjölda 

greininga. Nýgengi kirtilmyndandi krabbameina á Vesturlöndum hefur aukist á meðan nýgengi 

flöguþekjukrabbameina stendur í stað eða jafnvel lækkar. Þetta hefur leitt til aukningar á tilfellum 

vélindakrabbameina á Vesturlöndum (11, 17, 25, 29, 30). Ágætt er þó að taka fram að munur getur 

verið á undirhópum á hverju svæði. Sem dæmi eru flöguþekjukrabbamein algengustu meinin í svörtum 

Bandaríkjamönnum og gert er ráð fyrir að svo verði áfram næstu árin (25). 

1.4 Áhættuþættir vélindakrabbameina 

Hið minnsta þrír áberandi áhættuþættir eru sameiginlegir með flöguþekjukrabbameinum og 

kirtilmyndandi krabbameinum í vélinda. Að vera karlmaður, að vera yfir fimmtugu og að reykja (11, 18). 

Kynjamunurinn er meira áberandi í kirtilmyndandi krabbameinum og sterkara samband er á milli 

reykinga og flöguþekjumeina en reykinga og kirtilmyndandi meina (30). Jafnframt ber að taka fram að 

þó sameindafræðilegir ferlar sem liggja að baki myndun krabbameinanna séu líklega um margt ólíkir 

innihalda þeir líka sameiginlega þætti. Dæmi um það eru stökkbreytingar í p53 og yfirtjáning á 

Epidermal Growth Factor viðtakanum (11). 

1.4.1 Áhættuþættir flöguþekjukrabbameina 

Áhættuþættir flöguþekjukrabbameina í vélinda eru nokkuð vel skilgreindir. Þeir helstu eru reykingar og 

áfengisneysla (31). Báðir eru þessir áhættuþættir skammta- og tímaháðir (11). Aðrir mikilvægir þættir 

eru erfðabakgrunnur, næringarskortur, veirusýkingar, slæm munnhirða og slæm félagsleg staða (17, 
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31). Flöguþekjukrabbamein hafa líka verið tengd við önnur eiturefni t.d. neyslu mate (drykkur), betels 

(hnetur), lútardrykkju og jafnvel neyslu mjög heitra matvæla (25, 32).  

Fjöldi krabbameinsvaldandi efna eru til staðar í tóbaki. Sem dæmi um það má nefna fjölhringja 

arómatísk efni, fenól, aldehýð og nítrósamín (11, 31). Sérstaklega er mikilvægt að minnast hér á 

nítrósamín en þau hafa sýnt sig vera öflugur krabbameinsvaldur í vélinda. Þau finnast einnig í 

matvælum sem meðhöndluð hafa verið til geymslu á hááhættusvæðum í Kína (11). 

Krabbameinsvaldandi áhrifum áfengis er líklega að miklu leyti miðlað af niðurbrotsefni þess, 

asetaldehýði, sem hvarfast auðveldlega við DNA. Þannig getur t.d. erfðabreytileiki í niðurbrotsensími 

asetaldehýðs aukið líkur á flöguþekjukrabbameini (31). Reykingar og áfengisneysla hafa 

samlegðaráhrif á myndun flöguþekjukrabbameina í vélinda. Þannig getur hlutfallsleg áhætta í sumum 

tilvikum meira en hundraðfaldast við það að reykja og drekka samanborið við það að eingöngu reykja 

eða eingöngu drekka. Ein hugsanleg skýring á þessu er að áfengið verki sem leysir á skaðleg efni í 

tóbaki og auðveldi þeim inngöngu í frumurnar (11).  

Lág inntaka vissra vítamína og steinefna hefur verið tengd myndun flöguþekjukrabbameina í 

vélinda og getur tengst lágri inntöku fersks grænmetis og ávaxta. Skortur á þessum vítamínum og 

steinefnum kann að einhverju leyti að hjálpa til við að skýra mun á milli ríkra og fátækra landa hvað 

viðkemur breytileika krabbameinsgerða (11). Human papilloma virus (HPV) er þekktur áhættuþáttur 

flöguþekjukrabbameina víðs vegar í líkamanum og er vélindað þar engin undantekning. Áhrifa HPV 

gætir mögulega í allt að því þriðjungi flöguþekjukrabbameina í vélinda. (33).  

1.4.2 Áhættuþættir kirtilmyndandi krabbameina 

Áhættuþættir kirtilmyndandi krabbameina eru meira á huldu. Nokkrir áhættuþættir hafa verið vel 

skilgreindir. Hins vegar er óvíst hvort þeir séu nægjanlegir til að útskýra þá miklu aukningu sem orðið 

hefur í greiningum kirtilmyndandi vélindakrabbameina á Vesturlöndum síðustu áratugi. Einnig má 

spyrja sig hvað valdi aukinni tíðni þessara áhættuþátta. Til að byrja með er ljóst að erfðabreytileiki 

hefur talsvert um það að segja hverjir þróa með sér kirtilmyndandi krabbamein (34). Erfðafræðin er 

einnig gagnleg sem hjálpartæki við að bera kennsl á þá ferla sem ýta undir myndun krabbameinanna. 

Hins vegar verður ekki hjá því litið að tíðni kirtilmyndandi krabbameina hefur aukist mikið á aðeins 

nokkrum áratugum. Því verður að teljast líklegt að eitthvað ytra áreiti drífi þessa aukningu áfram. 

Helstu áhættuþættir kirtilmyndandi krabbameina í vélinda eru bakflæði og Barrett slímhúð, karlkyn, 

tóbaksnotkun og hugsanlega matarvenjur (18).  

Bakflæði er líklega mikilvægasti áhættuþáttur í myndun Barrett slímhúðar og kirtilmyndandi 

krabbameina (4). Bakflæði eitt og sér um það bil þrefaldar líkur á kirtilmyndandi vélindakrabbameini 

(11). Ennfremur eru verri einkenni bakflæðis tengd aukinni tíðni krabbameina. Þannig eru t.d. þeir sem 

fundið hafa fyrir brjóstsviða í yfir 20 ár meira en sexfalt líklegri til að greinast með kirtilmyndandi 

krabbamein en þeir sem ekki hafa fundið fyrir brjóstsviða (35). Um eða yfir 10% þeirra sem greinast 

með bakflæði þróa síðar með sér Barrett breytingar í slímhúð vélindans (4). Algengi Barrett breytinga 

meðal almennings í Svíþjóð var árið 2005 metið 1,6% (0,8-2,4% miðað við 95% ÖB) (36). Árleg 

áhætta þessa hóps á að greinast með kirtilmyndandi krabbamein í vélinda er aðeins á reiki en tölur í 

kringum 0,5% (0,32-0,56%) koma oftast fyrir. Heildaráhætta þeirra sem greinst hafa með Barrett 
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vélinda á að þróa með sér kirtilmyndandi krabbamein í vélinda yfir ævina er á bilinu 7,1-12,4%. Ef 

hágráðu dysplasia er til staðar eru líkurnar enn meiri (37). Þeir sem greinst hafa með Barrett breytingar 

eru þannig um 30-40 sinnum líklegri til að greinast með kirtilmyndandi krabbamein í vélinda en fólk 

almennt (4).  

Ætla má að myndun kirtilmyndandi krabbameina í vélinda geti orðið til vegna krónísks ertandi álags 

magasafa á hina eðlilegu flöguþekju líffærisins. Fyrst eigi sér stað bólguviðbragð sem til lengri tíma 

geti orsakað myndbreytingu (e. metaplasia) yfir í slímhúð sem líkist frekar slímhúð smágirnisins (t.d. 

með bikarfrumum) þ.e. Barrett slímhúð. Því næst myndist lággráðu- og svo hágráðu-dysplasia innan 

Barrett slímhúðarinnar. Að lokum geti frumurnar orðið svo dysplastískar að hægt er að tala um 

carcinoma in situ. Ef grunnhimnan (e. basal lamina) er rofin hefur myndast ífarandi krabbamein (18). 

Líklegt er að aukin tíðni bakflæðis og Barrett vélinda spili stórt hlutverk í aukinni tíðni kirtilmyndandi 

krabbameina á Vesturlöndum. Af þessu mætti ætla að skilvirk meðferð, t.d. með 

prótónupumpuhemlum, við bakflæði gæti dregið úr nýgengi kirtilmyndandi krabbameina í vélinda. 

Niðurstöður rannsókna sem kanna þetta hafa verið misvísandi (18). Mikilvægt er að fá á hreint hvort 

og þá hve mikill ávinningur slíkrar meðferðar sé á bælingu myndunar krabbameina. Stór og að því er 

virðist vönduð rannsókn hefur nýlega gefið til kynna að háir skammtar af prótónupumpuhemli ásamt 

aspiríni (COX-1 hamla) bæti horfur einstaklinga með Barrett breytingar (38). Önnur nýleg rannsókn 

gefur til kynna að langtímanotkun prótónupumpuhemla auki líkur á að þróa með sér krabbamein í 

vélinda (39). Vonandi munu rannsóknir næstu ára varpa skýrara ljósi á hvað best sé að gera. 

Fylgni hefur fundist á milli offitu og þess að greinast með bakflæði. Nokkrir þættir hafa verið lagðir 

fram sem orsök fyrir sambandinu. Ein sú helsta er að mikil kviðfita auki þrýsting inni í kviðarholi og 

þannig eigi magasafinn auðveldara með að þrýstast upp í vélindað gegn spennu neðri hringvöðvans. 

Jafnframt safna karlar frekar fitu á kviðsvæðið en konur sem mundi passa við meiri einkenni hjá þeim 

(18, 40). Hár líkamsþyngdarstuðull (BMI) og sérstaklega aukin kviðfita hafa verið tengd aukinni áhættu 

á að greinast með kirtilmyndandi krabbamein. Áhrifin eru skammtaháð og hverjar fimm BMI-einingar 

auka líkurnar um ca. 50% (25). Áhugavert er að þessu er öfugt farið með flöguþekjukrabbamein en 

líkur á slíku lækka eftir því sem BMI hækkar (4). Þó svo að ofþyngd auki líkur á kirtilmyndandi 

vélindakrabbameinum líklega fyrir tilstuðlan aukinnar hættu á vélindabakflæði er ekki víst að það eitt 

og sér dugi til að skýra alla áhættuaukninguna. Ofþyngd virðist vera sjálfstæður áhættuþáttur (25). 

Þannig kann að vera að áhrif offitu á myndun kirtilmyndandi krabbameina í vélinda séu ekki bara í 

gegnum mekanískt álag heldur líka í gegnum breytta efnaskipta- og bólguferla sem tengdir eru offitu. 

Ennfremur er vert að geta þess að hár BMI-stuðull í bernsku er sterkari áhættuþáttur fyrir 

kirtilmyndandi krabbameinum en hár BMI-stuðull á fullorðinsárum (18). Þetta gæti stafað af því að 

skemmd fyrr á lífsleiðinni gefur lengri tíma fyrir myndun illkynja meina, hvert sem mögulegt 

orsakasamhengi yfirþyngdar og myndunar krabbameina kann að vera.  

Þó svo að aukin líkamsþyngd Vesturlandabúa síðustu áratugi kunni að vera áhrifaþáttur í fjölgun 

kirtilmyndandi krabbameina í vélinda eru sumir sem draga orsakasamhengið í efa. Ein bestu rökin fyrir 

því eru að vaxandi tíðni krabbameinanna í Bandaríkjunum hefst á sama tíma eða aðeins fyrr en 

offitufaraldurinn. Eðlilegra hefði verið að sjá um 10 ára biðtíma á fjölgun krabbameinanna (41). 

Mögulega er orsakasamhengið ofmetið og mögulega er það ekki ofmetið. Erfitt er að segja til um það. 
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Vel má þó vera að einhverjir óþekktir gruggunarþættir (e. confounding) séu til staðar sem valda því að 

þessi aukna áhætta kemur fram (41). Sem dæmi um hversu misvísandi ýmis konar gruggun getur 

orðið virðist BMI ekki vera áhættuþáttur þegar leiðrétt er fyrir kviðfitu, en hins vegar er kviðfita 

áhættuþáttur þó leiðrétt sé fyrir BMI. Af því mætti draga þá ályktun að BMI væri ekki sjálfstæður 

áhættuþáttur eins og minnst hefur verið á heldur líti út fyrir það vegna sterks sambands við kviðfitu 

(18). Svona væri eflaust lengi hægt að halda áfram.  

Annar þáttur líkamssamsetningar sem gæti tengst hættu á kirtilmyndandi krabbameinum í vélinda 

er hæð. Grein frá 2014 tengir aukna líkamshæð minni líkum á vélindakrabbameini. Reynt var að 

leiðrétta fyrir þekktum gruggunarþáttum. Gríðarlega erfitt er að segja til um með hvaða hætti 

líkamshæð ein og sér gæti verið beinn orsakaþáttur, ef hún þá er það. Engu að síður geta 

niðurstöðurnar haft klínískt gildi, t.d. þegar meta á heildaráhættu hvers einstaklings (42). 

Reykingar eru þekktur áhættuþáttur kirtilmyndandi vélindakrabbameina. Sambandið er þó sterkara 

við flöguþekjukrabbamein. Þeir sem einhvern tímann hafa reykt eru um tvöfalt líklegri til að greinast 

með kirtilmyndandi krabbamein borið saman við þá sem aldrei hafa reykt. Þar sem tóbak inniheldur 

þekkt krabbameinsvaldandi efni er líklegt að hér sé um orsakasamband að ræða. Ennfremur er þekkt 

að tóbak geti slakað á neðri hringvöðva vélindans sem getur ýtt undir bakflæði. Ólíkt mörgum öðrum 

krabbameinum virðist ekkert samband vera á milli áfengisneyslu og myndunar kirtilmyndandi 

vélindakrabbameina. Þetta er í hrópandi ósamræmi við flöguþekjukrabbamein í vélinda þar sem 

áfengisneysla er sterkur áhættuþáttur (18). 

Næringarfræði er flókin fræðigrein. Erfitt er að koma í veg fyrir gruggun og staðfesta 

orsakasamband. Jafnframt eru flestar rannsóknir sem snúa að sambandi næringar og kirtilmyndandi 

krabbameina í vélinda tilfella- viðmiðsrannsóknir (e. case-control studies). Erfitt getur verið að útiloka 

bjögun (e. bias). Niðurstöður slíkra rannsókna hafa þó bent til að fituneysla auki líkur á kirtilmyndandi 

krabbameinum í vélinda. Ennfremur að inntaka magnesíums, non-hem járns, fólats, B-6- og C-

vítamíns hafi verndandi áhrif. Það gæti komið heim og saman við að neysla grænmetis og ávaxta er 

stundum talin verndandi (18). Í skýrslu sem mat m.a. áhrif fæðu á krabbamein í vélinda og tók bara til 

greina ferilrannsóknir (e. cohort studies) kom fram að takmarkaðar en þó einhverjar sannanir væru fyrir 

verndandi áhrifum neyslu grænmetis á myndun bæði kirtilmyndandi- og flöguþekjukrabbameina í 

vélinda. Sama skýrsla greindi einnig frá að líkamleg þjálfun hefði mögulega einhver verndandi áhrif 

(32).  

Hin mikla karllægni kirtilmyndandi vélindakrabbameina hefur vakið upp spurningar um hvort 

hormónastarfsemi hafi mikilvægu hlutverki að gegna í myndun þeirra. Kynjamunur í fjölda greininga 

kirtilmyndandi vélindakrabbameina er meiri en í nokkru öðru krabbameini sem ekki er skilgreint sem 

sértækt fyrir karla eða konur. Áhugaverðar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem skoðuð eru áhrif 

getnaðarvarnalyfja en einnig annarra hormónalyfja á tíðni meðal kvenna. Þær benda til að 

kvenhormón geti verið verndandi. Ennfremur virðist lengd brjóstagjafar vera verndandi (18). Þetta 

gefur til kynna að hormónastarfsemi spili eitthvert hlutverk. Gagnlegt væri að kanna þau áhrif nánar. 

Fundist hefur neikvætt samband milli inntöku non-steroidal anti-inflammatory lyfja (NSAID) og 

myndun kirtilmyndandi krabbameina í vélinda (18, 43). Svipað neikvætt samband hefur líka fundist 

fyrir statin-lyf (18). Sem fyrr greinir hefur nýleg rannsókn sýnt fram á bættar horfur sjúklinga með 
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Barrett breytingar sem tóku inn háa skammta af prótónupumpuhemli og aspiríni (38). Hafa verður í 

huga að þessi lyf hafa fylgikvilla og því þarf að vanda valið og fara varlega ef þau ætti að nota í 

verndandi tilgangi. Annað lyf sem tengt er minni líkum á kirtilmyndandi krabbameinum í vélinda er 

digitalis. Það gæti ef til vill skýrst af áhrifum þess á viðtaka kvenhormóna. Að lokum ber að geta þess 

að inntaka slævandi lyfja og þá sérstaklega andkólínergra lyfja hefur verið tengd við kirtilmyndandi 

krabbamein í vélinda. Það kann að stafa af aukinni tilhneigingu til að þróa með sér bakflæði vegna 

minnkaðrar spennu í neðri hringvöðva vélinda (18). 

1.5 Einkenni, greining og stigun 

Helstu einkenni þeirra sem greinast með krabbamein í vélinda eru kyngingartregða og megrun. Önnur 

einkenni eru sársauki við kyngingu, einkenni bakflæðis, lystarleysi, blóðleysi og stundum uppköst. 

Einnig greinast sjúklingar án einkenna vegna eftirlits með þeim sem greinst hafa með Barrett 

breytingar (17, 21). Lítill munur er á einkennum á milli vefjagerðanna tveggja en þó má segja að þeir 

sem greinast með kirtilmyndandi krabbamein séu frekar með sögu um bakflæði og hafi nýlega farið að 

finna fyrir kyngingarerfiðleikum. Flöguþekjumeinunum fylgir líka kyngingartregða og megrun er 

algengari en hjá sjúklingum með kirtilmyndandi mein (17). 

Vélindakrabbamein greinast oftast við magaspeglun. Þau geta líka einstaka sinnum greinst fyrir 

tilviljun við tölvusneiðmyndatöku á brjóst- eða kviðarholi. Til að staðfesta krabbameinsgreiningu þarf 

við magaspeglun að framkvæma sýnatöku (5, 17). Þannig er greiningardagsetning skilgreind sem 

dagsetning sýnatöku nema hana vanti og er þá dagsetning myndgreiningar eða speglunar notuð sem 

greiningardagsetning.  

Markmið stigunar er að flokka eiginleika krabbameina niður þannig að þau gefi til kynna bættar 

horfur sjúklinga eftir því sem stigið er lægra (16). Þetta er þó ekki eina notagildi stigunar. Stigun er 

mikilvæg til að samhæfa, flokka og hámarka gæði meðferðar. Þannig má velja bestu mögulegu 

meðferð eftir því á hvaða stigi sjúkdómur greinist (17, 21).  

Hér skal tekið sérstaklega fram að þau krabbamein sem staðsett eru á vélindamagamótunum og 

hafa upptakamiðju (e. epicenter) 2 cm distalt við vélindamagamótin eða framar eru nú helst stiguð og 

meðhöndluð sem vélindakrabbamein (Siewert I og II eða flokkur A og B) (3, 44). Gagnlegt væri að 

nýta sameindalíffræðilegar leiðir til að meta uppruna æxlanna nánar. Æxli í cardia virðast þó mögulega 

eiga meira skylt við kirtilmyndandi krabbamein í vélinda en magakrabbamein. Erfitt er að draga skýra 

línu í þessum efnum (3, 45, 46). Mögulega eru kirtilmyndandi mein í vélinda og magakrabbamein af 

intestinal gerð ólíkar birtingamyndir náskyldra sjúkdóma með sameiginlegan eða svipaðan uppruna 

(45). 

Sjúkdómsstigun vélindakrabbameina er í grunninn skipt í þrennt. Í fyrsta lagi klíníska stigun sem 

notar myndgreiningartækni til að meta stærð og vaxtarmynstur frumæxlis (e. tumour: T), eitlaíferð (e. 

node: N) og fjarmeinvörp (e. metastasis: M) og er hún nefnd cTNM. Í öðru lagi meinafræðilega stigun 

sem byggir á smásjárskoðun ofangreindra þátta og nefnist hún pTNM. Í þriðja lagi heildarstigun 

sjúkdóms þar sem TNM-stigin eru tekin saman til að stiga frá 0 og upp í 4. Í stigun sjúkdóms táknar 0 

carcinoma in situ og 4 táknar meinvörp handan svæðiseitla. Í TNM-stigun stendur T fyrir dýpt 

æxlisvaxtar. T-stigin eru Tis, T1a, T1b,T2, T3, T4a og T4b allt eftir því hve djúpt frumæxlið vex í vefinn 
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(sjá mynd 2). N stendur fyrir fjölda jákvæðra svæðiseitla og er flokkað frá N0 til N3. Að lokum stendur 

M fyrir meinvörp. Þau geta verið staðsett hvar sem er í líkamanum utan vélinda og svæðiseitla þess 

(3). Algengustu staðir eru lifur, fjareitlar og lungu (47). 

 

 

Mynd 2. TNM-stigun vélindakrabbameina. 

Tekið frá Rice et al., 2017 (3). Upphaflega frá Cleveland Clinic Center for Medical Art and 

Photography, Cleveland, OH ;USA. 

 

Smávægilegur munur er á stigun kirtilmyndandi meina og flöguþekjumeina (sjá mynd 3). Að lokinni 

aðgerð er venjan að stiga aftur eftir vandlega skoðun meinafræðings. Það er hin eiginlega 

meinafræðilega stigun. Þá bætist við gráða æxlisins frá vel þroskuðu æxli (G1) til illa þroskaðs (G3) 

fyrir bæði meinin ásamt því að staðsetning meinsins bætist inn í stigun fyrir flöguþekjumeinin. Nýlega 

hefur bæst við nýr flokkur sem er meinafræðistigun eftir formeðferð (e. neoadjuvant) og skurðaðgerð. 

Þannig hefur verið gerður greinarmunur á stigun eftir því hvort formeðferð var veitt eða ekki (3). 

Krabbameinsstigun (stigun sjúkdóms) kirtilmyndandi meinanna skiptist í stig 0, 1, 2a, 2b, 3, 4a og 4b. 

Krabbameinsstigun flöguþekjumeinanna skiptist í 0, 1, 2, 3, 4a og 4b (3).  
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Mynd 3. Klínísk stigun vélindakrabbameina. 

Kirtilmyndandi mein (A) og flöguþekjumein (B). Tekið frá Rice et al., 2017 (3) 

 

Besta aðferð til að greina T-stig sjúkdómanna er speglun með ómun (e. EUS). Jafnframt er speglun 

talin gefa ágætt mat á staðsetningu æxlanna. Hins vegar getur verið erfitt að meta mun á 

bólgubreytingum og sáramyndun af völdum æxlis. Eins getur útbreiðsla í sogæðar verið mun 

útbreiddari en T-stigun gefur tilefni til að ætla. Þrátt fyrir þessa annmarka er talið að nákvæmni 

aðferðarinnar við stigun á vexti frumæxlis sé á bilinu 73-89%. Aðferðin er líklega einnig sú besta til að 

meta staðbundna eitlaútbreiðslu (17, 21). Aðrar leiðir til að meta eitladreifingu væru myndgreiningar 

með aðstoð tölvusneiðmynda (eftir inntöku skuggaefnis) og jáeindaskanna. Þessar tvær aðferðir eru 

notaðar á Landspítala nú. Báðar eru þessar aðferðir ágætar til að meta staðsetningu æxlanna og 

staðbundna dreifingu í eitla. Þær eru hins vegar ekki jafngagnlegar og EUS við að meta eitladreifingu 

og alls ekki við að meta nákvæmlega dýpt æxlisvaxtar (T). Að lokum er myndataka með aðstoð 

jáeindaskanna besta leiðin til að meta útbreiðslu sjúkdóms m.t.t. meinvarpa (5, 17, 21). Jafnvel þó að 

þessum aðferðum sé beitt eftir bestu getu fara lítil meinvörp reglulega fram hjá tækjunum og þeim sem 

stjórna þeim og lesa úr niðurstöðum. Hægt er að leita eftir meinvörpum með brjósthols- eða 

kviðarholsspeglun. Sú aðferð hefur mesta nákvæmni bæði hvað varðar meinvörp í svæðiseitla og 

meinvörp í aðlæga vefi og/eða líffæri en er auðvitað nokkurt inngrip (5, 17).  

Stigun eftir aðgerð er gerð bæði makróskópískt og míkróskópískt í gegnum smásjá. Stigunin er 

framkvæmd af meinafræðingum. Þeir meta T-stig af meiri nákvæmni en speglun og myndgreining er 

fær um. Auk þess meta þeir staðsetningu, vefjagerð, æxlisgráðu, skurðbrúnir, eitlameinvörp, 

meðferðaráhrif og ef svo ber undir sogæðaíferð (3, 16). 

1.6 Meðferð 

Meðferð við vélindakrabbameinum er háð klínískri stigun sjúkdóms, staðsetningu hans og almennu 

ástandi sjúklings ásamt fleiri þáttum (17). Til að hámarka gæði ákvarðanatöku um meðferð hefur 

skapast hefð fyrir því að ákvörðun um meðferðaráætlun sé tekin af teymi lækna frá mismunandi 

sérgreinum á samráðsfundum. Samráðsfundi sitja krabbameinslæknar, meinafræðingar, 

meltingarlæknar, röntgenlæknar og skurðlæknar. Rannsóknir hafa sýnt að fundirnir geta bætt val á 

meðferð (48). Vélindakrabbamein eru alvarlegir sjúkdómar sem þarfnast oft erfiðrar meðferðar. Því er 
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best að traustar og góðar upplýsingar liggi fyrir og ákvörðun sé tekin af hópi kunnáttufólks til að 

lágmarka of- eða vanmeðhöndlun meinanna. Hafa ber í huga að sjúklingur hefur ekki aðkomu að vali 

á meðferðaráætlun í gegnum þessa fundi. Hins vegar er það sjúklingur sem tekur lokaákvörðun um 

meðferð ýmist með því að samþykkja meðferð, hafna meðferð eða óska eftir annars konar meðferð. 

Sé þess nokkur kostur er besta meðferð að fjarlægja æxlið í læknandi skyni. Sé meinið mjög grunnt 

er möguleiki að fjarlægja það með speglunaraðgerð t.d. með staðbundnu brottnámi eða eyðingu 

(radiofrequency) á slímu (e. mucosa) eða undirslímu (e. submucosa). Óalgengt er að mein greinist svo 

snemma því sjúklingar fá yfirleitt engin einkenni fyrr en á seinni stigum (5, 21). Flöguþekjumein finnast 

oftar í hálshluta vélindans. Ekki er talið ráðlegt að skera slík mein upp vegna staðsetningar. 

Flöguþekjumein svara lyfja- og geislameðferð yfirleitt betur en kirtilmyndandi mein. Annars er ekki 

hægt að tala um sérstakan mun á meðferð eftir vefjagerðum (5).  

Í einfaldri mynd er hægt að skipta bestu meðferðarmöguleikum, byggt á stigi sjúkdóms, í fjóra 

flokka. Greinist sjúklingur með hágráðu dysplasiu, carcinoma in situ eða T1aN0M0 sjúkdóm er líklega 

best að fjarlægja meinið með aðgerð í vélinda/magaspeglun. Sé sjúklingur með T1bN0M0 mein er 

líklega best að gera brottnám með skurðaðgerð. Meðferð eftir brottnám (e. adjuvant) yrði að meta eftir 

meinafræðisvar. Sé meinið stigað T1b-T4aN1M0 er líklega best að fá lyfja- og geislameðferð og fara 

svo í brottnám. Sé meinið metið óskurðtækt (T4b) og/eða meinvörp eru til staðar (M1) er líknandi lyfja- 

og geislameðferð besti kosturinn. Þetta er talsverð einföldun en á þó við í megindráttum. Val á 

meðferð fer líka eftir líkamlegu ástandi sjúklings og því hvaða meðferð sjúklingi er treyst til að fá (5, 

21). Aðeins hefur verið á reiki hver talin er besta meðferð við T2N0M0 æxlum. Áður í þessari umfjöllun 

hefur verið talað um formeðferð (e. neoadjuvant) og síðan skurðaðgerð. Sumir myndu vilja senda beint 

í skurðaðgerð. Líklegt er að þetta misræmi komi til af ýmist undir- eða yfirstigun þessara meina. Komið 

hefur í ljós að mögulega er nokkur hluti þeirra sem hafa sjúkdóm sem stigast klínískt T2N0M0 í raun 

með eitlajákvæðan sjúkdóm (5). 

Þeir sjúklingar sem greinist með mein sem stigast T1N0M0 hafa mun betri horfur. Fimm ára lifun 

þeirra sem greinast svo snemma með kirtilmyndandi mein í Barrett húð (þroskun G1 og G2) hefur 

mælst há eða yfir 90% sé meinið fjarlægt í vélinda/magaspeglun. Hins vegar virðast skurðbrúnir 

innihalda æxlisvöxt í um þriðjungi tilfella og því stór hluti sem ekki er laus við sjúkdóminn. Því finnst 

mörgum þröskuldurinn eiga að vera lágur til að senda frekar í skurðaðgerð (17, 49).  

Skurðaðgerðir til að fjarlægja vélindakrabbamein fela almennt í sér annað hvort brottnám gegnum 

kviðar- eða brjóstholsskurð. Dæmi um það síðara er Ivor Lewis vélindabrottnám, sem er algengasta 

aðgerðin á Íslandi. Val á aðferð við brottnám fer eftir staðsetningu æxlisins og þjálfun skurðlæknisins. 

Aðgerðirnar eru flóknar. Fylgikvillar eru miklir í kjölfarið og raunar er aðgerðadauði nokkuð hár, um 

10% í bandarískri rannsókn frá 2007 (17, 50) og um 6% í franskri rannsókn frá 2005 (51). Síðustu ár 

hafa tölur undir 5% orðið algengari og sums staðar sjást þær jafnvel fara nær 2% (52). Hlutfallið fer 

auðvitað mjög eftir því hvernig aðgerðadauði er skilgreindur.  

Lítill munur virðist vera á fylgikvillum eftir tegund opinna aðgerða. Ef eitthvað er munurinn Ivor 

Lewis aðgerðum í hag. (17, 21). Ivor Lewis aðgerð felst bæði í brjósthols- og kviðarholsinngripi. 

Aðgerðin hefst á kviðarholsskurði eða kviðsjárspeglun. Maginn er losaður upp, hægri maga- og 

stórnetjuæðin (a. gastroepiploica) er varðveitt til að tryggja blóðflæði til þess hluta magans sem 
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myndar magatúbuna og eitlar eru fjarlægðir. Maginn er heftaður til að búa til magatúbu. Seinni hluti 

aðgerðarinnar er framkvæmdur með brjóstholsskurði eða brjóstholsspeglun þar sem farið er inn hægra 

megin. Eitlar úr miðmæti eru fjarlægðir og vélindanu er skipt nógu hátt til að gefa fría skurðbrún. Oft er 

það við stakbláæðina (v. azygos). Magatúban er svo dregin upp og samtenging (e. anastomosis) gerð 

á milli maga og vélinda. Náist ekki frí skurðbrún í gegnum brjóstholsskurð eða -speglun getur verið 

nauðsynlegt að opna á hálsi og gera anastomósu þar. Markverðustu fylgikvillar Ivor Lewis aðgerða eru 

anastomósulekar og lungnavandamál (t.d. lungnabólga). Alvarlegum fylgikvillum virðist fækka sé 

speglunartækni notuð fremur en opin skurðaðgerð (5, 17, 21).  

Þeir sjúklingar sem eru með mein í cardia sem hefur vaxið í stærri magabugðu (e. curvatura major) 

geta ekki undirgengist Ivor Lewis aðgerð. Það stafar af því að stærri magabugða nýtist til að móta 

magatúbuna sem dregin er upp í miðmætið. Því má ekki vera æxlisvöxtur til staðar í henni. Í slíkum 

tilvikum er framkvæmt magabrottnám ásamt brottnámi fjarhluta vélinda. Farið er inn í kviðarhol ýmist 

opið eða með speglun og maginn fjarlægður ásamt eitlum í kviðarholi. Fjarhluti vélindans er svo sóttur 

í gegnum vélindagap (e. esophageal hiatus). Ef ekki næst frí skurðbrún með þessum hætti þarf að 

framkvæma aðgerð á brjóstholi. Venjan er að gera Roux-en-Y tengingu með vélindaásgarnar 

tengingu. Ókosturinn við þessa aðferð er að fáir ef nokkrir eitlar eru fjarlægðir úr miðmæti (21).  

Skurður telst róttækur (e. radical, R0) ef skurðbrúnir eru fríar og enginn gegnumvöxtur sést í sýni 

við smásjárskoðun. Ljóst er að bæði fríar skurðbrúnir og næg eitlataka eru nauðsynlegir þættir til að 

gefa sjúklingi sem bestar horfur. Sem dæmi getur 5 ára lifun sjúklinga með krabbamein á 

vélindamagamótunum breyst frá 11-43% eftir því hvort skurðbrúnir eru fríar eða ekki (21). Að sama 

skapi er mikilvægt að fjarlægja nógu marga eitla. Bæði til að hægt sé að stiga sjúkdóminn með 

nokkurri vissu en líka vegna þess að fjöldi fjarlægðra eitla virðist auka lifun sjúklinga. Rannsókn frá 

2008 mat að fjarlægja þyrfti 23 eitla hið minnsta til að horfur sjúklinga yrðu sem bestar. (53). Aðeins 

voru teknir með sjúklingar sem ekki hlutu for- eða eftirmeðferð með krabbameinslyfjum eða geislum. 

Það má vera að niðurstaðan yrði önnur ef slík meðferð hefði verið veitt.  

Hlutverk formeðferðar er að minnka meinin og hugsanlega drepa frumur sem farnar eru af stað 

(migrera) til þess að auka líkur á fríum skurðbrúnum. Mælt er með formeðferð allra sjúklinga með mein 

sem stigast T3 eða T4a eða hafa jákvæða eitla, N1 eða hærra. Formeðferð þyrfti að ákveða í hverju 

tilviki fyrir sig í samráði við sjúkling þegar mein stigast T1bN0M0 eða T2N0M0 (21). Rannsóknir hafa 

almennt sýnt misvísandi niðurstöður hvað varðar gagnsemi lyfjameðferðar meðfram skurðaðgerð. Árið 

2006 birtust þó niðurstöður breskrar rannsóknar (MAGIC trial) sem kannaði áhrif neoadjuvant og 

adjuvant meðferðar á lifun sjúklinga með kirtilmyndandi maga- og vélindakrabbamein (neðri hluti). 

Gefnir voru þrír lyfjaskammtar fyrir aðgerð og þrír eftir aðgerð. Gefin voru lyfin epirubicin, cisplatin og 

fluorouracil. Talið er að um helmingur sjúklinga fái góða lyfjasvörun. Lyfjameðferð samhliða aðgerð jók 

lifun og sjúkdómsfrítt ástand marktækt miðað við þá sem eingöngu gengust undir aðgerð. Ókostur 

rannsóknarinnar m.t.t. vélindameina var að aðeins um fjórðungur þátttakenda voru með mein í vélinda 

eða á vélindamagamótum (54). Nokkrum árum síðar, árið 2012, kom út grein sem birti niðurstöður 

(multicenter) rannsóknar á gagnsemi samtvinnaðrar neoadjuvant geisla- og lyfjameðferðar á lifun 

sjúklinga með krabbamein í vélinda samanborið við eingöngu skurðmeðferð (CROSS trial). Lifun 

sjúklinga sem hlutu neoadjuvant meðferð með geislum og lyfjum var mun meiri en hjá þeim sem 
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eingöngu fóru í skurðaðgerð (49,4 mánuðir á móti 24 mánuðum). Gefin voru lyfin paklitaxel og 

carboplatin vikulega í fimm vikur og alls 41,4 Gy geislun í 23 skömmtum samhliða því. Um þrír fjórðu 

úr hópi sjúklinga voru með kirtilmyndandi mein en um fjórðungur var með flöguþekjumein. Svörun var 

góð í báðum hópunum en þó betri í flöguþekjuhópnum (55). Adjuvant meðferð eftir brottnám gæti verið 

gagnleg í sumum tilvikum. Sérstaklega ef um er að ræða eitlajákvæðan sjúkdóm eða skurðbrúnir eru 

ekki fríar (17). 

Flöguþekjukrabbamein í vélinda svara lyfja- og geislameðferð betur en kirtilmyndandi mein. Raunar 

oft það vel að nokkur vafi hefur leikið á því hvort skurðaðgerð bæti horfur og lífsgæði einstaklinga með 

staðbundin mein sem stigast (T2), T3 og T4a. Þannig er geisla- og lyfjameðferð samþykkt sem 

meðferðarleið við slíkum meinum. Hins vegar hafa rannsóknir í seinni tíð sýnt fram á ávinning af 

skurðmeðferð (5, 17, 56, 57). 

Þeir sem greinast með útbreiddan sjúkdóm (M1) eða er ekki treyst í aðgerð af öðrum ástæðum 

býðst krabbameinsmeðferð í líknandi skyni (lyfja- og geislameðferð). Í sumum tilvikum er sjúklingi ekki 

treyst í lyfjameðferð og þá er í boði að geisla til að bæta einkenni eins og kyngingartregðu. Eins er 

möguleiki að útvíkka vélindað í speglun með því að blása það upp eða koma fyrir stoðneti. Í 

einhverjum tilvikum væri hvorki mögulegt að gefa lyf né geisla. Til að bæta líðan gætu leiðir eins og 

stoðnetsísetning, næringarráðgjöf og verkjameðferð nýst vel. Í einhverjum tilfellum væri ráðlagt að 

setja upp næringarsondu (5, 17, 21). Raunar á næringarráðgjöf nánast alltaf við á hærri stigum 

sjúkdómsins því sjúklingar eiga oft erfitt með að nærast og að halda eigin þyngd (58).  

1.7 Gæðaskráning 

Ofangreind umfjöllun gefur mynd af krabbameinum í vélinda, áhættuþáttum, greiningu, stigun og 

meðferð. Til að skilja sjúkdóma þurfa að liggja fyrir upplýsingar um þá s.s. faraldsfræðilegar, 

líffærafræðilegar, lífeðlisfræðilegar og sameindalíffræðilegar. Skipulögð upplýsingaöflun er mikilvægt 

tæki til að eiga nokkurn möguleika á að gera sér grein fyrir hvernig veröldin lítur út og hegðar sér. 

Skráning upplýsinga um krabbamein felur bæði í sér aðhald og rannsóknargildi. Eftir að upplýsingum 

hefur verið aflað er ákjósanlegt að koma þeim á sem skiljanlegast form svo að eitthvað megi læra af 

þeim. Hefð hefur skapast fyrir gæðaskráningu á greiningu og meðferð krabbameina í Svíþjóð (59-62) 

og einnig á hinum Norðurlöndunum. Slík gæðaskráning er einnig hafin fyrir suma flokka krabbameina 

á Íslandi og með hjálp þessa verkefnis bætast vélindakrabbamein í þann hóp. 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var í fyrsta lagi að koma af stað skráningu á greiningu 

vélindakrabbameina og meðferð sjúklinga sem greindust með þau árin 2012-2019 á Íslandi. 

Í öðru lagi að sjá hvort munur væri á greiningu og meðferð vélindakrabbameina á Íslandi skipt eftir 

tímabilum (2012-2015 og 2016-2019).  

Í þriðja lagi var markmiðið að bera saman greiningu og meðferð við sambærilega skráningu sem 

gerð er á vélindakrabbameinum í Svíþjóð og greina hvort munur væri á fylgikvillum og horfum milli 

þessara landa.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði 

Rannsóknarþýðið var allir sem greinst höfðu með krabbamein í vélinda á Íslandi tímabilið 1. janúar 

2012 - 31. desember 2019. Úr Krabbameinsskrá Íslands fengust upplýsingar um alla einstaklinga með 

vélindakrabbamein samkvæmt ICD-10 númerunum C15-C15.9. 

Einnig fengust upplýsingar um sjúklinga með krabbamein í munnahluta magans (e. cardia) ICD 

númer C16.0. Þó sjúkdómur þessi tilheyri magakrabbameinum samkvæmt ICD þá er meðferð þessara 

sjúklinga líkari meðferð vélindakrabbameina og því tekin með í rannsóknarþýðið (að undanskilinni 

Siewert gerð III, sjá viðauka). Þetta var gert til að gæta samræmis við sænsku gæðaskráninguna. 

Skráning krabbameina í Krabbameinsskrá Íslands er lögbundin og koma upplýsingar um 

krabbamein aðallega frá vefjameinafræðideildum landsins (á Landspítala, Akureyri og 

Suðurlandsbraut) en einnig geta komið upplýsingar um krabbamein sem greind eru klínískt í gegnum 

vistunarskrá og dánarvottorð. En það er heldur sjaldgæft fyrir vélindakrabbamein því sýnataka úr þeim 

er nær oftast möguleg. 

Til að nálgast nauðsynlegar upplýsingar um m.a. stigun sjúkdóms, meðferðaráætlun, fylgikvilla 

meðferðar og horfur sjúklinga var rannsakanda veittur aðgangur að sjúkraskrárkerfum Landspítala. 

Við útreikning á nýgengi voru mannfjöldatölur sóttar frá Hagstofu Íslands og miðað við 

meðalmannfjölda hvers árs. Hafa ber þó í huga að í þessu verkefni var C16.0 (Siewert I og II og 

óþekkt upptök, sjá viðauka) tekið með í útreikninga sem eykur nýgengið ef borið er saman við 

Krabbameinsskrá sem einungis reiknar C15 sem vélindakrabbamein. 

Rannsóknartímabilinu var skipt í tvennt eftir tímabilunum 2012-2015 og 2016-2019 til að gera 

samanburð á milli þessara tímabila, m.a. vegna breytinga á aðgerðartækni milli þeirra. 

Sjúklingahópnum var skipt í ýmsa undirhópa t.d. þá sem áttu að fá læknandi meðferð, þá sem 

undirgengust brottnám og þá sem fóru í skurðaðgerð. Sjúklingar sem áttu að fá brottnám og falla í 

þann hóp en höfðu ekki verið kallaðir inn í aðgerð þegar gögnum var safnað voru ekki teknir með 

þegar meta átti hlutfall framkvæmdra aðgerða og hlutfall sjúklinga sem fengu brottnám. Ef of stutt var 

síðan sjúklingur fór í aðgerð til að upplýsingar um hann ættu við um fylgikvilla innan 30 daga og 90 

daga aðgerðadauða var sjúklingur ekki hafður með í því úrtaki. 

Við mat á róttækum skurði (R0) og fylgikvillum eftir aðgerðir voru aðeins teknir með sjúklingar sem 

undirgengust skurðaðgerð á Íslandi. Ef sjúklingur undirgekkst bæði brottnám með 

vélinda/magaspeglun og skurðaðgerð í kjölfarið taldist hann eingöngu með skurðaðgerðarhópi.  

3.2 Eyðublöð 

Upplýsingar um sjúklinga voru skráðar í eyðublöð sem finna má í Heilsugátt Landspítalans. Útfyllt 

eyðublöð vistuðust þar inn. Eyðublöðin eru byggð á sænsku gæðaskráningunni. Eyðublöðin hafa verið 

þýdd yfir á íslensku og byggja á nákvæmlega sömu breytum og breytuskilgreiningum og þau sænsku 

(60). Þau má nálgast í viðauka. Eyðublöðin voru fyllt út af rannsakanda, sem er 3. árs læknanemi við 

HÍ, vorið 2020. Upplýsingarnar voru skráðar afturvirkt í þeim skilningi að eyðublöðin voru ekki fyllt út 
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jafnóðum heldur í lok tímabilsins af rannsakanda. Hins vegar voru þær upplýsingar sem nýttar voru og 

finna má í sjúkraskrám sjúklinga að mestu skráðar jafnóðum. Upplýsingar um alla sjúklinga voru 

skráðar í eyðublað 1 (greining). Fimm önnur eyðublöð voru fyllt út fyrir þá sjúklinga sem fyrirhugað var 

að meinið yrði fjarlægt hjá þ.e. 2 (aðgerð), 3 (fylgikvillar), 4 (meðferð fyrir aðgerð), 5 (meðferð eftir 

aðgerð) og 8 (eftirlit) (sjá viðauka).  

3.3 Tölfræði 

Skráð gögn voru tekin út úr Heilsugátt á formi Excel-skjala. Persónugreinanlegum upplýsingum var 

eytt en í staðinn fékk hver sjúklingur sérstakt númer.  

Tölfræðiúrvinnsla var fyrst og fremst á formi lýsandi tölfræði. Lifunargreiningar voru settar fram með 

Kaplan-Meier grafi. Til að fá vísbendingu um hvort marktækur munur væri á skráningum á milli Íslands 

og Svíþjóðar annars vegar og Íslands eftir tímabilum hins vegar var notað kí-kvaðrat próf (2x2 

krosstafla, e. chi square test of independence). Það var framkvæmt þegar gögn gáfu tilefni til (oft ekki 

möguleiki vegna takmarkaðra upplýsinga frá Svíþjóð). Munur taldist marktækur ef P<0,05.  

Við samanburð við Svíþjóð voru notuð gögn sem öllum eru opin á heimasíðu sænsku 

gæðaskráningarinnar. Ekki liggja fyrir nákvæm gögn fyrir tímabilið 2012-2019 í Svíþjóð. Við 

samanburð var ákveðið að velja nýjustu birtu gögn frá Svíþjóð. Þau gögn ná til ársins 2018. Stundum 

eiga þau eingöngu við um árið 2018 en stundum eru tekin saman fleiri ár aftur í tímann.  

Við úrvinnslu og framsetningu gagnanna var notast við Excel að undanskildum lifunargreiningum 

sem framkvæmdar voru í R.  

3.4 Breytur 

Listi yfir breytur sem safnað var í rannsókninni er langur og vísast hér í viðauka sem inniheldur 

eyðublöðin og allar breytur.  

Upplýsingar um kyn, kennitölur og aldur sjúklinganna fengust frá Krabbameinsskrá. Aðrar 

upplýsingar fengust við lestur sjúkraskráa. Ef upplýsingar fundust ekki við lestur sjúkraskráa var reynt 

að nota upplýsingar frá Krabbameinsskrá.  

Þær breytur sem notaðar voru úr eyðublöðunum til að meta almenna þætti krabbameinanna voru 

gerð og staðsetning meina, greiningarár, og klínísk stigun. Sérstaklega var skoðað hvort sjúklingar 

væru stigaðir og hvort þeir væru teknir fyrir á samráðsfundum. Ákveðið var að taka klíníska stigun 

saman í stig 0, 1, 2, 3 og 4 (ekki nákvæmari undirflokkun eins og á eyðublöðum). Það var gert til að 

auðvelda samanburð við Svíþjóð. Ef nægar upplýsingar lágu fyrir í sjúkraskrám (og 

myndgreiningasvörum) til að stiga var viðeigandi stig skráð þó það stæði hvergi. Ef stigun lá á mörkum 

tveggja stiga var hærra stigið valið. 

Þeir sjúklingar sem létust áður en meðferð var ákveðin voru settir í hópinn vantar þegar markmið 

meðferðar voru metin. 

Margar breytur um fylgikvilla meðferðar voru skráðar. Ákveðið var að taka eingöngu með í 

reikninginn þegar samanburður var gerður við Svíþjóð þá fylgikvilla sem voru fyrir fram skráðir á 
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eyðublöðin. Þær breytur sem ákveðið var að nota voru: fylgikvillar almennt (þeir sem voru til staðar á 

eyðublöðum); leki frá samtengingu, heftaröð eða vegna dreps; lungnabólga og 90 daga aðgerðadauði. 

Breytan líknandi meðferð á við krabbameinsmeðferð í líknandi skyni. Þeir sjúklingar sem fengu 

annars konar líknandi meðferð en enga krabbameinsmeðferð féllu í flokkinn engin meðferð. 

3.5 Leyfi 

Leyfi fyrir rannsókninni fékkst frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd (VSN-19-217) og Krabbameinsskrá. 

Vísindarannsóknanefnd Landspítalans gaf leyfi fyrir rannsókninni og aðgangur að sjúkraskrám fékkst 

hjá framkvæmdastjórum lækninga á Landspítala og Sjúkrahúsi Akureyrar. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Greiningar og nýgengi 

Á árunum 2012-2019 greindust 208 einstaklingar með krabbamein í vélinda og munnahluta magans 

(Siewert I, II og óviss staðsetning) á Íslandi. Karlarnir voru 158 og konurnar 50 (þ.e. 3,16 karlar fyrir 

hverja 1 konu). Sé tímabilinu skipt í tvennt sést að 96 greindust árin 2012-2015 og 112 árin 2016-

2019. Ekki var marktækur munur á fjölda (hlutfalli) vélindakrabbameinsgreininga á milli þessara 

tímabila (kí-kvaðrat, P=0,50). Dreifing greininga eftir árum og kyni má sjá á mynd 4. 

 

 

 

 

Miðgildi aldurs við greiningu var 69 ár. Miðgildi karla var 67 ár og miðgildi kvenna 75 ár. Fáir 

greindust fyrir fimmtugt og á það bæði við um karla og konur (mynd 5). Algengustu aldursbil greiningar 

hjá körlum voru 60-64 ára og 70-74 ára, hjá konum 75-79 ára og 85-89 ára (mynd 5).  

Mynd 4. Fjöldi vélindakrabbameinsgreininga eftir ári og kyni.  

Heildarfjöldi greindra sjúklinga með vélindakrabbamein á Íslandi árin 2012-2019 eftir 

greiningarári og kyni. 
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Hrátt nýgengi yfir tímabilið var 11,6 / 100.000 íbúa fyrir karla og 3,8 / 100.000 íbúa hjá konum (þ.e. 

3,1 sinnum hærra hjá körlum). Aldursstaðlað nýgengi (heimsstaðlað) miðað við hverja 100.000 íbúa 

var að meðaltali yfir allt tímabilið 7,09 hjá körlum og 1,82 hjá konum (þ.e. 3,9 sinnum hærra hjá 

körlum). Aldursstaðlað nýgengi (heimsstaðlað) á Íslandi fyrir hvert greiningarár skipt eftir kyni má sjá á 

mynd 6. Aldursstaðlað nýgengi (líklega sænskur staðall) fyrir vélindakrabbamein í Svíþjóð frá árinu 

1970-2017 má sjá á mynd 7.  

 

Mynd 5. Hlutfallsleg aldursdreifing.  

Hlutfallsleg aldursdreifing sjúklinga sem greindust með vélindakrabbamein á Íslandi árin 

2012-2019 eftir kyni. 
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Mynd 6. Aldursstaðlað nýgengi (heimsstaðlað) á Íslandi. 

Grafið sýnir aldursstaðlað nýgengi vélindakrabbameina á Íslandi á hverja hundrað þúsund íbúa árin 

2012-2019. Karlar (blá lína) og konur (rauð lína). 

 

 

Mynd 7. Aldursstaðlað nýgengi (líklega sænskur staðall) í Svíþjóð. 

Grafið sýnir aldursstaðlað nýgengi vélindakrabbameina í Svíþjóð á hverja hundrað þúsund íbúa árin 

1970-2017 (61). Karlar (blá lína) og konur (rauð lína). 
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4.2 Staðsetning og vefjagerð 

Þegar staðsetning krabbameinanna var skoðuð sést að flestir greindust með krabbamein í neðsta 

hluta vélindans og í cardia (mynd 8)  

 

 

 

 

Á Íslandi skráðust færri með ótilgreinda staðsetningu krabbameins og fleiri með krabbamein í 

hálshluta og neðra brjóstholi þegar samanburður var gerður við Svíþjóð (mynd 9).  

 

Mynd 8. Staðsetning vélindakrabbameina á Íslandi árin 2012-2019. 

Staðsetning er gefin eftir ICD-10 kóðum. 



22 

 

 

 

 

 

 

 

Kirtilmyndandi mein var algengasta vefjagerð vélindakrabbameina (62%) en flöguþekjukrabbamein 

voru einnig algeng (32%) (mynd 10 og 11) Vefjagerð vélindakrabbameina á Íslandi skipt eftir 

greiningarári má sjá á mynd 10. Sambærileg gögn fundust fyrir árið 2017 í Svíþjóð. Þar eru aðeins 

tekin fyrir kirtilmyndandi mein og flöguþekjumein. Hlutföllin voru 72% kirtilmyndandi- og 28% 

flöguþekjumein (62). Sé sömu aðferð beitt við úrvinnslu íslensku gagnanna fást hlutföllin 66% og 34%. 

Munurinn er ekki marktækur (kí kvaðrat, P=0,1). 

 

Mynd 9. Samanburður á staðsetningu vélindakrabbameina á Íslandi og í Svíþjóð. 

Myndin sýnir hlutfall hvers greiningarnúmers af heildarfjölda greindra meina. Annars vegar fyrir 
Ísland árin 2012-2019 og hins vegar fyrir Svíþjóð 2017-2018.  

C15.0 (hálshluti), C15.3 (efri brjóstholshluti), C15.4 (mið brjóstholshluti), C15.5 (neðri 
brjóstholshluti), C15.8 (illkynja æxli með vöxt í aðlægan vef), C16.0 (cardia, gerð A, B eða X), 
C15.9 (vélinda, ótilgreint). 
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Mynd 10. Hlutfall vefjagerða vélindakrabbameina á Íslandi 2012-2019. 

Mynd 11. Vefjagerð vélindakrabbameina eftir greiningarárum. 
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Ekki var munur á vefjagerð meinanna þegar tímabilin 2012-2015 og 2016-2019 voru borin saman 

(mynd 12). 

 

 

 

4.3 Stigun 

Klíníska stigun á vélindakrabbameinum á Íslandi árin 2012-2019 má sjá á mynd 13. Stigun eftir 

tímabilum á Íslandi má sjá á mynd 14. Fleiri IV-stigs krabbamein voru greind á seinna tímabilinu en því 

fyrra. Munurinn var á mörkum marktækni (kí-kvaðrat, P=0,047). Stigun vantaði hjá fleirum á fyrra 

tímabilinu, munurinn telst ekki marktækur (kí-kvaðrat, P=0,11). Á mynd 15 má sjá samanburð á stigun 

milli Íslands 2012-2019 og Svíþjóðar 2014-2018. Marktækur munur var á milli landanna á hópunum 

stigun vantar (kí-kvaðrat, P<0,001). 

Mynd 12. Hlutfall vefjagerða eftir tímabilum. 
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Mynd 13. Klínísk stigun vélindakrabbameina á Íslandi 2012-2019. 

Mynd 14. Klínísk stigun vélindakrabbameina á Íslandi eftir tímabilum. 
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4.4 Samráðsfundir 

Yfir allt rannsóknartímabilið voru 3 af hverjum 4 sjúklingum með vélindakrabbamein teknir fyrir á 

samráðsfundi (mynd 16). Hlutfall sjúklinga sem teknir voru fyrir á samráðsfundi jókst yfir tímabilið og 

árið 2019 voru allir sjúklingar ræddir á samráðsfundi (mynd 17). Marktækur munur er á hvort sjúklingar 

séu teknir fyrir á samráðsfundum eftir tímabilum 2012-2015 og 2016-2019 (kí-kvaðrat, P<0,001). 

Staðfest er að 62,5% sjúklinga voru ræddir á samráðsfundi á fyrra tímabilinu (upplýsingar vantar um 4 

sjúklinga) en 88,4% á því seinna. Í Svíþjóð voru 93% sjúklinga teknir fyrir á samráðsfundi árin 2017-

2018. 

 

Mynd 15. Samanburður á klínískri stigun milli Íslands 2012-2019 og Svíþjóðar 2014-2018. 
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Mynd 16. Hlutfall sjúklinga með vélindakrabbamein árin 2012-2019 sem teknir voru fyrir á 
samráðsfundi. 

Mynd 17. Hlutfall sjúklinga sem teknir voru fyrir á samráðsfundi, skipt eftir greiningarárum. 
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4.5 Meðferð  

Markmið meðferðaráætlunar var skoðað. Um var að ræða þá meðferð sem tekin hafði verið ákvörðun 

um að veita sjúklingi og hann samþykkti. Þetta var hins vegar ekki í öllum tilvikum sú meðferð sem 

sjúklingur að lokum hlaut. Um 46% sjúklinga fengu læknandi meðferð sem meðferðarmarkmið þegar 

allt tímabilið var skoðað (mynd 18). Til samanburðar fengu rúmlega 40% sjúklinga sem greindust með 

krabbamein í vélinda í Svíþjóð árin 2017-2018 læknandi meðferð og tæp 40% líknandi (61). 

 

 

 

 

 

 

 

Marktækt fleiri fengu krabbameinsmeðferð í líknandi skyni sem markmið meðferðar á seinni hluta 

rannsóknartímabilsins (kí kvaðrat, P<0,001) (mynd 19). 

 

Mynd 18. Markmið meðferðaráætlunar við vélindakrabbameinum á Íslandi árin 2012-2019. 
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Alls var ráðlagt að 95 einstaklingar fengju læknandi meðferð við vélindakrabbameini á Íslandi árin 

2012-2019. Rúm 60% fengu brottnám og lyfja- og/eða geislameðferð sem meðferðarval, 28% aðeins 

lyf og/eða geisla og tæp 10% einungis brottnám (mynd 20). 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Markmið meðferðaráætlunar við vélindakrabbameinum á Íslandi eftir tímabilum. 

Mynd 20. Frekari skipting læknandi meðferðaráætlunar við vélindakrabbameinum greindum 
2012-2019. 
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Borið saman við Ísland fengu nokkuð færri bæði brottnám og lyf/geisla í Svíþjóð (gróf skipting) en 

fleiri einungis brottnám árin 2017-2018 (mynd 21) (61).  

 

 

 

 

Af þeim 208 sjúklingum sem greindust með vélindakrabbamein á Íslandi árin 2012-2019 var 

meðferðaráætlun 69 einstaklinga að undirgangast brottnám. Áætlað var að 68 sjúklingar fengju 

læknandi brottnám og einn hlyti líknandi. Hlutfall fjarlægðra meina var nokkuð hærra á Íslandi borið 

saman við Svíþjóð (mynd 22). Munurinn var ekki marktækur (kí kvaðrat, P=0,16). Hlutfall þeirra sem 

undirgengust brottnám af þeim sem ráðgert var að fengju brottnám var svipað á Íslandi og í Svíþjóð 

(mynd 23). Hlutfall fjarlægðra meina eftir tímabilum á Íslandi 2012-2015 og 2016-2019 var 29% og 

30%. 

Mynd 21. Skipting læknandi meðferðaráætlunar í Svíþjóð 2017-2018. 



31 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Hlutfall fjarlægðra meina af heildarfjölda greininga á Íslandi 2012-2019 og Svíþjóð 
2017-2018. 

Mynd 23. Hlutfall áætlaðra brottnáma sem voru framkvæmd. 
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4.6 Róttækar skurðaðgerðir og rannsakaðir eitlar 

Af þeim 208 einstaklingum sem greindust með vélindakrabbamein á Íslandi árin 2012-2019 hafa 57 

undirgengist skurðaðgerð þar sem meinið var fjarlægt. 56 voru skornir upp á Íslandi og 1 erlendis. Af 

þeim 56 aðgerðum sem framkvæmdar voru á Íslandi voru 24 opnar aðgerðir en 32 ýmist blandaðar 

eða eingöngu skópískar. 

Hlutfall róttækra skurðaðgerða (fríar skurðbrúnir og enginn gegnumvöxtur æxlis í sýni) var svipað á 

Íslandi samanborið við tölur frá Svíþjóð (mynd 24). Á Íslandi var lægra hlutfall róttækra skurðaðgerða á 

seinna rannsóknartímabilinu (mynd 24). Róttækur skurður skv. meinafræðisvörum fékkst í 89% tilvika 

á Íslandi (2012-2019) en í 86% tilvika í Svíþjóð (2017-2018). 

 

 

 

Fjöldi rannsakaðra eitla var fenginn úr meinafræðisvörum. Miðgildi á Íslandi fyrir allt tímabilið var 18 

eitlar. Heldur fleiri eitlar voru rannsakaðir á seinni hluta rannsóknartímabilsins (mynd 25). Nokkuð fleiri 

eitlar (miðgildi 23) voru rannsakaðir í Svíþjóð árið 2018. Dreifingin á Íslandi var frá 3 og upp í 48 

rannsakaða eitla. 

Mynd 24. Hlutfall aðgerða með róttækum skurði. 
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4.7 Fylgikvillar og aðgerðadauði 

Allir sjúklingar á Íslandi voru skráðir með fylgikvilla eftir aðgerð samkvæmt Clavien-Dindo flokkuninni. 

Við samanburð var eingöngu litið til þeirra fylgikvilla sem eru tilgreindir á eyðublöðunum (sjá viðauka). 

Samanburð á heildarhlutfalli fylgikvilla (miðað við þá fylgikvilla sem finnast á eyðublöðum) milli Íslands 

2012-2019 og Svíþjóðar 2017-2018 má sjá á mynd 26. 

 

 

 

Mynd 25. Rannsakaðir eitlar.  

Samanburður milli tímabila á Íslandi og milli Íslands og Svíþjóðar. Láréttu línurnar tákna miðgildi,  
x-ið táknar meðaltal (nema hjá Svíþjóð þar sem það er miðgildið), kassarnir eru efri og neðri 
fjórðungsmörk og lóðréttu strikin tákna dreifinguna. Miðgildi eru; Ísland 2012-2015: 16, Ísland 2016-
2019: 19, Ísland 2012-2019: 18 og Svíþjóð 2018: 23. 

Mynd 26. Hlutfall fylgikvilla eftir brottnámsskurðaðgerð á vélindakrabbameini á Íslandi og í 
Svíþjóð. 
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Á Íslandi skráðust hlutfallslega fleiri sjúklingar með drep eða leka í samtengingu eða lungnabólgu eftir 

brottnámsaðgerð á vélindakrabbameini borið saman við Svíþjóð (mynd 27). Hlutfall sjúklinga með drep 

eða leka í samtengingu og lungnabólgu af þeim sjúklingum sem greindust með vélindakrabbamein á 

Íslandi 2012-2019 og undirgengust skurðaðgerð hér á landi má sjá á mynd 27. Á sömu mynd má til 

samanburðar sjá hlutfall sjúklinga sem skráðust með leka eða drep í samtengingu eða lungnabólgu 

eftir aðgerð í Svíþjóð 2014-2018. Munurinn var marktækur fyrir bæði lungnabólgu og leka eða drep 

(kí-kvaðrat, P<0,001 og P=0,03) 

 

 

Algengasti fylgikvilli aðgerða á Íslandi sem tilgreindur var á eyðublöðum skráðist „aðrar sýkingar 

sem krefjast sýklalyfja“. Í þann reit var merkt ef gefin voru sýklalyf en viðeigandi kross fannst ekki á 

eyðublaði eða ekki var nákvæmlega ljóst hvers kyns sýkingu var verið að meðhöndla. Alls átti þetta við 

22 sjúklinga eða 40,0% þeirra sem undirgengust skurðaðgerð á Íslandi (fyrir meira en 30 dögum frá 

gagnaöflun). Hlutfall algengra fylgikvilla má sjá á mynd 28. 

Mynd 27. Hlutfall sjúklinga með leka eða drep í samtengingu og lungnabólgu eftir aðgerð. 
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Clavien-Dindo flokkun stigar alvarleika fylgikvilla eftir skurðaðgerð (sjá viðauka). Samanburð á 

Clavien-Dindo flokkun sjúklinga sem greindust með vélindakrabbamein á Íslandi 2012-2019 og 

undirgengust skurðaðgerð og þeirra sem gengust undir aðgerð í Svíþjóð 2017-2018 má sjá á mynd 

29. 

 

 

 

 

Mynd 28. Aðrir helstu fylgikvillar skurðaðgerða á Íslandi. 

Mynd 29. Clavien-Dindo flokkun. 

Samanburður milli Íslands 2012-2019 og Svíþjóðar 2017-2018. 
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Clavien-Dindo flokkun eftir því hvort aðgerð var opin eða skópísk/blönduð má sjá á mynd 30. 

 

 

 

Ekki liggja fyrir gögn um hlutfall enduraðgerða í Svíþjóð. Á Íslandi var hlutfall enduraðgerða innan 

30 daga 16%. 

Enginn sjúklingur sem undirgekkst aðgerð á Íslandi lést innan 30 daga frá aðgerð. Á mynd 31 má 

sjá samanburð á 90 daga aðgerðadauða eftir brottnám vélindakrabbameina með skurðaðgerð á 

Íslandi (greind 2012-2019) og eftir brottnám í Svíþjóð (ekki skilgreint hvort um var að ræða eingöngu 

skurðaðgerðir eða einnig magaspeglunaraðgerðir, aðgerðir framkvæmdar 2015-2018). 

 

Mynd 31. Samanburður á 90 daga aðgerðadauða. 

Vélindakrabbamein greind 2012-2019 á Íslandi og aðgerðir framkvæmdar 2015-2018 í Svíþjóð. 

Mynd 30. Samanburður á Clavien-Dindo flokkun eftir aðgerðartækni. 

Þeir sjúklingar sem greindust 2012-2019 og voru skornir upp á Íslandi. 
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4.8 Lifun 

Við lok gagnasöfnunartímans voru 66 sjúklingar á lífi en 142 látnir. Lifunargreining fyrir alla sjúklinga 

sem greindust með vélindakrabbamein á Íslandi árin 2012-2019 sýndi að lífslíkur eftir 1 ár voru 0,51 

(95% ÖB, 0,45-0,59), 2 ár – 0,35 (95% ÖB, 0,29-0,43), 3 ár – 0,28 (95% ÖB, 0,22-0,35), 5 ár – 0,24 

(95% ÖB; 0,18-0,32) (mynd 32). 

 

Mynd 32. Lifunargreining þeirra sem greindust með vélindakrabbamein á Íslandi árin 2012-
2019. 

 

Á mynd 33 má sjá sambærilega Kaplan-Meier lifunargreiningu frá Svíþjóð fyrir sjúklinga sem 

greindust árin 2015-2018 (61). 
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Mynd 33. Lifunargreining þeirra sem greindust með vélindakrabbamein í Svíþjóð 2015-2018. 

 

Lifunargreining fyrir sjúklinga sem greindust með vélindakrabbamein á Íslandi árin 2012-2019 og 

undirgengust brottnám í læknandi skyni á Íslandi (í skurðaðgerð eða í vélinda/magaspeglun) sýndi að 

lífslíkur frá aðgerðardegi voru eftir 1 ár 0,75 (95% ÖB, 0,64-0,87), 2 ár – 0,64 (95% ÖB, 0,52-0,80), 3 

ár – 0,61 (95% ÖB, 0,49-0,77) (mynd 34). 
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Mynd 34. Lifunargreining sjúklinga sem undirgengust brottnám í læknandi skyni á Íslandi. 

 

Á mynd 35 má sjá sambærilega Kaplan-Meier lifunargreiningu frá Svíþjóð fyrir sjúklinga sem 

greindust árin 2015-2018 (61). 
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Mynd 35. Lifunargreining sjúklinga sem undirgengust brottnám meins í læknandi skyni í 
Svíþjóð 2015-2018 
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5 Umræður 

Rannsóknin gaf góða mynd af greiningu og meðferð sjúklinga með vélindakrabbamein á Íslandi sem 

voru greind árin 2012-2019. Ljósi var varpað á hvað einkennir vélindakrabbamein og þá meðferð sem 

sjúklingum stendur til boða. Greining og meðferð vélindakrabbameina á Íslandi er í stórum dráttum 

svipuð og í Svíþjóð, með þó nokkrum frávikum. Í þesssum kafla verða niðurstöður ræddar og ályktanir 

dregnar ef niðurstöður gefa tilefni til.  

5.1 Greining og nýgengi 

Alls greindust 208 einstaklingar með vélinda- og cardiakrabbamein (Siewert I, II eða óviss staðsetning) 

2012-2019. Karlarnir voru 158 en konurnar 50. Þessar tölur gefa til kynna að vélindakrabbamein séu 

orðin algengari en magakrabbamein á Íslandi. Það er að segja ef flest cardiakrabbamein teljast með 

vélindakrabbameinum. Magakrabbamein voru upp úr miðri 20. öldinni algengust krabbameina á 

Íslandi (63). Breytingin skýrist fyrst og fremst af fækkun magakrabbameina. Þó svo að hlutfallslega 

fleiri vélindakrabbamein hafi greinst á seinna tímabilinu var munurinn ekki tölfræðilega marktækur. 

Rannsóknartímabilið var stutt og ef til vill ólíklegt að munur kæmi fram á svo stuttum tíma. Sé lengra 

tímabil skoðað hafa vélindakrabbamein verið að aukast meðal karla en ekki meðal kvenna á Íslandi. 

Það er í samræmi við þróun á öðrum Norðurlöndum (64). Áfram þarf að fylgjast með þróuninni. Sú 

aukning sem sést hefur á nýgengi vélindakrabbameina á Vesturlöndum hefur minnkað eða algjörlega 

staðnað í sumum löndum. Í öðrum löndum hefur hún haldið áfram. Reiknað er með að í sumum 

löndum eins og Frakklandi og Danmörku muni nýgengið lækka næstu ár. Í öðrum löndum eins og 

Bretlandi og Hollandi er gert ráð fyrir áframhaldandi fjölgun (25). Ísland virðist frekar tilheyra hópi 

þeirra landa þar sem nýgengið er að ná einhvers konar jafnvægi. 

Gögnin gefa hrátt nýgengi vélindakrabbameina upp á 11,6 tilfelli á hverja 100.000 karla en 3,8 á 

hverjar 100.000 konur árin 2012-2019. Hrátt nýgengi er það mælitæki sem gefur bestar upplýsingar 

um hversu margir Íslendingar (karlar og konur) mega vænta þess að greinast með krabbamein á 

hverju ári. Íslenska þjóðin er eldri en þjóðir almennt. Þess vegna lækka nýgengitölur talsvert við það 

að aldursstaðla. Aldursstaðlað nýgengi gefur því ekki bestu mynd af raunverulegum líkum hvers 

Íslendings á að greinast með vélindakrabbamein. Hins vegar gerir það kleift að leiðrétta fyrir hve 

nýgengi krabbameina er háð aldri þegar samanburður er gerður við önnur lönd. Eðlilegt er að nýgengi 

sé sérstaklega metið fyrir konur og karla. Karlar eru almennt mun líklegri til að greinast með 

vélindakrabbamein en konur (2). Því er eins farið á Íslandi (rúmlega þrefalt líklegri miðað við hrá 

gögn).  

Krabbamein eru algengari í eldra fólki. Aldursdreifing þjóða heims er misjöfn. Þegar nýgengi 

krabbameina er borið saman milli þjóða er leiðrétt fyrir þessum aldursmuni. Gögnin í þessari rannsókn 

voru leiðrétt út frá heimsstaðli aldursdreifingar. Hann er eins fyrir bæði kyn, sem verður að teljast 

ófullkomið þar sem aldursdreifing karla og kvenna er ekki sú sama. Aldursstaðlaðar nýgengistölur fyrir 

vélindakrabbamein (heimsstaðlað) á Íslandi 2012-2019 voru 7,09 á hverja 100.000 karla og 1,82 á 

hverjar 100.000 konur. Þetta er lægra nýgengi en sást í gögnum frá sænsku gæðaskráningunni þar 

sem tölurnar hafa síðustu ár sveiflast milli 10-12 á hverja 100.000 karla og 3-4 á hverjar 100.000 
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konur. Líklegasta skýringin er að hér séu notaðir mismunandi staðlar. Svíarnir gefa ekki upp hvaða 

staðal þeir nota. Líklegt verður að teljast að þeir séu að nota sérstakan sænskan staðal. Grein frá 

2012 gefur upp heimsstaðlað nýgengi í Svíþjóð sem er töluvert lægra en það sem hér sést og raunar 

lægra en það sem reiknaðist fyrir Ísland (12). Kannski væri eðlilegra að gera samanburð á milli 

sænsku gagnanna og hrás nýgengis á Íslandi. Hrátt nýgengi á Íslandi yfir tímabilið 2012-2019 er 

svipað og aldursstaðlaða nýgengið sem sænska gæðaskráningin gefur upp. Spyrja má hvort of mikil 

áhersla sé lögð á að birta aldursstaðlað nýgengi. Kannski væri betra að gefa oftar upp hrátt nýgengi. 

Það eykur gagnsæi og eru mögulega hagnýtari upplýsingar fyrir almenning. Ljóst er að ómögulegt er 

að bera saman tölur ef ekki liggur fyrir hvaða staðall er notaður. 

Aldursstaðlað nýgengi reiknaðist hærra en það sem Krabbameinsskrá hefur birt fyrir 

vélindakrabbamein. Munurinn skýrist af því að mein sem staðsett eru í cardia eru langflest flokkuð 

með vélindakrabbameinum í þessari rannsókn. Krabbameinsskrá flokkar krabbamein í cardia með 

magakrabbameinum sem er í samræmi við ICD-10 flokkun. Síðustu ár hefur ICD-10 númerið C16.0 

(krabbamein í cardia) verið skipt nánar niður eftir flokkunarkerfi Siewerts (65). Meinin flokkast ýmist 

sem vélindakrabbamein eða magakrabbamein eftir staðsetningu upptakamiðju (3, 66) en það er m.a. 

gert vegna þess að meðferð krabbameina í cardia svipar frekar til meðferðar meina í vélinda en í 

maga. Í þessari rannsókn voru Siewert tegundir I og II ásamt þeim tilfellum þar sem ekki var hægt að 

meta upptakamiðju flokkuð með vélindakrabbameinum. Sænska gæðaskráningin tekur öll C16.0 

krabbamein með í nýgengitölur vélindakrabbameina (61). Ekki er augljóst hvar besta skipting liggur 

(67). Siewert flokkun hefur hagnýtt gildi en ókostur er að oft er ekki hægt að greina staðsetningu nógu 

nákvæmlega til að uppfylla flokkunina (65). Aðeins framtíðin getur leitt í ljós undir hvaða flokki cardia 

krabbamein eiga best heima. Kannski er það sem hér sést dæmi um að hin fyrir fram ákvarðaða 

líffærafræðilega skipting er ekki alltaf best til þess fallin að flokka sjúkdóma. Ef til vill mun síðar reynast 

gagnlegra að flokka meinin eftir sameindalíffræðilegum leiðum m.t.t. uppruna og gefa greiningarnúmer 

eftir því. Staðsetning mundi fylgja með en sjúkdómsgreiningin sjálf væri ekki eins háð henni. Það væri 

ef til vill eðlilegri flokkun (45, 65). Ljóst er að gott væri að samhæfa betur flokkun þessara meina svo 

að sem bestur samanburður náist.  

Fáir greindust með vélindakrabbamein fyrir fimmtugt. Það átti bæði við um karla og konur. Miðgildi 

aldurs við greiningu var hærra hjá konum (75 ára) en körlum (67 ára). Greinilegt er að hlutfallslega 

fleiri konur greinast eftir áttrætt en karlar. Þetta kann að stafa af því að konur verða eldri en karlar. 

Mun fleiri konur en karlar yfir áttræðu búa á Íslandi (68). Miðgildi og meðaltal greindra sjúklinga á 

Íslandi er 69 ára. Það er sambærilegt við önnur Vesturlönd (56).  

5.2 Staðsetning og vefjagerð 

Algengasta staðsetning vélindakrabbameinanna var neðri þriðjungur brjósthols. Þar á eftir kom cardia. 

Lítill munur var á staðsetningu meina á Íslandi og í Svíþjóð. Aðeins fleiri voru með mein í hálshluta 

vélinda og neðri þriðjungi brjósthols á Íslandi. Fleiri krabbamein skrást á ótilgreindum stað (staðsetning 

ekki þekkt innan vélinda) í Svíþjóð. Það kann að stafa af því að við þessa rannsókn var ákveðið að 

reyna frekar að meta staðsetningu en að segja að hún væri óþekkt. Ef vafi lá t.d. á því hvort meinið 
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væri í efri eða mið þriðjungi brjóstholshlutans var rýnt í gögn og sú staðsetning valin sem talin var 

líklegri í stað þess að gefa staðsetninguna upp sem óþekkta.  

Algengasta vefjagerðin á Íslandi er kirtilmyndandi mein. Þau eru um tvöfalt algengari en 

flöguþekjumein. Þetta er í samræmi við þróunina á Vesturlöndum undanfarna áratugi (2). Ekki var 

greinilegur munur á vefjagerð krabbameinanna yfir rannsóknartímabilið. Á Íslandi er hlutfallið milli 

kirtilmyndandi meina og flöguþekjumeina með því hæsta sem sést (2). Fróðlegt verður að fylgjast með 

hvort eins konar þaki sé náð eða hvort hlutfallið haldi áfram að hækka. Fjölgun vélindakrabbameina á 

Vesturlöndum hefur verið knúin áfram af aukningu á kirtilmyndandi meinum (2). Þær niðurstöður að 

ekki mælist marktæk breyting á nýgengi yfir tímabilið koma heim og saman við óbreytta dreifingu 

vefjagerða. Sambærileg gögn um vefjagerð fundust frá 2017 fyrir Svíþjóð. Samanburður gaf ekki 

marktækan mun. Óþroskuð mein og aðrar vefjagerðir voru óalgengar. Einn sjúklingur var greindur 

með kirtilmyndandi mein en eftir brottnám sagði meinafræðisvar að um flöguþekjumein væri að ræða. 

Um 2% vélindakrabbameina á Íslandi flokkuðust sem aðrar vefjagerðir. Þeir sjúklingar voru teknir með 

í tölur frá Íslandi til að gefa besta mynd af sjúklingahópnum. Í Svíþjóð eru þeir yfirleitt ekki taldir með 

(61). Þetta gefur ekki bestan samanburð. Hins vegar voru sjúklingarnir fáir og ólíklegt að þetta skekki 

niðurstöður að ráði.  

5.3 Stigun 

Til að sjúklingar fái viðeigandi meðferð er mikilvægt að stiga krabbameinin. Nákvæm stigun bætir bæði 

val á meðferð og veitir upplýsingar um horfur sjúklinga (5, 16, 44). Ekki má heldur líta fram hjá því að 

nákvæm stigun nýtist við frekari rannsóknir á krabbameinum. Ekki var unnt að meta heildarstigun 

sjúkdóms út frá klínískri stigun í 23% vélindakrabbameinanna á Íslandi 2012-2019. Stundum eru 

ástæður skiljanlegar. Sjúklingar geta verið mjög veikir (t.d. af öðrum ástæðum) og ekki talið ráðlegt að 

senda þá í nákvæmar stigunarrannsóknir eða þeir deyja áður en hægt var að stiga. Hins vegar vantaði 

stigun hjá aðeins 9% sænskra sjúklinga (2014-2018). Munurinn er marktækur. Af hverju er hlutfallið 

svo mikið lægra í Svíþjóð? Áhersla hefur helst verið á að meta hvort sjúklingur sé skurðtækur. Það er 

vel enda eru þar miklir hagsmunir í húfi fyrir sjúkling. Miðað við hlutfall framkvæmdra brottnáma hér á 

landi (mynd 23) er líklegt að nokkuð vel takist til við að meta hvort sjúklingar séu skurðtækir eða ekki. 

Stóra spurningin er hvort það sé eini tilgangur stigunarinnar?  

Stigun hefur kosti í för með sér, bæði fyrir sjúklinginn sjálfan og framtíðarsjúklinga sem vonandi 

njóta góðs af bættri meðferð sem er háð því að stigunarupplýsingar liggi fyrir. Auðvitað geta þó komið 

upp undantekningar þar sem hagur sjúklings er frekar fólginn í því að framkvæma ekki 

stigunarrannsókn eða sjúklingur vill ekki undirgangast stigun. Möguleg ástæða fyrir því að stigun vanti 

er að enginn einn læknir er ábyrgur fyrir því að hún komi fram. 

Ennfremur varð ljóst við lestur sjúkraskráa að stundum var ósamræmi á milli stigunar og þeirra 

upplýsinga sem lágu fyrir til stigunar. Í sumum tilfellum kann það að skýrast af því að stigunarstaðlar 

hafa verið uppfærðir. Það skýrir ekki alltaf misræmið.  

Sérstaklega skal hér nefnt að eftir að hætt var að ómspegla (e. EUS) hefur T-stigun meina farið 

aftur. Ástæða þess að hætt var að ómspegla er sú að skortur er á sérfræðingum sem framkvæma 

slíka rannsókn. T-stigun er mikilvæg. Sem dæmi getur hún ein og sér við vissar kringumstæður fært 
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klíníska stigun sjúkdóms á milli stiga 0 og 4a (3). Ómspeglun er líka mikilvægt tæki við mat á 

staðbundinni eitladreifingu. Nú er stuðst við tölvusneiðmyndir og jáeindaskanna á Landspítala til að fá 

þær upplýsingar. Ómspeglun metur hins vegar staðbundna eitladreifingu með meiri nákvæmni en 

þessar aðferðir. Hún er þó háð reynslu og hæfni þess sem framkvæmir hana. Áreiðanlegra væri að 

upplýsingar um mögulega jákvæða eitla kæmu bæði frá jáeindaskanna og í gegnum ómspeglun (5, 

17). 

Hærra hlutfall meina stigaðist á seinna tímabilinu en því fyrra þó munurinn sé ekki marktækur. Í 

ljósi þess að hætt hefur verið að ómspegla verður að teljast ólíklegt að allra síðustu misseri komi vel út 

(gögnin sýna að stigun vantar í 28% tilvika árið 2019). Á fyrra tímabilinu vantaði ákveðin gögn fyrir 

nokkra sjúklinga og óvíst hvort þeir hafi undirgengist stigunarrannsóknir eða ekki. Á seinna tímabilinu 

lágu sambærileg gögn fyrir um alla. Þetta kann að skýra muninn á milli tímabila að hluta. Jafnframt 

greindust fleiri IV-stigs krabbamein á seinna tímabilinu, munurinn er á mörkum marktækni. Ef til vill eru 

fleiri sendir í jáeindaskanna nú þegar slíkt tæki er til á landinu? Hlutfall IV-stigs greininga á seinna 

tímabilinu er nánast nákvæmlega hið sama og í sænsku tölunum (61).  

Eins og fram hefur komið greinast flestir sjúklingar á seinni stigum III og IV. Þetta er í samræmi við 

greiningar í öðrum löndum (5, 17). Óskandi væri að sjúklingar greindust fyrr en einkenni sjúklinga eru 

oft lítil eða engin fyrr en á seinni stigum. 

Í þessari umfjöllun er ekki hægt að líta fram hjá því að horfur sjúklinga á Íslandi eru ekki síðri en 

horfur sjúklinga í Svíþjóð þrátt fyrir að stigun sé ábótavant (sjá myndir 32 og 33). Þetta gætu talist rök 

með því að ekki sé nauðsynlegt að stiga hærra hlutfall sjúklinga en gert er nú þegar. Erfitt er að 

komast að því án þess að prófa að stiga hærra hlutfall. Telji menn hag í því að stiga hærra hlutfall 

sjúklinga væri réttast að reyna að framfylgja þeirri stefnu. 

5.4 Samráðsfundir 

Yfirlýst stefna er að taka alla sjúklinga fyrir á samráðsfundi. Þar skal sjúklingur ræddur og ákvörðun 

tekin um meðferðaráætlun. Eftirtektarverður árangur hefur náðst í að hækka hlutfall þeirra sem teknir 

eru fyrir á samráðsfundi. Árið 2019 náðist sá markverði árangur að hver einasti sjúklingur sem 

greindist með vélindakrabbamein var tekinn fyrir á samráðsfundi.  

Samráðsfundir eru taldir bæta þjónustu við sjúklinga (59). Þeir bæði veita aðhald og stuðla að 

bættri ákvarðanatöku um meðferðaráætlun. Hlutfall þeirra sem teknir voru fyrir á samráðsfundum 

síðustu ár er sambærilegt við hlutfallið í Svíþjóð (61). 

5.5 Meðferð 

Sé litið til alls tímabilsins 2012-2019 sést að rúm 45% sjúklinga fengu krabbameinsmeðferð í læknandi 

skyni en um 36% fengu krabbameinsmeðferð í líknandi skyni (mynd 18). Þetta er mjög sambærilegt 

við Svíþjóð 2017-2018 þar sem rúmlega 40% fengu læknandi meðferð en tæp 40% fengu líknandi 

(61). Hins vegar er marktækur munur á því hvort sjúklingar fengu krabbameinsmeðferð í líknandi skyni 

eftir tímabilum á Íslandi. Fleiri þáðu slíka meðferð á seinna tímabilinu. Erfitt getur verið fyrir óvanan að 

meta hvað telst læknandi meðferð og hvað telst líknandi. Mögulega varð flokkunin nákvæmari eftir því 

sem leið á gagnasöfnunartíma. Hins vegar voru eyðublöð ekki fyllt inn í nákvæmri tímaröð greininga. 
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Engu að síður er ekki óhugsandi að bjögun við skráningu skýri niðurstöðuna að einhverju leyti. Hærra 

hlutfall greindist með IV-stigs krabbamein á seinna tímabilinu (mynd 14), en munurinn er á mörkum 

marktækni. Þetta kann að skýra aukningu á krabbameinsmeðferð í líknandi skyni að hluta. Ástæður 

aukningar á IV stigs greiningum er hugsanlega að hluta til að finna í aukinni notkun jáeindaskanna eftir 

tilkomu slíks tækis á Landspítala. Upplýsingar vantaði um markmið meðferðaráætlunar hjá rúmlega 

8% sjúklinga á fyrra tímabilinu. Ekki er ólíklegt að þeir falli annað hvort í flokkinn engin meðferð eða 

líknandi. Ef þeir hefðu fengið læknandi meðferð hefðu mögulega frekari gögn legið fyrir. Að lokum 

kann niðurstaðan að skýrast af því að vaxandi áhersla sé lögð á krabbameinsmeðferð í líknandi skyni 

fremur en enga krabbameinsmeðferð sé þess nokkur kostur.  

Sé tegund læknandi meðferðar á Íslandi (mynd 20) sérstaklega skoðuð sést að meirihluti sjúklinga 

fékk bæði lyfja/geislameðferð og brottnám en fáir fengu eingöngu brottnám. Rannsóknir hafa verið að 

varpa skýrara ljósi á mikilvægi adjuvant og neoadjuvant meðferða (54, 55). Samanburður við Svíþjóð 

er erfiður þar sem tölur voru áætlaðar út frá grafi. Engu að síður er ljóst að hærra hlutfall sjúklinga fékk 

blandaða meðferð hér á landi og lægra hlutfall eingöngu brottnám. Af þessu mætti ætla að Svíar séu 

að greinast á lægri stigum en Íslendingar. Það er fremur ólíklegt (mynd 15) en erfitt er að átta sig á því 

nákvæmlega vegna þess hversu margir eru ekki stigaðir á Íslandi. Sé gert ráð fyrir því að þeir sem 

ekki voru stigaðir dreifist á svipaðan hátt og þeir sem voru stigaðir er munurinn enginn. Einnig er 

mögulegt að Svíar séu einfaldlega ekki eins duglegir að veita lyfja/geislameðferð samhliða brottnámi. 

Ekki heldur þegar það á við. 

5.6 Brottnám æxla 

Svipað hlutfall sjúklinga á Íslandi og í Svíþjóð fengu brottnám meins. Sömu sögu er að segja af hlutfalli 

framkvæmdra brottnáma af áætluðum brottnámum. Eðlilegt verður að teljast að nokkur hluti sjúklinga 

undirgangist ekki brottnám af þeim sem áætlað er að fái það. Það orsakast bæði af því að sjúklingum 

er á endanum ekki treyst í aðgerð eða meinvörp uppgötvast t.d. í upphafi aðgerðar áður en brottnám 

er framkvæmt. Ef allir sjúklingar mundu að lokum fá ráðgert brottnám er líklegt að þröskuldurinn væri 

of hár til að komast í aðgerð. Einhverjir sjúklingar sem þyldu aðgerð og hefðu gagn af henni fengju 

hana ekki. Að sama skapi væri ekki ákjósanlegt að of mörgum sjúklingum væru gefin fyrirheit um 

aðgerð (með þeirri meðferð sem fylgir) sem svo kæmi ekki til. Erfitt er að átta sig á hvaða hlutfall er 

ákjósanlegast. 

Róttækur skurður (R0) náðist í um 89% skurðaðgerðanna á Íslandi, hlutfallið er sambærilegt við 

Svíþjóð (mynd 24). Aðgerðirnar eru flóknar og krabbameinin aðgangshörð og í sumum tilfellum getur 

reynst erfitt að fá hreinar skurðbrúnir auk þess sem æxlið getur verið vaxið í gegnum sýnið. 

Mikilvægt er að fjarlægja eitla við skurðaðgerðirnar. Það þjónar tvennum tilgangi. Annars vegar að 

hefta útbreiðslu sjúkdómsins og hins vegar að gefa nákvæma stigun til að ákveða frekari meðferð. 

Erfitt hlýtur að vera að búa til mælitæki sem metur nákvæma tölu og mismunandi hlýtur að vera eftir 

sjúklingum hver besta talan er hverju sinni. Engu að síður er augljóst að einhvers staðar hljóta bestu 

viðmiðunarmörk að liggja. Við sjáum sem dæmi að betra er að fjarlægja og rannsaka 25 eitla en 5 og 

að 50 eitlar er kannski óþarflega mikið. Rannsókn frá 2008 áætlar að fjarlægja þurfi 23 eitla að 

lágmarki til að gefa sjúklingi sem bestar horfur (53). Í þeirri rannsókn voru einungis teknir með 
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sjúklingar sem hvorki undirgengust neoadjuvant né adjuvant meðferð. Eftir neoadjuvant meðferð getur 

hins vegar verið erfiðara að finna eitla. Á Íslandi fengu fleiri blandaða meðferð (lyf/geisla og brottnám) 

en í Svíþjóð. Það kann að hluta að skýra mun á milli landanna í fjölda rannsakaðra eitla. Á Íslandi var 

miðgildi rannsakaðra eitla 18. Það er nokkuð undir miðgildinu í Svíþjóð (árið 2018) sem var 23 eitlar. 

Þetta er eitthvað sem má bæta. Sérstaklega er athyglisvert að skoða dreifingu gagnanna. 

Rannsakaðir eitlar fara allt niður í 3 og reglulega eru þeir um eða undir 10. Það getur ekki talist nóg til 

að meta stig sjúkdómsins með vissu og hefur þannig áhrif á hvaða meðferð er gefin í kjölfarið. Ágætis 

markmið til að byrja með væri að fjöldi rannsakaðra eitla fari ekki undir 10. Auðvitað væri þó best að 

stefna á að alltaf væri viðeigandi fjöldi eitla rannsakaður. Til að þetta takist er líklegt að breyta þurfi 

verkferlum. Sums staðar eru eitlar flokkaðir af skurðlækni beint í kjölfar aðgerða. Því er ekki úr vegi að 

hægt væri að taka upp svipaða starfshætti hérlendis sé áhugi fyrir því. Þetta er eitthvað sem þarf að 

vega og meta til að sem best niðurstaða náist. Mikilvægt er að meinafræðingar vinni að sömu 

markmiðum og leggi sig fram um að finna lágmarksfjölda eitla sé þess nokkur kostur. Sammælist 

menn um að réttast sé að tryggja vissan lágmarksfjölda rannsakaðra eitla er mikilvægt að skurðlæknar 

og meinafræðingar leggi upp einhvers konar áætlun til að tryggja að svo verði. 

5.7 Fylgikvillar eftir aðgerð og aðgerðadauði 

Allir sjúklingar sem undirgengust aðgerð á Íslandi skráðust með fylgikvilla innan 30 daga eftir aðgerð. 

Það er eðlilegt enda um stórar aðgerðir að ræða. Þröskuldur fyrir skráningu fylgikvilla var lágur. Hafa 

ber í huga að Clavien-Dindo flokkun var skráð. Í Clavien-Dindo flokk 1 falla mjög vægir fylgikvillar, en 

fylgikvillar engu að síður. Þegar gögn voru skoðuð frá Svíþjóð kom í ljós að aðeins 62% sjúklinga sem 

fóru í skurðaðgerð í Svíþjóð 2017-2018 skráðust með fylgikvilla innan 30 daga frá aðgerð. Hérna er 

greinilegt að skráning fer ekki saman. Hvernig getur svo lágt hlutfall skráðst með fylgikvilla eftir 

gríðarlega stórar aðgerðir? Hafa ber í huga að í Svíþjóð eru eyðublöðin fyllt út jafnóðum af 

heilbrigðisstarfsfólki. Því er fylgikvilli sem starfsfólki þykir lítill, eðlilegur eða ómarkverður ekki endilega 

skráður. Einnig er mögulegt að láðst hafi að skrá einhverja alvarlegri fylgikvilla í sænsku 

gæðaskráninguna. Þessu er ekki eins farið við þessa rannsókn þar sem nemi var fenginn til að 

sérstaklega leita uppi fylgikvilla skurðaðgerða. Oft var hakað í reitinn aðrir fylgikvillar og listaðir upp 

fylgikvillar sem ekki voru gefnir upp með valmöguleika á eyðublaðinu. Ólíklegt er að 

heilbrigðisstarfsfólk í Svíþjóð geti gefið sér tíma í slíkt. Því er í rannsóknum oft einungis taldir þeir sem 

hafa Clavien flokkun III eða hærra. Ákveðið var að telja eingöngu með sjúklinga með fylgikvilla sem 

voru sérstaklega tilgreindir á eyðublöðum þegar heildarhlutfall sjúklinga með fylgikvilla var borið 

saman við Svíþjóð. Við þetta varð hlutfallið áþekkt því sem gefið er upp í Svíþjóð. Þessi tilhögun gefur 

líklega betri samanburð. Hins vegar lýsir hún reynslu sjúklingahópsins ekki best. Allir sem 

undirgengust skurðaðgerð á Íslandi höfðu einhverja fylgikvilla í kjölfarið. Í ljósi umfangs aðgerðanna er 

ólíklegt að því sé öfugt farið í Svíþjóð.  

Fleiri skráðust með leka eða drep í samtengingu og lungnabólgu innan 30 daga frá aðgerð á Íslandi 

en í Svíþjóð (mynd 27). Munurinn taldist marktækur fyrir báða fylgikvilla. Aftur var þröskuldur lágur fyrir 

skráningu hér á landi. Sem dæmi var skráð að sjúklingur hefði fengið lungnabólgu ef hann var settur á 

sýklalyf til að meðhöndla lungnabólgu. Þetta var gert óháð alvarleika einkenna eða því hvort fengist 
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hefði jákvæð ræktun til að staðfesta sýkingu. Allir lekar voru líka skráðir óháð alvarleika þeirra. Engu 

að síður er mikilvægt að taka þessar niðurstöður alvarlega og vinna markvisst að lægra hlutfalli 

þessara fylgikvilla. 

Sé litið til samanburðar á Clavien-Dindo flokkun milli Íslands og Svíþjóðar (mynd 29) sést að Ísland 

kemur ekki verr út en Svíþjóð. Í þessum samanburði voru allir sjúklingar sem undirgengust aðgerð á 

Íslandi (meira en 30 dögum frá gagnaöflun) hafðir með en ekki bara þeir sem höfðu skráðst með 

fylgikvilla sem voru fyrir fram ákvarðaðir á eyðublöðum. Með þessu gefst best mynd af 

sjúklingahópnum á Íslandi. Hins vegar gefur þetta ekki endilega bestan samanburð við Svíþjóð. Sem 

dæmi sést hversu mikið fleiri falla í flokk 1 á Íslandi. Það gæti skýrst af lægri þröskuldi við að skrá 

niður fylgikvilla. Líklegt er að hlutföllin mundu breytast eitthvað hjá Svíunum við það að skrá Clavien-

Dindo flokk á alla sína sjúklinga (sem væri eðlilegast því nær allir eða allir ættu að uppfylla skilyrði 

flokks 1 hið minnsta). Ekki er heldur hægt að útiloka að einhverjir sjúklingar í Svíþjóð sem láðist að 

skrá fylgikvilla hjá hafi haft alvarlega fylgikvilla. Þessum gögnum þarf hins vegar að taka eins og þau 

liggja fyrir. Þau gefa ekki skýra vísbendingu um að 30 daga fylgikvillar skurðaðgerða séu alvarlegri á 

Íslandi en í Svíþjóð. 

Niðurstöður virðast stangast á. Hlutfall sjúklinga með lungnabólgu og leka eða drep í samtengingu 

innan 30 daga frá aðgerð er ekki Íslandi í hag. Hins vegar virðist Clavien-Dindo flokkunin ekki benda 

með skýrum hætti til alvarlegri fylgikvilla hér á landi. Andlát innan 90 daga frá aðgerð er breyta sem er 

laus við mismunandi túlkun og ætti að vera skráð niður í öllum tilvikum. Munur milli Íslands (2012-

2019) og Svíþjóðar (2015-2018) var enginn þegar þessi breyta var skoðuð (mynd 31). Þetta gefur 

sterka vísbendingu um að hlutfall mjög alvarlegra fylgikvilla sé sambærilegt á milli landanna. Ekki er þó 

hægt að útiloka mun á fylgikvillum á milli landanna. Að svo stöddu verður þó að segjast að sá munur 

sem sést í þessari rannsókn er of háður breytileika í skráningu. 

Á Íslandi voru aðeins teknir með í útreikning á 90 daga aðgerðadauða þeir sjúklingar sem 

undirgengust brottnám með skurðaðgerð. Það var talið eðlilegra en að taka með sjúklinga sem fengu 

brottnám með vélinda/magaspeglun því þær aðgerðir eru mun minni í sniðum (og hlutfallslega mjög 

fáar). Ekki er alveg ljóst hvað Svíarnir gerðu. Ef ekki voru sömu forsendur notaðar við útreikning 90 

daga aðgerðadauða er hugsanlegt að hann mundi reiknast aðeins (en ekki marktækt) lægri á Íslandi 

en í Svíþjóð. Ómögulegt er að segja til um þetta þar sem gögn gefa ekki nákvæmari mynd. 

Á því tímabili sem rannsóknin nær yfir færðust skurðaðgerðir frá opnum aðgerðum yfir í aðgerðir 

um kviðsjá eða brjóstholssjá (hér eftir skópískar aðgerðir). Helstu rök fyrir þessu er að lágmarka 

fylgikvilla (21, 52). Sé Clavien-Dindo flokkun borin saman milli aðgerðategunda sást að opnar aðgerðir 

komu ekki verr út en þær skópísku/blönduðu. Ef eitthvað er komu opnu aðgerðirnar betur út. Erfitt er 

að túlka og útskýra þessar niðurstöður. Allar aðgerðir sem teljast blandaðar fela hið minnsta í sér 

tvenns konar inngrip (kviðarhol og brjósthol) en hluti þeirra sem flokkast sem opnar felast eingöngu í 

kviðarholsskurði (e. laparotomy) með magabrottnámi og staðbundnu brottnámi á vélinda (transhiatal). 

Hægt er að ímynda sér að þeim fylgi ekki eins mikil hætta á alvarlegum lungnavandamálum en hins 

vegar eru auknar líkur á leka frá samtengingu (52). Kannski var ekki réttast að flokka saman blandaða 

tækni og skópíska. Frá 2015 má segja að um 4 mismunandi aðgerðategundir hafi verið að ræða. Það 

gerir samanburð erfiðan. Hið minnsta er ekki hægt, út frá þessum niðurstöðum, að sjá augljósan 
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ávinning af því að skipta yfir í skópískar aðgerðir. Það þýðir ekki að ávinningur sé ekki til staðar eða 

muni ekki vera til staðar. Almennt er talið að skópísk tækni geti minnkað fylgikvilla aðgerða 

(sérstaklega lungnavandamál) og geti jafnvel dregið úr 30 og 90 daga aðgerðadauða. Hins vegar er 

ljóst að framkvæma þarf einhvern fjölda aðgerða til að hámarka færni (69). Því væri eðlilegt að 

ávinningur kæmi ekki strax í ljós. Ennfremur skal áréttað að sjúklingahópur var á mörkum þess að vera 

nógu stór til að hægt sé með góðu móti að gera samanburð og að ekki er víst að besta leið við 

samanburð hafi verið valin. Í framhaldinu væri fróðlegt að kanna hvort munur sé á legudögum 

sjúklinga eftir aðgerðartækni. 

5.8 Lifun 

Lifunargreining fyrir allan hópinn var framkvæmd. Hún gefur upp lifunarlíkur sjúklinga sem greindust 

með vélindakrabbamein á Íslandi árin 2012-2019 frá greiningardagsetningu og nokkur ár fram í 

tímann. Í samanburð við Svíþjóð var notuð sams konar lifunargreining. Þar sem ekki lágu fyrir hrá 

gögn frá Svíþjóð var ekki mögulegt að skoða mun á milli hópanna með aðhvarfsgreiningu. Ef slík gögn 

hefðu legið fyrir hefði líka verið hægt að leiðrétta fyrir stigi sjúkdóms (og t.d. aldri og kyni). Lifunarlíkur 

eru háðar stigi sjúkdóms og almennu ástandi sjúklings. Jafnvel þó hrá gögn hefðu legið fyrir frá 

Svíþjóð má ekki gleyma að stigun vantar hjá allt að því fjórðungi sjúklinga á Íslandi sem hefði 

torveldað leiðréttingu. Þar að auki er ekki víst að þær upplýsingar sem fengjust með slíkri leiðréttingu 

gagnist sjúklingi endilega betur. Með óleiðréttri greiningu fæst betri mynd af hvað það þýðir fyrir 

sjúkling að greinast með vélindakrabbamein á Íslandi borið saman við í Svíþjóð óháð öllum ytri 

þáttum. Gert er ráð fyrir að betri lifunarlíkur séu sjúklingum í hag, sama hvort þær séu tilkomnar vegna 

betri meðferðar, því að sjúkdómurinn greinist fyrr eða af öðrum ástæðum. Hægt er að fá betri 

lifunarlíkur með því einu að greina sjúklinga mjög snemma án þess að gera nokkuð annað fyrir þá. Hér 

er hins vegar gert ráð fyrir að það sé sjúklingum í hag að greinast snemma. 

Því miður eru lifunarlíkur sjúklinga sem greinast með krabbamein í vélinda enn ekki góðar, hvorki á 

Íslandi né í Svíþjóð (myndir 32 og 33). Lifunarlíkur einu ári eftir greiningu eru um 50% í báðum 

löndum. Líklega fellur lifunarkúrfa sænsku sjúklinganna innan 95% öryggisbils þeirra íslensku. Því 

verður að teljast ólíklegt að marktækur munur sé á milli landanna. Þó skal tekið fram að ef eitthvað er 

virðast lifunarlíkur íslensku sjúklingunum í hag (sænska kúrfan liggur frekar við neðri mörk 

öryggisbilsins). Ákjósanlegra hefði verið að geta gert beinan tölfræðilegan samanburð. 

Lifunarkúrfur sjúklinga sem undirgengust brottnám á Íslandi (mein greind 2012-2019) og í Svíþjóð 

(aðgerðir framkvæmdar 2015-2018) (myndir 34 og 35) voru sambærilegar. Ekki er að greina nokkurn 

marktækan mun. Þó að fáir liggi að baki íslensku gögnunum og að 95% öryggisbilið sé breytt gefa 

niðurstöður einhverja vísbendingu um að ákveðnum hjalla sé náð sé sjúklingur á lífi 3 árum eftir 

aðgerð. Um 3 árum eftir brottnám virðast lífslíkurnar haldast nokkuð óbreyttar næstu árin. 

Gagnlegt hefði verið að gera lifunargreiningu út frá stigi sjúkdóms og bera saman við Svíþjóð. 

Gögnin fyrir Ísland (2012-2019) liggja fyrir og slík greining er til fyrir Svíþjóð (2015-2018). Fróðlegt væri 

í framhaldinu að framkvæma slíka greiningu. Það sem helst mælir gegn henni er hversu fáir sjúklingar 

liggja að baki gögnunum frá Íslandi (sérstaklega stigi I og II) og að sá hópur sem ekki er með stigaðan 

sjúkdóm er kannski frábrugðinn þeim sem stigast. Hann gæti haft verri eða betri lifunarlíkur (almennt 
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ástand) og þannig skekkt niðurstöður. Engu að síður væri þess virði að sjá hvað kæmi út úr því. 

Vonandi gefst tækifæri til þess í framhaldinu. 

5.9 Veikleikar og styrkleikar rannsóknar 

Veikleikar rannsóknarinnar eru ýmsir. Gagnasafnari er óvanur lestri sjúkraskráa og hefur ekki 

sérþekkingu á því sviði sem rannsóknin snýr að. Þó gögnum hafi verið aflað eftir bestu geta leynast 

þar eflaust villur. Kannski breyttist skráning líka eitthvað eftir því sem leið á tímabilið (bjögun). Umfang 

upplýsinga sem var safnað er slíkt að ef til vill eru gæði þeirra minni en ella. Langflestar breytur sem 

voru skráðar nýttust ekki við úrvinnslu gagna. Hægt verður að nota sumar af þessum breytum seinna 

meir í rannsóknir ef áhugi er fyrir því. Aðrar breytur er ljóst að ekki verður hægt að nota því ítrekað 

lágu ekki fyrir nægar upplýsingar til að meta þær með skýrum hætti. 

Taka skal sérstaklega fram að ef til vill féllu of mörg mein í flokkinn C16.0.X (krabbamein í cardia, 

staðsetning óviss). Mein féllu í þann flokk ef rannsakandi treysti sér ekki til að gefa upp nákvæma 

staðsetningu í cardia. Ef til vill hefði þröskuldur átt að vera lægri fyrir að flokka þau nákvæmar niður í 

C16.A,B eða C (Siewert I, II eða III). Við það hefðu eflaust einhver mein fallið í hópinn C16.0.C og þar 

með flokkast sem magakrabbamein. Þetta gæti því m.a. haft áhrif á nýgengisútreikninga og hlutfall 

milli vélinda- og magakrabbameina. Fróðlegt væri í kjölfar þessarar rannsóknar að skoða þetta frekar. 

Þegar lítill hópur er skoðaður getur verið erfitt að fá marktækar niðurstöður þó að munur sé 

raunverulega til staðar. Slíkt takmarkar þær ályktanir sem hægt er að draga af niðurstöðum. Notast var 

við kí-kvaðrat próf. Í einhverjum tilvikum hefði hugsanlega verið betra að nota Fisher exact próf. Oft var 

fyrir fram skilgreint hvaða mun milli hópa ætti að skoða. Í sumum tilvikum átti það ekki við því 

ómögulegt var að vita fyrir fram hvar munur lægi og breyturnar margar. Í slíkum tilfellum hefði verið 

hægt að leiðrétta p-gildið með hliðsjón af fjölda breyta (t.d. með Bonferroni leiðréttingu). Ekki er að sjá 

að túlkun gagnanna hefði breyst mikið við slíka leiðréttingu. Ákveðið var að leyfa óbreyttu p-gildi að 

standa. 

Annar veikleiki rannsóknarinnar er hversu erfiður samanburður við Svíþjóð gat verið. Það stafar af 

nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi er gögnum í Svíþjóð safnað með öðrum hætti. Heilbrigðisstarfsfólk fyllir 

eyðublöð út jafnóðum. Í öðru lagi liggja ekki hrá gögn fyrir frá Svíþjóð, það gerir tölfræðilegan 

samanburð á köflum erfiðan og stundum ómögulegan. Í þriðja lagi liggja ekki fyrir gögn fyrir 

nákvæmlega sama tímabil og tekið var fyrir á Íslandi. Velja varð þau gögn sem í boði voru til 

samanburðar. Í fjórða lagi virtust sumir valmöguleikar á eyðublöðum frekar sérsniðnir að sænska 

kerfinu. Í slíkum tilfellum á samanburður ekki endilega við. Engu að síður er það kostur að sænsku 

eyðublöðin hafi verið notuð. Án þeirra hefði flestur samanburður verið langsóttari. Sænsku 

skráningareyðublöðin hafa verið í þróun í Svíþjóð til þó nokkurra ára og íslensku eyðublöðin voru 

nákvæm eftirmynd þeirra sem gerir samanburð við Svíþjóð áreiðanlegri. 

Galli og kostur er að rannsakandi vinnur verkefnið undir handleiðslu fólks sem hefur sérþekkingu á 

sviðinu og starfar við það hérlendis. Þar sem rannsakandi er óreyndur getur þekking þeirra nýst. Hins 

vegar er hætta á því að bjögun verði vegna væntinga leiðbeinenda og rannsakanda til niðurstaðna. 

Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um þá hættu.  
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Ákveðinn styrkur getur líka legið í reynsluleysi rannsakanda. Hann hefur ef til vill ekki næga 

þekkingu til að vita hvað sé eðlileg útkoma. Því veigrar hann sér hugsanlega síður við að skrá niður 

þætti sem ekki koma vel út. Að því leyti er ef til vill minni hætta á bjögun en ef starfsmaður 

sjúkrahússins/deildarinnar fyllti út eyðublöðin.  

Einn helsti styrkur rannsóknarinnar er að úrtak og þýði ættu í flestum tilfellum að vera hið sama. 

Það gerir rannsakanda auðveldara að draga ályktanir af niðurstöðum. Annar styrkleiki er að 

upplýsingar eru að mestu fengnar beint úr grunngögnum um sjúklinga.  

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi og getur vonandi orðið til þess að bæta starfshætti og ferla þegar 

við á. 
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