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Ágrip 

Gangráðsaðgerðir eru algengar á Íslandi sem og í öllum heiminum. Til eru margar rannsóknir sem 

hafa tekið saman algengustu fylgikvillana, og margar þjóðir eru með gagnagrunna sem halda utan þau 

gögn. Fylgikvillum eftir gangráðsígræðslur hefur verið lýst á Landspítala en tíðni þeirra hefur aldrei 

áður verið rannsökuð. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna tíðni fylgikvilla og afleiðingar þeirra 

hjá einstaklingum sem fengu nýjan gangráð á Landspítala árin 2014-2016. Rannsóknin er afturskyggn 

gagnarannsókn og farið var yfir sjúkraskrár allra einstaklinga sem fengu gangráð á tímabilinu. 

Grunnupplýsingar, ásamt upplýsingum um fylgikvilla voru skráðar niður í gagnagrunn. Rannsóknin 

náði til 712 einstaklinga, 440 karla og 272 kvenna. Alls höfðu 82 (11.5%) einstaklingar fengið einhvern 

fylgikvilla, 39 (8.9%) karlar og 43 (15.8%) konur. Tíðni fylgikvilla var tölfræðilega marktækt hærri hjá 

konum en körlum (p=0.007). Algengasti fylgikvillinn á rannsóknartímabilinu var enduraðgerð vegna 

vandamála með leiðslu eða leiðslur, en alls þurftu 55 (7.7%) einstaklingar að fara í enduraðgerð. Tíðni 

leiðsluvandamála var hærri hjá konum heldur en körlum (p=0.03), og oftar var vandi með 

akkerisleiðslur miðað við skrúfleiðslur (p=0.006). Alvarlegir fylgikvillar voru sjaldgæfir. Til þess að bæta 

meðferð og draga úr líkum á fylgikvillum er mikilvægt að skrá niður upplýsingar um tíðni þeirra og 

afleiðingar. 
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Abstract 

Pacemaker implantations are a common procedure in Iceland as in the rest of the world. Many have 

studied the most common complications, and many countries have nationwide pacemaker registries 

that contain these data. Complications after pacemaker implantations have been described at 

Landspítali, but their frequency is unknown. The aim of this study is to study the rate of complications 

and the consequences for individuals that had a new pacemaker implanted at Landspítali from 

January 1, 2014 until December 31, 2016. Patient charts of individuals that got a pacemaker 

implanted during the study period were reviewed in this retrospective study. Patient- and complication 

information were registered into a database. This study included 712 individuals, 440 men and 272 

women. A total of 82 (11.5%) individuals experienced at least one complication, 39 (8.9%) men and 43 

(15.8%) women. Women had a significantly higher complication rate than men (p=0.007). A total of 55 

(7.7%) individuals needed a lead-related re-intervention, which was the most common complication 

during the study period. Lead-related re-interventions were more common among women (p=0.03) 

and leads with passive fixation were more likely to need revision compared to leads with active fixation 

(p=0.006). Severe complications were rare. It is important to document complication rates and their 

consequences to improve treatment and decrease the probability of complications. 
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1 Inngangur  

1.1 Bygging hjartans 

Hjartað er að mestu leyti vöðvi sem er staðsettur í brjóstholinu á milli lungnanna fyrir ofan þindina. Það 

er á bakvið bringubeinið og er verndað af því ásamt rifbeinunum. Gollurshúsið (e. pericardium) og 

gollurshúsvökvi umlykur svo hjartað (1). Veggir hjartans eru gerðir úr þremur meginlögum. Yst er 

hjartahimnan (e. epicardium), gerð úr bandvef og fituvef, og innst er hjartaþelið (e. endocardium), gert 

úr innþekjufrumum. Miðjulagið er svo hjartavöðvinn (e. myocardium) sjálfur. Hjartað skiptist svo niður í 

fjögur hólf og tvær hliðar, þ.e. hægri gátt (e. atrium) og hægri slegill (e. ventricle) – hægri hjartahlið og 

vinstri gátt og vinstri slegill – vinstri hjartahlið (2). Í báðum gáttunum eru útskot sem kölluð eru 

gáttareyru (e. atrial appandage) og er hægra gáttareyrað sérstaklega mikilvægt þegar kemur að 

ígræðslu gangráða. Inni í öllu hjartanu, sérstaklega sleglunum, eru svo dældir og fellingar sem eru 

einnig mikilvægar fyrir ígræðslu gangráðs (1).  

Til hægri gáttarinnar berst súrefnissnautt blóð frá öllum vefjum líkamans í gegnum efri og neðri 

holæðarnar (e. superior and inferior vena cava), sem og í gegnum kransstokk (e. sinus coronarius) 

sem liggur utan á hjartavöðvanum og tekur við blóðinu frá kransæðunum (e. coronary arteries). Þaðan 

rennur blóðið í gegnum þríblöðkulokuna (e. tricuspid valve) niður í hægri slegilinn og svo frá hægri 

sleglinum í gegnum lungnalokuna (e. pulmonary valve) og með hægri og vinstri lungnaslagæðunum 

(e. pulmonary arteries) til lungnanna. Frá lungunum berst súrefnisríkt blóð til vinstri gáttarinnar í 

gegnum fjórar lungnabláæðar (e. pulmonary veins). Þaðan rennur það í gegnum míturlokuna (e. mitral 

valve) til vinstri slegilsins og pumpast þar út í gegnum ósæðarlokuna (e. aortic valve) og ósæðina (e. 

aorta) til allra vefja líkamans (2).  

1.2 Rafleiðslukerfi hjartans 

Hjartað er með sitt eigið rafleiðslukerfi. Ofarlega í vegg hægri gáttarinnar er sérhæfður hópur af 

frumum sem mynda sérstakan gangráð eða sínus hnút (e. sinus node). Eru þetta hinar eiginlegu 

gangráðsfrumur hjartans. Þær hafa þann eiginleika að geta skapað rafboð sem berast niður til 

torleiðnihnútsins eða AV hnútsins (e. atrioventricular node) sem er staðsettur neðst í vegg hægri 

gáttarinnar og einnig með Bachmann‘s knippinu (e. Bachmann‘s bundle) yfir til vinstri gáttarinnar. 

Veldur þetta afskautun og samstilltum samdrætti í gáttunum. Boðin berast svo í gegnum AV hnútinn 

og niður með His knippinu (e. bundle of His) sem skiptist svo í hægri og tvær vinstri greinar (e. bundle 

branches) af Purkinje þráðum (e. Purkinje fibers) sem liggja í gegnum veggi sleglanna. Veldur þetta 

afskautun og samstilltum samdrætti í sleglunum (3). 
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Hjartalínurit er fljótleg og einföld leið til 

þess að meta hvernig rafboðin berast um 

hjartavöðvann. Þegar venjulegt 12 leiðslu 

hjartalínurit er tekið (sjá mynd 1B (4)) eru 10 

rafskaut sett á líkamann, fjögur á útlimi og 

sex á brjóstkassann vinstra megin. 

Leiðslurnar tengjast síðan við hjartarita sem 

mælir spennu milli tveggja póla og skrifar 

hana út á blað sem fall af tíma. Þessi 

spennumunur er síbreytilegur eftir því sem 

rafboðin berast um hjartað og því kemur fram 

þetta mynstur sem kallast hjartalínurit og 

samanstendur það af tökkum og bylgjum 

sem kallast P, Q, R, S, og T (sjá mynd 1A 

(5,6)). Eðlilegur taktur kallast sínus taktur 

(e.sinus rhythm) og eðlilegur sínus taktur í 

hvíld er á milli 50-100 slög á mínútu (6). 

1.3 Truflanir í leiðslukerfinu 

Hægt er að flokka truflanir í leiðslukerfinu í 

nokkra meginhópa, hægataktstruflanir (e. 

bradyarrythmias), ótímabær- eða aukaslög 

(e. premature or extra heartbeats), 

ofanslegilstakttruflanir (e. supraventricular 

arrythmias), og slegilstakttruflanir (e. 

ventricular arrythmias) (7). Hér að neðan 

verður aðallega fjallað um hægataktstruflanir 

sem eru holæðaskútaheilkenni (e. sick sinus 

syndrome) og gáttasleglarof (e. 

atrioventricular block) en þær eru helstu ábendingarnar fyrir ígræðslu á gangráð (8). 

1.3.1 Holæðaskútaheilkenni 

Holæðaskútaheilkenni (heilkenni sjúks sínus hnúts) er samheiti fyrir nokkrar gerðir af vanstarfsemi í 

sínus hnútnum. Helsta ástæðan fyrir vanstarfsemi er aldurstengd hrörnun á sínus hnútnum en aðrar 

ástæður geta meðal annarra verið meðfæddir gallar, ífarandi sjúkdómar og lyf. Einkennin geta meðal 

annarra verið hjartsláttarónot, þreyta og svimi sem á endanum geta leitt til yfirliðs (9). 

Mynd 1 Hjartalínurit A) P-bylgjan (e. P wave) sýnir 
afskautun gáttanna. QRS-flækja (e. QRS-
complex) er notað fyrir þá mynd sem Q-, R-, 
og S-takkarnir mynda, en breidd hennar 
endurspeglar hve langan tíma afskautun er 
að berast um sleglana. Bilið á milli P-
bylgjunnar og QRS-flækjunnar er kallað PR-
bil (e. PR interval) og er eðlilegt bil á milli 
120-200 millisekúndur (ms). Eðlileg vídd á 
QRS-flækjunni er styttra en 100 ms. T-
bylgjan (e. T wave) sýnir endurskautun 
sleglanna. Bilið frá upphafi QRS-flækjunnar 
og að enda T-bylgjunnar kallast QT-bil (e. 
QT interval), og er eðlilegt að það sé styttra 
en 440 ms þegar búið er að leiðrétta fyrir 
hjartsláttarhraða (6). B) Venjulegt 12 leiðslu 
hjartalínurit með sínus takti. Rauða örin 
bendir á P-bylgju, græna öring bendir á 
QRS-flækju, og bláa örin bendir á T-bylgju. 
Heimild mynd 1A: (5). Heimild mynd 1B: (4) 
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Til þess að greina sjúkan sínus í 

undirgerðir þarf að notast við 

hjartalínurit. Taktur sem lítur eðlilega 

út á riti en gengur hægar en 50 slög á 

mínútu í hvíld kallast sínus 

hægataktur (e. sinus bradycardia). 

Sínusstopp (e. sinus arrest) er það 

kallað þegar engin gangráðsvirkni er í 

sínus hnútnum í 3 sekúndur eða 

meira og sjást þá engar P-bylgjur á 

línuritinu (sjá mynd 2 (10)). Getur það 

meðal annars gerst þegar einstaklingur fer í rafvendingu (e. cardioversion) vegna gáttatifs (e. atrial 

fibrillation) eða gáttaflökts (e. atrial flutter) en þá ná gangráðsfrumurnar ekki að endurræsa eðlilegan 

sínus takt næginlega snemma eftir rafvendingu (9). Sínus útgöngublokk (e. sinus exit-block) er þegar 

það er gangráðsvirkni í sínus hnútnum en boðin eru hindruð áður en þau ná að dreifa sér um gáttina. 

Þegar taktur hjartans er að skipta fram og til baka á milli sínus hægatakts og kviðukenndra (e. 

paroxysmal) ofanslegilstakttruflana, langoftast gáttatifs, er það kallað heilkenni hraðs- og hægataktar 

(e. tachy-brady syndrome) (9). Vanhæfni í gangráðsfrumum (e. chronotropic incompetence) er 

skilgreind þegar hjartað eykur ekki hjartsláttartíðni sína í samræmi við aukna hreyfingu eða aukna 

eftirspurn eftir súrefni frá vefjum líkamans (11). 

1.3.2 Gáttasleglarof 

Gáttasleglarof (AV blokk) á við þegar það er töf á-, hlé á- eða engin leiðni frá gáttunum niður til 

sleglanna í gegnum AV hnútinn. Er það greint á hjartalínuriti með því að skoða sambandið á milli P-

bylgjunnar og QRS-flækjunnar. Helstu ástæðurnar fyrir AV blokki eru óþekkt krónísk örmyndun eða 

bandvefsmyndun á leiðslukerfinu sem kemur í veg fyrir eðlilega leiðni, sem og blóðþurrðarsjúkdómur í 

hjartanu sem getur valdið skemmdum á frumunum í leiðslukerfi hjartans. Aðrar mögulegar ástæður 

geta verið meðfæddir gallar, ýmis lyf og hjartaaðgerðir. Venjulega er talað um þrjár gráður af AV 

blokki: Fyrstu gráðu (1°) AV blokk, annarrar gráðu (2°) AV blokk, sem skiptist í Mobitz týpu 1 og 2, og 

svo þriðju gráðu (3°) AV blokk, eða algjört blokk (e. total block) (12). 

Í 1° AV blokki er alltaf P-bylgja á undan QRS-flækjunni en töf verður á rafboðunum frá gáttunum í 

gegnum AV hnútinn en berast þau alltaf á endanum niður til sleglanna. Á hjartalínuriti verður PR-bilið 

lengra en 200 ms. Einstaklingar með 1° AV blokk þurfa yfirleitt ekki gangráðsmeðferð (12). 

Í 2° AV blokki verður stundum hlé á leiðninni frá gáttum niður í slegla. Með því að skoða PR-bilið á 

hjartalínuriti hjá einstaklingum með 2° AV blokk er hægt að flokka það í tvær mismunandi týpur: Mobitz 

týpu 1, eða Wenckebach, og Mobitz týpu 2 (sjá mynd 3A (13) og 3B (13)). Wenckebach lýsir sér 

þannig að PR-bilið verður alltaf lengra og lengra með hverju slagi þangað til að eitt slag frá gáttinni 

leiðir ekki í gegnum AV hnútinn og verður því ekkert slag í sleglunum, þ.e. engin QRS-flækja verður á 

eftir einni P-bylgju. Næsta slag frá gáttinni leiðir svo eðlilega í gegnum AV hnútinn og niður í sleglana 

(12). Mobitz týpu 2 AV blokk lýsir sér þannig að PR-bilið helst það sama en án nokkurrar viðvörunar 

Mynd 2 Sínusstopp Tíminn á milli QRS-flækjanna er u.þ.b. 
3.5 sekúndur. Engin P-bylgja sést þar á milli. 
Rauðu örvarnar benda á P-bylgju, grænu örvarnar 
á QRS-flækju, og Bláu örvarnar á T-bylgju. Heimild 
mynd 2: (10) 
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leiðir slag frá gáttunum ekki niður í 

sleglana. Mobitz týpa 2 er almennt verri 

fyrir einstaklinga, þ.e. einkenni eins og 

mikill hægtaktur og óstöðugleiki í 

blóðþrýsting sem geta valdið yfirliði eða 

mögulega hjartastoppi (e. asystole) eru 

algengari hjá einstaklingum með Mobitz 

týpu 2. Einnig eru meiri líkur á að týpa 2 

geti versnað og orðið að 3° AV blokki (12). 

Í 3° AV blokki er engin leiðni í gegnum 

AV hnútinn og á hjartalínuriti er P-bylgjan 

aldrei í tengingu við QRS-flækjuna (sjá 

mynd 3C (13)). Gáttirnar og sleglarnir 

halda þó áfram að slá, nema ekki í takt 

hvert við annað. Einstaklingar með 3° AV 

blokk eru í hættu á að fá sleglahraðtakt (e. 

ventricular tachycardia) eða hjartastopp og 

þurfa því nánast alltaf á gangráði að halda 

(12). 

1.3.2.1 Greinrof 

Þegar komið er niður fyrir AV hnútinn og 

His knippið taka við þrjár greinar af 

Purkinje þráðum sem bera rafboðin um 

sleglana. Ein greinin fer til hægri slegils (e. 

right bundle branch) en tvær þeirra fara til 

vinstri slegils og talað er um fremri og aftari 

greinar (e. left anterior- and posterior 

branches). Sé leiðnitruflun í einhverri af 

þessum greinum er það kallað greinrof (e. 

bundle branch block) og sé rof á hægri 

greininni og annarri vinstri greininni er það tveggja greina rof (e. bifascicular block). Vinstra greinrof 

veldur ósamstilltum samdrætti í sleglunum sem gerir hjartanu erfiðara fyrir að pumpa blóði til alls 

líkamans (14). 

Oftast er fullkomið hægra greinrof (e. right bundle branch block) einkennalaust og þarfnast sjaldan 

gangráðsmeðferðar. Talað er um hægra greinrof þegar QRS-flækjan er lengri en 120 ms með öðrum 

dæmigerðum breytingum á hjartalínuriti (15). Einstaklingar eru sagðir með fullkomið vinstra greinrof (e. 

left bundle branch block) þegar blokk er í bæði fremri og aftari vinstri greinunum. Eitt og sér er vinstra 

greinrof oft einkennalaust og þarfnast sjaldan einhverrar sértækrar meðferðar (16). Helsta 

undantekningin fyrir gangráðsmeðferð hjá einstaklingum með vinstra greinrof er þegar QRS-flækjan er 

lengri en 150 ms, útstreymisbrot frá vinstri slegli (e. left ventricular ejection fraction) er minna en 35 % 

Mynd 3 AV blokk A) Wenckebach lýsir sér þannig að 
PR-bilið verður alltaf lengra og lengra með 
hverju slagi þangað til eitt slag frá gáttinni leiðir 
ekki í gegnum AV hnútinn og verður því ekkert 
slag í sleglunum, þ.e. engin QRS-flækja verður 
á eftir einni P-bylgju. Næsta slag frá gáttinni 
leiðir svo eðlilega í gegnum AV hnútinn og 
niður í sleglana. Rauða örin bendir á P-bylgju 
sem leiðir ekki í gegnum AV hnútinn. B) Mobitz 
týpu 2 AV blokk lýsir sér þannig að PR-bilið 
helst það sama en án nokkurrar viðvörunar 
leiðir slag frá gáttunum ekki niður í sleglana. 
Rauðu örvarnar benda á P-bylgju sem leiða 
ekki í gegnum AV hnútinn. C) Í 3° AV blokki  er 
engin leiðni í gegnum AV hnútinn. Gáttir og 
sleglar slá ekki í takt. Rauðu örvarnar benda á 
P-bylgjur sem leiða ekki í gegnum AV hnútinn, 
græna örin bendir á QRS-flækju, og bláa örin 
bendir á T-bylgju. Heimild mynd 3A, B og C: 
(13) 
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og einkenni eins og hjartsláttarónot, mæði og þreyta gera vart við sig við hreyfingu. Er þá mikil 

hjartabilun til staðar og mun tvíslegla gangráðsmeðferð (e. biventricular pacemaker) gagnast 

einstaklingi í því tilviki (8, 17). 

1.4 Gangráður 

Gangráður (eða gervigangráður (e. artificial cardiac pacemaker) til þess að rugla honum ekki við hinn 

eiginlega gangráð hjartans) er lækningatæki sem samanstendur af raforkugjafa (e. pulse generator), 

lítilli tölvu og rafhlöðu, sem öllu er pakkað saman í lítið títaníumhylki á stærð við eldspýtustokk og 

vegur ekki meira 50 grömm (18). Við gangráðinn tengist leiðsla eða leiðslur, eftir því hvernig 

gangráðstæki er verið að tala um, sem virkar bæði sem nemi (e. sensor) og rafskaut (e. electrode). 

Sem nemi ber leiðslan boð frá hjartanu um innri virkni þess upp til gangráðsins þar sem hann metur, 

með fyrirfram ákveðnum stillingum, hvort hann þurfi að gefa frá sér rafboð. Þurfi þess mun leiðslan, þá 

sem rafskaut, bera rafboðin niður til hjartavöðvans og sjá til þess að hólfið þar sem leiðslan er staðsett 

afskautist. Er þetta dæmi um hvernig skynjun (e. sensing) gangráðs virkar (19). 

Gangráður getur verið einhólfa (e. single chamber), tvíhólfa (e. dual chamber) og tvíslegla. Ef 

gangráður er einhólfa er einungis ein leiðsla sem tengist gangráðnum. Langoftast er þessi leiðsla sett í 

hægri slegilinn, þ.e. einhólfa gangráður í slegli. Einstaka sinnum er þó einungis ein leiðsla sett í hægri 

gáttina, nánar tiltekið í hægra gáttareyrað og er það þá einhólfa gangráður í gátt. Þegar gangráður er 

tvíhólfa er ein leiðsla í hægri gáttinni og ein leiðsla í hægri slegli en þetta er algengasta tegundin af 

gangráðum (sjá mynd 4A). Sé gangráður tvíslegla er oftast, en ekki alltaf, sett ein leiðsla í hægri gátt, 

ein leiðsla í hægri slegil og svo sett svokölluð vinstri slegilsleiðsla en hún er ekki sett inn í vinstri 

slegilinn heldur er henni komið fyrir langt inn í kransstokknum svo hún liggi utan á vinstri sleglinum 

(18) (sjá mynd 4B). Tvíslegla gangráður er notaður hjá einstaklingum með slagbilshjartabilun (e. 

systolic heart failure) og QRS vídd yfir 150 ms. Einnig eru til leiðslulausir gangráðar en þeim verður 

lýst síðar. 

Mynd 4 Röntgenmynd af gangráðum A) Tvíhólfa gangráður. Hvíta örin bendir á skrúfleiðslu sem er 
staðsett í hægri gáttinni, og svarta örin bendir á akkerisleiðslu sem er staðsett í hægri 
sleglinum. B) Tvíslegla gangráður. Hvíta örin bendir á skrúfleiðslu sem er staðsett í hægri 
gáttinni, og svarta örin bendir á skrúfleiðslu sem er staðsett í hægri sleglinum. Inni í hvíta 
hringnum sjást allir fjórir örvunarpólar vinstri slegilsleiðslunnar. Heimild mynd 4A og B: 
Landspítali 
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Leiðslurnar geta verið með stýrða- eða óstýrða festingu (e. active- or passive fixation). Leiðsla með 

stýrða festingu (skrúfleiðsla) hefur eins konar korkskrúfu inn í endanum á leiðslunni sem læknir skrúfar 

inn í hjartaþelið í gangráðsaðgerðinni. Leiðslur með óstýrða festingu (akkerisleiðsla) eru með fjóra 

pinna, eins konar akkeri, sem standa út frá endanum á leiðslunni og eiga að grípa í fellingarnar sem 

eru innan í hjartanu og festast þannig við hjartaþelið (18). Með tímanum myndast svo örvefur utan um 

leiðsluna, bæði inn í æðinni og við endann á henni til þess að hjálpa við festinguna (20). Inni í 

leiðslunni eru tveir rafleiðarar (e. conductor coils) og er einangrun á milli þeirra (19). 

Gangráðar eru stilltir á mismunandi hátt, gjarnan eftir hvort þeir hafa eina eða tvær leiðslur. 

Alþjóðlegt kerfi, svokallað NBG kerfi er notað (21). Þar er vitnað til hvað hólf er skynjað eða örvað og 

hver viðbrögð gangráðsins eru. Þetta eru fyrstu þrír bókstafirnir og svo er stundum bætt við þeim fjórða 

ef gangráður getur aukið hraðann eftir þörf. Algengustu stillingarnar eru AAI, VVI og DDD og svo er R 

bætt við ef þær hafa eigin innbyggða hraðastjórn. Fyrsti bókstafurinn ákvarðar hvaða hjartahólf er 

örvað. Annar bókstafurinn ákvarðar hvaða hjartahólf er skynjað. Þriðji bókstafurinn ákvarðar viðbrögð 

gangráðsins við skynjun. Fjórði bókstafurinn ákvarðar hvort gangráðurinn eigi að bregðast við auknum 

lífeðlisfræðilegum þörfum sjúklings, t.d. aukinni öndun eða hreyfingu. Bókstafurinn A stendur fyrir gátt, 

bókstafurinn V stendur fyrir slegil, bókstafurinn I stendur fyrir hamla (e. inhibit) og bókstafurinn D 

stendur fyrir bæði gátt og slegil. Bókstafurinn R stendur fyrir hraðastjórn (e. rate response) (21).  

1.4.1 Gangráðsígræðsla 

Gangráðsígræðsla er langoftast gerð í staðdeyfingu og án svæfingar. Á Landspítala er sjúklingnum 

gefið sýklalyf u.þ.b. klukkutíma fyrir aðgerðina sem fyrirbyggjandi meðferð gegn sýkingu. Þegar komið 

er inn á aðgerðarstofuna og sjúklingur lagstur á borðið er aðgerðarsvæðið á honum þvegið og 

sótthreinsað með spritti og klórhexidíni. Dauðhreinsaður dúkur er svo dreginn yfir sjúklinginn áður en 

aðgerðin hefst. Sjúklingur er staðdeyfður áður en læknir gerir lítinn skurð rétt fyrir neðan hægra eða 

vinstra viðbeinið. Fyrir neðan skurðinn er vasi búinn til í fitunni undir húðinni þar sem gangráðurinn 

verður ígræddur (22). Næst er stungið á bláæð, annað hvort á utanarmsbláæðina (e. cephalic vein), 

neðanviðbeinsbláæðina (e. subclavian vein) eða holhandarbláæðina (e. axillary vein), til þess að fá 

aðgang að hægri helming hjartans fyrir leiðslurnar. Oft er notast við skuggaefni og skyggnilýsingu til 

þess að sjá staðsetningu æðarinnar betur. Eftir að æðin hefur verið fundin er leiðari (e. guide wire) 

þræddur í gegnum nálina og niður að hjartanu. Séu fleiri en ein leiðsla er annað hvort gerð önnur 

stunga á æðinni eða annar leiðari þræddur í gegnum sömu nálarstungu. Svo er slíður, með víkkara (e. 

dilator), þrætt á leiðarann svo að endinn á slíðrinu nái inn í æðina áður en leiðarinn er svo dreginn til 

baka út úr æðinni. Þá er hægt að þræða leiðsluna í gegnum slíðrið og niður til viðeigandi hjartahólfs 

með hjálp skyggnilýsingar. Eftir að leiðslunni hefur verið komið fyrir á réttum stað er slíðrið fjarlægt. Þá 

eru framkvæmdar mælingar til þess að meta staðsetninguna á leiðslunni. Þessum mælingum verður 

lýst síðar. Sé staðsetning góð er hluti leiðslunnar sem stendur út úr æðinni saumaður fastur við 

brjóstvöðvafell (e. pectoral fascia) (22). Því næst er leiðslan tengd við gangráðinn og honum komið 

fyrir í gangráðsvasanum. Að lokum er svo skurðurinn saumaður saman og plástur settur yfir sárið. Á 

Landspítala er sjúklingi svo aftur gefið sýklalyf u.þ.b. 4-6 klukkustundum eftir aðgerð. Fyrir útskrift, sem 
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getur verið samdægurs en er oftast daginn eftir, er svo fengin röntgenmynd af lungum til þess að 

staðfesta rétta legu gangráðsleiðslna og til þess að athuga hvort loftbrjóst sé til staðar. 

1.4.2 Leiðslulaus gangráður 

Í ljósi þess að margir fylgikvillar sem fylgja gangráðum og gangráðsígræðslum tengjast leiðslunum var 

farið að þróa leiðslulausa gangráða. Þá er eiginleikum hefðbundins gangráðs, ásamt skynjunar- og 

rafskautseiginleikum leiðslunnar komið 

fyrir í litlu sívalningslaga tæki á stærð 

við tíu krónu pening (23) (sjá mynd 5). 

Til þess að koma tækinu fyrir er notast 

við þræðingartækni í gegnum lærbláæð 

(e. femoral vein). Stýranlegur leggur, 

með gangráðinn á endanum, er þá 

þræddur í gegnum slíður alla leið til 

hægri slegilsins. Þegar ásættanleg 

staðsetning og mæligildi hafa fengist er 

gangráðurinn festur við hjartaþelið, 

annað hvort með skrúffestingu eða 

akkerisfestingu, áður en hann er alveg 

losaður frá enda leggsins (24-26). Í dag 

eru þó einungis komnir í notkun 

einhólfa leiðslulausir gangráðar sem 

settir eru í hægri slegilinn. Henta þeir því ekki öllum gangráðsþegum, t.d. þeim sem eru með einhvers 

konar holæðaskútaheilkenni (27). Þróun á tvíhólfa leiðslulausum gangráðum er í gangi (28). Þá er 

skortur á langtímarannsóknum á fylgikvillum þar sem þeir komu ekki fram á sjónarsviðið fyrr en í lok 

ársins 2012 (29). Rannsóknarsniðurstöður fram til dagsins í dag lofa þó góðu og sýna fram á lægri 

tíðni fylgikvilla heldur en hjá hefðbundnum gangráðum (30-32). 

1.4.3 Gangráðseftirlit 

Um leið og einstaklingur fær gangráð er hann kominn í reglubundið gangráðseftirlit svo lengi sem 

hann er með gangráðinn. Oftast fer þetta eftirlit fram á göngudeild en í dag er einnig hægt að fá 

fjarvöktun (e. remote monitoring). Þá eru allar mælingar sendar í gagnabanka sem læknir eða einhver 

annar heilbrigðisstarfsmaður (lífeindafræðingar í gangráðseftirlitinu á Íslandi) hefur aðgang að. Til að 

byrja með er stutt á milli heimsókna í gangráðseftirlitið en fyrsta skoðun er daginn eftir 

gangráðsígræðslu. Næsta skoðun er svo 7-12 dögum eftir ígræðslu. Þá er plásturinn sem settur var 

yfir sárið í aðgerðinni tekinn af sárinu og gangráðssvæðið skoðað með tilliti til sýkingar og margúls eða 

blæðingar (e. hematoma). Eftir þetta fer að lengjast á milli skoðana en næsta skoðun er tveimur 

mánuðum seinna. Því næst 6 mánuðir áður en skoðanir eru framkvæmdar á 12 mánaða fresti. Á þetta 

við um einstaklinga með ein- eða tvíhólfa gangráð en einstaklingar með tvíslegla gangráð halda áfram 

að koma í eftirlit á 6 mánaða fresti. 

Mynd 5 Leiðslulaus gangráður og 10 krónu peningur 
Þessi leiðslulausi gangráður er með 
akkerisfestingu. Heimild mynd 5: Birgir Magnússon 
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Mælingar sem framkvæmdar eru í hvert einasta skipti sem einstaklingur kemur í eftirlit, sem og í 

aðgerðinni, eru skynjun, örvunarþröskuldur (e. stimulation threshold) og viðnám (e. impedance) 

leiðslanna. Einnig er staða rafhlöðunnar skoðuð í hverri skoðun. Skynjun leiðslanna er mæld í 

milliVoltum (mV) og segir til um innri virkni hjartans. Örvunarþröskuldurinn segir til um þá lágmarksorku 

sem þarf til þess að valda afskautun í viðeigandi hólfi. Örvunin hefur tvo eiginleika, útslag (e. 

amplitude) mælt í voltum (V) og tímalengd, sem mæld er í ms. Orkan sem þarf til þess að örva 

hjartavöðvann fer þá eftir tímalengd örvunarinnar, eða púlsbreiddinni (e. pulse width), og útslaginu. 

Viðnámið, mælt í ohm (Ω), segir til um hvort einangrun leiðslanna og rafleiðararnir í leiðslunni séu í 

lagi (19). 

1.5 Fylgikvillar 

Helstu fylgikvillar gangráðsígræðslna eru enduraðgerðir vegna leiðsluvandamála, loftbrjóst 

(e.pneumothorax), sýkingar og margúll eða blæðing á gangráðssvæðinu. Sjaldgæfari fylgikvillar geta 

meðal annarra verið rof á hjartavegg (e. cardiac perforation) og hjartaþröng (e. cardiac tamponade) í 

kjölfar þess. Þessir fylgikvillar og aðrir geta komið upp fljótlega eftir ígræðslu, þ.e. sem bráðir 

fylgikvillar, sem og mörgum mánuðum seinna, þ.e. sem langvinnir fylgikvillar (33-40). 

1.5.1 Vandamál með leiðslur 

Almennt er talið að truflun á eðlilegri starfsemi gangráðsleiðslu sé algengasti fylgikvillinn eftir 

gangráðsígræðslu og er yfirleitt þörf á enduraðgerð til þess að leysa úr því (34, 37, 40). Þá koma oftar 

upp vandamál með gáttaleiðsluna heldur en með hægri slegilsleiðsluna (33, 34, 36). Ýmsar ástæður 

geta verið fyrir leiðsluvandanum. Leiðsla getur færst úr stað sem getur valdið því að meiri orku þarf til 

þess að örva hjartavöðvann. Getur þá tæmst hratt af rafhlöðu gangráðsins og þarf því að lagfæra 

staðsetningu leiðslunnar. Einnig getur leiðsla losnað alveg frá hjartaþelinu (sjá mynd 6). Getur það 

orðið til þess að engin rafboð frá gangráðnum ná snertingu við hjartavöðvann, sem getur leitt til 

áðurnefndra einkenna sjúks sínus og AV blokks (41). Þá getur leiðsla einnig skemmst, t.d. orðið 

einangrunarrof á henni, m.a. vegna núnings eða galla, rafleiðararnir geta brotnað eða skrúfan í 

skrúfleiðslu skemmst. Sé einangrunarrof á leiðslunni sést það oftast í minnkuðu viðnámi en sé brot í 

rafleiðurunum sést það oftast í hækkuðu viðnámi (19, 41). 
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1.5.2 Loftbrjóst 

Þegar loft er til staðar í fleiðruholi (e. pleural space) sjúklings er hann sagður með loftbrjóst og er það 

venjulega bráður fylgikvilli. Loftbrjóst getur gerst þegar læknir reynir ástungu á bláæð en fer of langt og 

stingur í fleiðruna. Sjúklingur finnur ekki endilega fyrir því á meðan aðgerð stendur en getur farið að 

finna fyrir einkennum á fyrstu tveimur sólarhringunum eftir aðgerðina. Einkenni geta verið mæði, 

brjóstverkur, lágþrýstingur eða súrefnisskortur (18). Loftbrjóst getur verið misalvarlegt, allt frá lítilli 

loftrönd að næstum alveg samföllnu lunga (sjá mynd 7). Til þess að greina stærð loftbrjóstsins er 

notast við röntgenmyndatöku. Séu einkenni ekki metin alvarleg og loftbrjóst ekki mjög stórt er reynt að 

komast hjá meðferð, en hún felur í sér ísetningu á brjóstholskera til þess að losa út loftið í fleiðrunni 

(18, 42). 

Mynd 6 Lausar leiðslur A) Leiðslurnar eru á eðlilegum stað. Hvíta örin bendir á skrúfleiðslu í gáttinni, 
og svarta örin á akkerisleiðslu í sleglinum. B) Báðar leiðslurnar hafa dregist upp frá eðlilegum 
stað. Svarta örin bendir á slegilsleiðsluna, sem er staðsett í efri holæðinni, og hvíta örin 
bendir á gáttaleiðsluna sem er næstum komin út úr æðinni. Heimild mynd 6A og B: 
Landspítali 
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1.5.3 Sýking í gangráð 

Sýking í gangráð er alvarlegur fylgikvilli sem getur átt sér stað í gangráðsaðgerðinni, eða það sem 

algengara er, í enduraðgerðum og gangráðsboxaskiptum (43). Einnig er möguleiki að sýking annars 

staðar í líkamanum geti valdið gangráðssýkingu (44). Oft getur verið erfitt að greina alvarleika 

sýkingarinnar. Klínísku bólgueinkennin, hiti, roði, bólga og sársauki yfir gangráðssvæðinu, eru þó 

oftast til staðar. Í alvarlegri sýkingum getur rof verið í gangráðsskurðinum og gröftur ollið út úr sárinu 

(44, 45). En svo að meðferð verði sem markvissust þarf að taka sýni, bæði blóðsýni og graftarsýni fyrir 

bakteríurækt ásamt því að hjartaómskoðun um vélinda er mikilvæg til þess að sjá umfang 

sýkingarinnar. Húðsýkingu í gangráðsskurðinum er hægt að uppræta með markvissri sýklalyfjagjöf 

(46). Nái sýkingin aftur á móti í gangráðsvasann, á leiðslurnar og jafnvel í hjartaþelið þarf að grípa til 

róttækari aðgerða. Oftast þýðir það fjarlægingu á gangráðskerfinu um bláæð (e. transvenous 

explantation) en það er ekki hættulaus aðgerð, sérstaklega fjarlæging á leiðslunum (20). Þó er talið 

betra að fjarlægja kerfið fyrr heldur en seinna (20, 46). 

1.5.4 Blæðing 

Blæðing á gangráðssvæðinu getur verið misalvarleg og er skilgreind á marga mismunandi vegu. Það 

getur verið allt frá venjulegum marbletti, þar sem smá fyrirferð finnst ofan á gangráðnum og upp í 

fyrirferðamikla blóðsöfnun í gangráðsvasanum (47). Blæðing getur gerst hjá öllum en er þó algengari 

hjá þeim sem eru í einhvers konar blóðþynningarmeðferð (48-50). Yfirleitt er þetta ekki alvarlegur 

fylgikvilli. En sé hann að valda miklum óþægindum gæti sjúklingur þurft enduraðgerð þar sem 

gangráðsskurðurinn er opnaður og blóðið sem safnast hefur fyrir í vasanum hreinsað í burtu. Það er 

þó oftast síðasta úrræðið þar sem líkur á öðrum fylgikvillum, þá helst sýkingu, margfaldast (51). Sé 

sjúklingur í blóðþynningarmeðferð er stöðvun þeirrar meðferðar yfirleitt reynd fyrst (51). 

1.5.5 Rof á hjartavegg 

Rof á hjartavegg er hættulegur fylgikvilli sem getur gerst þegar verið er að koma gangráðsleiðslu fyrir á 

sínum stað í hjartanu. Rofið getur orsakað blæðingu þar sem blóð safnast fyrir í gollurshúsinu. Yfirleitt 

Mynd 7 Loftbrjóst A) Hægra lungað er næstum því alveg samfallið, mjög lítill lungnavefur sést. B) 
Lungað orðið heilt á ný. Svarta örin bendir á brjóstbolskerann sem þurfti að setja. Heimild 
mynd 7A og B: Landspítali 
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greinist það snemma eða á fyrstu dögunum eftir aðgerðina, en það getur einnig greinst mánuðum 

síðar. Þá er hjartaþröng lífshættulegt ástand þar sem mikið blóð í gollurshúsinu veldur auknum 

þrýstingi í gollurshúsinu og þar af leiðandi á hjartað (52-55). Fjölmörg klínísk einkenni geta komið fram 

við rof á hjartavegg, t.d. brjóstverkur, kviðverkur eða yfirlið, en það getur líka verið einkennalaust. Í 

flestum tilvikum rofs koma þó fram breytingar í mælingum á leiðslunni sem fór í gegnum hjartavegginn. 

Oftast eru skrúfleiðslur að valda rofi (55, 56). Til þess að greina umfang rofsins og hvort mikil blæðing 

hafi safnast fyrir í gollurshúsinu er notast við hjartaómun eða tölvusneiðmyndatöku (55). Sé óveruleg 

blæðing þarf ekki að grípa til skurðaðgerðar. Þá er framkvæmd enduraðgerð þar sem leiðslan er 

dregin til baka inn í hjartað með hjálp vélindaómunar (53). Sé mikil blæðing og hætta á hjartaþröng 

gæti þurft að grípa til opinnar skurðaðgerðar til þess að tæma gollurshúsið og sauma fyrir gatið. Oftast 

er þó hægt að tæma gollurshúsið með ísetningu gollurshúsdrens (e. pericardiocentesis) en með 

skurðteymi á bakvið sig (52, 53). 

1.6 Bakgrunnur 

Gangráðsaðgerðir eru algengar á Íslandi, sem og í öllum heiminum. Flestar aðgerðirnar hér á landi eru 

framkvæmdar á Hjarta- og æðaþræðingarstofu Landspítalans á Hringbraut en einnig eru rúmlega 10 

aðgerðir framkvæmdar á Sjúkrahúsi Akureyrar á hverju ári. Til eru margar rannsóknir sem taka saman 

algengustu fylgikvillana og margar þjóðir eru með gagnagrunna sem halda utan þau gögn. 

Ofangreindum fylgikvillum eftir gangráðsígræðslur hefur verið lýst á Landspítala (57) en tíðni þeirra 

hefur ekki áður verið rannsökuð. Ein rannsókn skoðaði fylgikvilla í kjölfar bjargráðsaðgerða á árunum 

2006-2010 og önnur rannsókn skoðaði öll tilfelli rofa á hjartavegg á árunum 2007-2010 (56, 58). 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna ábendingar, tíðni fylgikvilla og afleiðingar 

gangráðsaðgerða hjá einstaklingum sem fengu nýjan gangráð á Landspítala árin 2014-2016.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Úrtak 

Rannsóknin er afturskyggn gagnarannsókn og náði til allra þeirra einstaklinga sem fengu nýjan 

ígræddan gangráð á tímabilinu 1. janúar 2014 til 31. desember 2016. Undir nýjan gangráð flokkuðust 

þeir sem höfðu ekki áður fengið gangráð, ásamt þeim sem þurftu að fá uppfærslu úr ein- eða tvíhólfa 

gangráð í tvíhólfa- eða tvíslegla gangráð. Einnig voru þeir taldir með sem höfðu áður fengið gangráð, 

annað hvort í kviðarhol eða öðru hvoru megin undir viðbein, en fengu nýjan gangráð og 

gangráðsleiðslur ígræddan undir hitt viðbeinið. 

3.2 Gagnasöfnun 

Listi yfir einstaklinga sem fengu nýjan gangráð á tímabilinu var fenginn úr skráningarbók 

gangráðsaðgerða á hjarta- og æðaþræðingarstofu Landspítalans. Í bókina er skráð dagsetning 

aðgerðar, nafn og kennitala einstaklings, skyggnitími, tegund tækis, og læknar sem framkvæmdu 

aðgerðina. Aðgerðartíma fyrir aðgerðir framkvæmdar árið 2016 var að finna í Orbit, útgáfu 4.19.6, sem 

er skurðstofuskipulagskerfi sem notað er á hjarta- og æðaþræðingarstofu. Var farið yfir sjúkraskrár 

þeirra, sem og heimsóknir í gangráðseftirlitið, og úr þeim voru fengnar upplýsingar um ástæðu 

innköllunar (einungis hjá þeim sem fengu ein- eða tvíhólfa gangráð, og leiðslulausa gangráða), 

ábendingu fyrir gangráðsígræðslu, tegundir leiðslna, sem og alla fylgikvilla, og þeim öllum safnað 

saman í gagnagrunn. Fleiri upplýsingar voru fengnar úr sjúkraskránum en allar upplýsingar sem 

skráðar voru í gagnagrunninn er hægt að finna í fylgiskjali 1. Rannsóknartímabilinu lauk 31. desember 

2019, svo að eftirfylgni var að lágmarki þrjú ár og að hámarki sex ár. 

3.2.1 Fylgikvillar 

Fylgikvillar voru skilgreindir á eftirfarandi hátt: 

1. Leiðsluvandi – Ef sjúklingur þarfnaðist enduraðgerðar til þess að lagfæra staðsetningu á 

leiðslu eða leiðslum, þ.e. vegna tilfærslu á leiðslu eða leiðslum, eða að sjúklingurinn fékk 

nýja leiðslu vegna þess að leiðsla var skemmd. Undir tilfærslu á leiðslu flokkaðist augljós 

tilfærsla (e. macro-dislodgement) og lítil eða engin tilfærsla (e. micro-dislodgement) 

sjáanleg á röntgenmynd. Undir skemmda leiðslu flokkaðist rof á einangrun leiðslu, 

rafleiðarar inni í leiðslu brotnir, skemmd skrúfa í skrúfleiðslu, truflun í skynjun leiðslu og 

hækkaður örvunarþröskuldur. Ef skynjun leiðslu var 0.6 mV eða lægri og/eða ef 

örvunarþröskuldur leiðslu var 2.5 V eða hærri fór sjúklingur í enduraðgerð.  

2. Loftbrjóst – Ef loftbrjóst sást á röntgenmyndatöku, hvort sem ísetning brjóstholskera var þörf 
eður ei. 

3. Sýking – Ef fjarlægja þurfti gangráðskerfið vegna sýkingarinnar. 

4. Blæðing – Ef sjúklingur þarfnaðist enduraðgerðar til þess að hreinsa blóð úr 
gangráðsvasanum. 

5. Rof á hjartavegg – Ef myndgreiningarrannsóknir sýndu að leiðsla var utan hjartans, hvort 
sem ekkert var gert, enduraðgerð til þess að draga leiðsluna til baka inn í hjartað var gerð 
eða þörf var á opinni aðgerð til þess að loka gatinu. 

6. Færsla á gangráðsboxi – Ef að sjúklingur þarfnaðist færslu á gangráðsboxi vegna óþæginda 
á gangráðssvæði. 
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3.3 Úrvinnsla gagna 

Notast var við Microsoft Office Excel 2007 fyrir Windows til að geyma gagnagrunninn fyrir 

rannsóknina. Notast var við Excel og Rstudio fyrir Windows við tölfræðilega og myndræna úrvinnslu. 

Beitt var lýsandi tölfræði með meðaltal, tvö staðalfrávik, miðgildi, lægsta gildi, og hæsta gildi. Til þess 

að bera saman mun á tíðni fylgikvilla milli hópa var notast við χ2 (e. Chi-squared) próf fyrir samfelldar 

breytur og Student‘s t-próf fyrir flokkabreytur. P-gildi < 0.05 var talið tölfræðilega marktækt. 

3.4 Leyfi 

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala veitti leyfi fyrir rannsókninni, leyfisnúmer 39/2018.   
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4  Niðurstöður 

Alls fengu 719 einstaklingar nýjan gangráð frá 1. janúar 2014 til 31. desember 2016, 445 (61.9%) 

karlar og 274 (38.1%) konur (sjá töflu 1). Meðalaldur var 75.9 ± 24.5 ár, miðgildi 78 ár. Ekki var 

marktækur munur á meðalaldri karla og kvenna. Í 76.2% tilfella var tvíhólfa gangráður ígræddur. 

Helstu ábendingarnar voru gáttasleglarof (48.7%) og holæðaskútaheilkenni (45.8%). Karlar voru 

líklegri en konur til að vera með gáttasleglarof (p<0.001) en konur líklegri en karlar til að vera með 

holæðaskútaheilkenni (p<0.001). Tæplega 72% aðgerðanna voru bráðaaðgerðir en tíðni fylgikvilla var 

ekki hærri í bráðaaðgerðum miðað við valaðgerðir. Samantekt á helstu aðgerðar- og 

sjúklingaeiginleikum og fylgikvillum fyrir hvert ár fyrir sig má sjá í fylgiskjali 2.  

Sjö einstaklingum, fimm körlum og tveimur konum, sem fengu gangráð var fylgt eftir erlendis eftir 

ígræðslu og því ekki til gögn um þau.  

4.1 Fylgikvillar 

Eftir 712 aðgerðir fengu alls 82 (11.5%) einstaklingar einhvern fylgikvilla. Þar af fengu 39 (8.9%) karlar 

og 43 (15.8%) konur einhvern fylgikvilla. Tíðni fylgikvilla var tölfræðilega marktækt hærri hjá konum en 

körlum (p=0.007). Ekki var marktækur munur á tíðni fylgikvilla á milli ára. 
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Tafla 1 Samantekt á aðgerðar- og sjúklingaeiginleikum árin 2014-2016 eftir kyni 
 

Samtals Karl Kona 

Fjöldi aðgerða  719 445 (61.9) 274 (38.1) 

Meðalaldur  75.9 ± 24.5 (78; 15-99) 75.5 ± 23.8 (77; 15-99) 76.5 ± 25.6 (79; 20-99) 

Tegund tækis   
  

Einhólfa gangráður í slegli 127 (17.7) 88 (19.8) 39 (14.2) 

Tvíhólfa gangráður 548 (76.2) 324 (72.8) 224 (81.8) 

Einhólfa gangráður í gátt 3 (0.4) 2 (0.4) 1 (0.4) 

Leiðslulaus gangráður  8 (1.1) 5 (1.1) 3 (1.1) 

Tvíslegla gangráður 33 (4.6) 26 (5.8) 7 (2.6) 

Ábending   
  

AV blokk 350 (48.7) 244 (54.8) 106 (38.7) 

Heilkenni sjúks sínus hnúts 329 (45.8) 171 (38.4) 158 (57.7) 

Vinstra greinrof 18 (2.5) 13 (2.9) 5 (1.8) 

IVCD, ekki vinstra greinrof 1 (0.1) 1 (0.2) 0 

Gangráðsörvuð QRS flækja 11 (1.5) 10 (2.2) 1 (0.4) 

Fyrirbyggjandi 3 (0.4) 2 (0.4) 1 (0.4) 

AV blokk eftir TAVI 7 (1.0) 4 (0.9) 3 (1.1) 

Ástæða innköllunar   
  

Innkallaður 178 (28.1) 108 (27.8) 70 (28.6) 

Bráðaaðgerð 456 (71.9) 281 (72.2) 175 (71.4) 

Meðalskyggnitími (mín)  
  

Einhólfa gangráður í slegli  3.7 ± 6.5 (3.0; 0.7-25.0) 3.5 ± 5.7 (3.1; 0.7-25.0) 4.0 ± 8.0 (3.1; 1.1-22.6) 

Tvíhólfa gangráður  5.8 ± 8.2 (4.7; 1.5-48.0) 5.7 ± 7.3 (4.7; 1.5-39.2) 6.1 ± 9.4 (4.7; 1.5-48.0) 

Einhólfa gangráður í gátt 9.8 ± 11.8 (3.0; 3.0-23.5) 3.0 ± 0.0 23.5 ± 0.0 

Leiðslulaus gangráður 9.2 ± 3.7 (10.0; 4.2-14.2) 8.0 ± 2.8 (8.8; 4.2-10.2) 14.2 ± 0.0 

Tvíslegla gangráður 26.3 ± 39.6 (17.0; 8.3-94.0) 24.9 ± 39.8 (16.5; 8.3-94.0) 31.6 ± 40.0 (22.2; 13.2-66.6) 

Meðalaðgerðartími (mín)  
  

Einhólfa gangráður í slegli 23.8 ± 19.9 (22; 10-62) 22.6 ± 16.8 (20; 10-44) 26.0 ± 24.6 (23; 13-62) 

Tvíhólfa gangráður  34.0 ± 28.3 (32; 11-83) 33.2 ± 29.4 (31; 11-83) 35.4 ± 26.4 (34; 14-78) 

Einhólfa gangráður í gátt  25 ± 0.0 25 ± 0.0 0 

Leiðslulaus gangráður 64.8 ± 17.7 (63.5; 53-76) 63.6 ± 15.4 (56; 62-76) 66.7 ± 24.2 (71; 53-76) 

Tvíslegla gangráður  89.8 ± 67.6 (84; 62-150) 92.9 ± 69.5 (84.5; 62-150) 65 ± 0.0 

Fylgikvillar   
  

Einhver fylgikvilli 82 (11.5) 39 (8.9) 43 (15.8) 

Enginn fylgikvilli 630 (88.5) 401 (91.1) 229 (84.2) 

Gildi fyrir meðalaldur, meðalskyggnitíma, og meðalaðgerðartíma eru gefin upp með tveimur staðalfrávikum, og í sviga eru 

miðgildi; lægsta gildi-hæsta gildi. Aðrir svigar gefa upp prósentutölu. Gögn vantaði fyrir eftirfarandi gildi: Ástæða innköllunar 

(n=634), meðalskyggnitími (n=677), meðalaðgerðartími (n=236) og fylgikvillar (n=712). IVCD=Intraventricular conduction delay; 

TAVI=Transcatheter aortic valve implantation. 

Alls komu upp 88 fylgikvillar hjá 82 einstaklingum (sjá töflu 2). Vandi með leiðslur var algengasti 

fylgikvillinn, en 55 einstaklingar þurftu að fara í enduraðgerð vegna tilfærslu á leiðslu/m eða vegna 
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skemmdrar leiðslu. Þá voru 22 einstaklingar sem fengu loftbrjóst, sjö einstaklingar fengu rof á 

hjartavegg, og þrír einstaklingar fengu sýkingu. Einn einstaklingur þurfti tilfærslu á gangráðsboxi, en 

engin blæðing á gangráðssvæðinu sem þarfnaðist enduraðgerðar kom upp á rannsóknartímabilinu. 

Hjá öllum nema sjö einstaklingum leiddi fylgikvilli til enduraðgerðar, ýmist á gangráðssvæði, opinnar 

aðgerðar eða keraísetningar vegna loftbrjósts. 

Tafla 2 Yfirlit yfir alla fylgikvilla hjá einstaklingum sem fengu gangráð árin 2014-2016 eftir kyni 

Fjöldi aðgerða Samtals (n=712) Karl (n=440) Kona (n=272) 
 

 

  

Fjöldi sem fékk fylgikvilla 82 (11.5) 39 (8.9) 43 (15.8) 

Fylgikvilli    

Leiðsluvandi 55 (7.7) 26 (5.9) 29 (10.7) 

Loftbrjóst 22 (3.1) 9 (2.0) 13 (4.8) 

Sýking 3 (0.4) 1 (0.2) 2 (0.7) 

Blæðing 0 0 0 

Rof á hjartavegg 7 (1.0) 5 (1.1) 2 (0.7) 

Færsla á gangráðsboxi 1 (0.1) 0 1 (0.4) 

Fjöldi fylgikvilla í heild 88 41 47 

Alls voru 55 einstaklingar (7.7%) af þeim 712 sem fengu gangráð árin 2014-2016 með leiðsluvanda á rannsóknartímabilinu. 

Þá voru 5.9% karla sem voru með vanda í leiðslu, en 10.7% kvenna. Gildi inn í sviga fyrir fjölda aðgerða er n=fjöldi einstaklinga. 

Aðrir svigar gefa upp prósentutölu. 

Fimm einstaklingar fengu tvo eða fleiri fylgikvilla. Tveir einstaklingar fóru í enduraðgerð vegna 

vanda á leiðslu og síðar þurfti að fjarlægja allt gangráðskerfið vegna sýkingar. Einn maður fékk bæði 

rof á hjartavegg og loftbrjóst í kjölfar aðgerðarinnar. Ein kona fékk loftbrjóst í kjölfar 

gangráðsígræðslunnar. Rétt um þremur árum seinna þurfti hún að fara í enduraðgerð til þess að 

lagfæra legu á leiðslum vegna þess að báðar gangráðsleiðslurnar voru með háa örvunarþröskulda. 

Fékk hún nýtt gangráðstæki í leiðinni þar sem örvunarþröskuldur leiðslanna var lengi hár og því lítið 

eftir á rafhlöðunni. Þá var ein kona með situs inversus (sjá mynd 8) sem fékk þrjá fylgikvilla. 

Slegilsleiðslan hafði valdið rofi á hjartaveggnum í kjölfar gangráðsígræðslunnar. Rúmlega sex 

mánuðum seinna var gangráðsboxið fært frá hægri brjóstkassa yfir á vinstri brjóstkassa vegna mikilla 

óþæginda og ertingar á gangráðssvæðinu. Sjúklingur hafði áður fengið brjóstakrabbamein og var 

bólga og erting í húðinni. Leiðslurnar voru leiddar frá hægra brjóstholinu undir húðinni, yfir bringubeinið 

og í nýja gangráðsvasann vinstra megin (sjá mynd 8A) Í kjölfar þeirrar aðgerðar fékk hún loftbrjóst þar 

sem vinstra lungað var næstum alveg samfallið. Þremur mánuðum eftir það fékk hún nýjar leiðslur 

vegna mikilla óþæginda sem fylgdi því að hafa leiðslurnar eins og þær voru lagðar (sjá mynd 8B). Ekki 

þurfti hún nýtt gangráðstæki og ekki voru leiðslurnar fjarlægðar. 
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Einungis komu upp fylgikvillar hjá þeim sem fengu einhólfa gangráð í slegil, og tvíhólfa gangráð 

(sjá töflu 3). Þó að tíðnin hafi verið hærri hjá þeim sem fengu tvíhólfa gangráð (13.5%) miðað við 

einhólfa gangráð í slegli (7.1%), var munurinn á mörkum þess að vera marktækur. 

Tafla 3 Dreifing fylgikvilla eftir kyni og tegund tækis 
 

Fjöldi aðgerða Enginn fylgikvilli Einhver fylgikvilli 

Samtals: 712 630 (88.5) 82 (11.5) 
    

Kyn 
   

Karl 440 401 (91.1) 39 (8.9) 

Kona 272 229 (84.2) 43 (15.8) 
    

Tegund tækis 
   

Einhólfa gangráður í slegli 127 118 (92.9) 9 (7.1) 

Tvíhólfa gangráður 541 468 (86.5) 73 (13.5) 

Einhólfa gangráður í gátt 3 3 (100) 0 

Leiðslulaus gangráður 8 8 (100) 0 

Tvíslegla gangráður 33 33 (100) 0 

Alls voru 73 (13.5%) einstaklingar af þeim 541 sem fengu tvíhólfa gangráð sem fengu einhvern fylgikvilla á gangráðstímabilinu. 

Þá voru 7.1% af þeim sem fengu einhólfa gangráð í slegil sem fengu einhvern fylgikvilla. Gildi inn í sviga gefa upp prósentutölu. 

4.1.1 Vandamál með leiðslur 

Algengasti fylgikvillinn á rannsóknartímabilinu voru leiðsluvandamál þar sem enduraðgerð þurfti til 

þess að lagfæra staðsetningu leiðslu eða leiðslna, eða að ný leiðsla var sett vegna þess að leiðsla var 

skemmd. Alls voru 55 (7.7%) einstaklingar sem voru með leiðsluvanda (sjá töflu 4), hvort sem það var 

einungis á annarri leiðslunni eða báðum. Af þessum 55 einstaklingum voru 26 karlar og 29 konur. 

Tíðni leiðsluvandamála var hærri hjá konum heldur en körlum (p=0.03). 

Mynd 8 Óvenjuleg lega leiðslna A) Leiðslurnar voru leiddar frá hægra brjóstholinu undir húðinni, yfir 
bringubeinið og í nýja gangráðsvasann vinstra megin. B) Búið að leggja nýjar leiðslur vinstra 
megin, og fjarlægja hlutana af leiðslunum sem lágu undir húðinni og yfir bringubeininu. Tekið 
skal fram að hjartað er hægra megin sem er óvenjulegt. Heimild mynd 8A og B: Landspítali 
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Af þeim sem fengu gangráð árið 2014 voru 17 (7.9%) af 214 sem voru með vandamál í leiðslum, 

15 (5.9%) af 255 árið 2015, og 23 (9.5%) af 243 árið 2016. Talsverður breytileiki er á tíðni 

leiðsluvanda á milli ára, en þó ekki tölfræðilega marktækur. 

Þá voru 11 einstaklingar sem voru einungis með vanda í gáttaleiðslu og 31 sem voru einungis með 

vanda í slegilsleiðslu. Þrettán einstaklingar voru með vanda í bæði gátta- og slegilsleiðslu en það var 

einungis talin sem ein enduraðgerð. Alls var því vandi með 24 gáttaleiðslur og 44 slegilsleiðslur. 

Enginn vandi kom upp með þær 33 vinstri slegilsleiðslur sem voru settar. 

Tafla 4 Fjöldi leiðsluvandamála eftir hvaða leiðslu 

Fjöldi aðgerða Samtals (n=712) Karl (n=440) Kona (n=272) 

    

Fjöldi leiðsluvandamála 55 (7.7) 26 (5.9) 29 (10.7) 

Hvaða leiðsla   
 

Gáttaleiðsla 11 (1.5) 6 (1.4) 5 (1.8) 

Slegilsleiðsla 31 (4.4) 16 (3.6) 15 (5.5) 

Báðar  13 (1.8) 4 (0.9) 9 (3.3) 

Vinstri slegilsleiðsla 0 0 0 

Alls voru 55 (7.7%) einstaklingar af 712 sem þurftu að fara í enduraðgerð vegna leiðsluvanda. Í samtals 3.4% tilfella var vandi í 

gáttaleiðslu og í 6.2% tilfella var vandi í slegilsleiðslu. Gildi inn í sviga fyrir fjölda aðgerða er n=fjöldi einstaklinga. Aðrir svigar 

gefa upp prósentutölu. 

Töluvert fleiri skrúfleiðslur voru settar í gáttina en í slegilinn voru mun fleiri akkerisleiðslur settar (sjá 

töflu 5). Tíðni leiðsluvandamála fyrir allar ígræddar akkerisleiðslur (7.2%) var hærri en fyrir allar 

ígræddar skrúfleiðslur (3.5%) (p=0.006).  

Tafla 5 Fjöldi leiðsluvandamála eftir festingu  

Leiðsluvandamál Samtals 

  

Hvaða leiðsla og festing 
 

Gáttaleiðsla (n=564) 24 (4.3) 

Akkerisleiðsla (n=55) 5 (9.1) 

Skrúfleiðsla (n=509) 19 (3.7) 

Slegilsleiðsla (n=691) 44 (6.4) 

Akkerisleiðsla (n=598) 42 (7.0) 

Skrúfleiðsla (n=93) 2 (2.2) 

Vinstri slegilsleiðsla (n=33) 0 

Taflan sýnir hversu margar gáttaleiðslur og slegilsleiðslur voru ígræddar í heild sinni, 564 gáttaleiðslur og 691 slegilsleiðsla. 

Taflan sýnir einnig að vandi var með 24 (4.3%) gáttaleiðslur og 44 (6.4%) slegilsleiðslur. Gildi inn í sviga fyrir hvaða leiðsla og 

festing eru n=fjöldi ígræddra leiðsla. Aðrir svigar gefa upp prósentutölu. 
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Þá þurftu 41 (5.8%) að fara í 

enduraðgerð einungis vegna þess 

að leiðsla eða leiðslur höfðu færst 

til frá gangráðsaðgerðinni (sjá 

mynd 9). Níu (1.3%) einstaklingar 

þurftu að fara í enduraðgerð 

einungis vegna þess að leiðsla var 

skemmd. Fjórir þurftu að fara í 

enduraðgerð vegna þess að önnur 

leiðslan var skemmd og hin hafði 

færst til.  

Af þeim 55 sem voru með 

leiðsluvandamál voru 26 sem fóru 

í enduraðgerð innan við 14 dögum 

eftir gangráðsígræðsluna (sjá 

mynd 10). Níu einstaklingar þurftu 

að fara í enduraðgerð meira en ári 

eftir aðgerðina. 

Þá voru sex einstaklingar sem 

fengu aftur vandamál á leiðslu eftir 

enduraðgerð. Fjórar af þeim voru 

vegna tilfærslu á leiðslu eða 

leiðslum og tvær vegna þess að 

leiðsla var ónýt. Þrír einstaklingar 

fengu aftur leiðsluvandamál innan 

við 14 dögum eftir 

enduraðgerðina, einn einstaklingur 

rúmlega þremur mánuðum eftir enduraðgerðina og tveir einstaklingar meira en ári eftir 

enduraðgerðina. Þá voru tveir einstaklingar af þeim 55 sem fóru í enduraðgerð sem þurftu að láta 

fjarlægja gangráðskerfið vegna sýkingar. 

4.1.2 Loftbrjóst 

Næst algengasti fylgikvillinn öll árin var loftbrjóst. Alls voru 22 (3.1%) einstaklingar sem fengu loftbrjóst 

(sjá töflu 6), hvort sem að þurfti að setja brjóstholskera eða ekki. Af þessum 22 einstaklingum voru 9 

karlar og 16 konur. Þrátt fyrir meira en tvöfalda tíðni loftbrjósta hjá konum miðað við karla var 

munurinn á mörkum þess að vera marktækur. Þá voru 16 (2.2%) einstaklingar sem þurftu að fá 

brjóstholskera, 10 konur og 6 karlar.  

 

Mynd 10 Hve mörgum dögum eftir gangráðsígræðslu var 
enduraðgerð framkvæmd 

Mynd 9 Ástæða enduraðgerðar vegna leiðsluvanda 
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Tafla 6 Fjöldi loftbrjósta eftir því hvort einstaklingur fékk brjóstholskera 

Fjöldi aðgerða Samtals (n=712) Karl (n=440) Kona (n=272) 

    

Fjöldi loftbrjósta 22 (3.1) 9 (2.0) 13 (4.8) 

Meðferð    

Brjóstholskeri  16 (2.2) 6 (1.4) 10 (3.7) 

Enginn brjóstholskeri  6 (0.8) 3 (0.7) 3 (1.1) 

Alls voru 22 (3.1%) einstaklingar af 712 sem fengu loftbrjóst á rannsóknartímabilinu. Þá voru 2.2% sem þurftu að fá ísetningu 

brjóstbolskera. Gildi inn í sviga fyrir fjölda aðgerða er n=fjöldi einstaklinga. Aðrir svigar gefa upp prósentutölu. 

4.1.3 Sýking í gangráð 

Þrír (0.4%) einstaklingar fengu vasa- og leiðslusýkingu sem leiddi til þess að fjarlægja þurfti 

gangráðskerfið, einn karl og tvær konur. Allar þessar sýkingar komu upp hjá einstaklingum sem fengu 

gangráð árið 2016. Hjá annarri konunni var gangráðskerfið fjarlægt vegna sýkingar rétt um einum 

mánuði eftir að hún fór í gangráðsígræðslu. Hjá henni ræktuðust methicillin ónæmir Staphylococcus 

aureus. Hin konan fór í enduraðgerð vegna leiðsluvanda rétt rúmlega þremur mánuðum eftir 

gangráðsígræðsluna. Hún var með hita þegar enduraðgerðin átti sér stað. Þremur vikum eftir hana var 

gangráðskerfið fjarlægt vegna sýkingar. Ekkert ræktaðist úr neinum blóðprufum né af endunum af 

gangráðsleiðslunum sem voru settir í rækt. Maðurinn fór í enduraðgerð vegna leiðsluvanda rúmlega 

mánuði eftir ígræðsluna. Rúmlega níu mánuðum eftir enduraðgerðina var gangráðskerfið fjarlægt 

vegna sýkingar. Hjá honum ræktuðust Enterococcus faecalis. Allir þessir einstaklingar voru á lífi þegar 

rannsóknartímabilinu lauk, en enginn af þeim hafði fengið gangráð aftur. 

4.1.4 Rof á hjartavegg 

Sjö (1.0%) einstaklingar fengu rof á 

hjartavegg, fimm karlar og tvær konur. 

Enginn af þeim fékk hjartaþröng. Fyrsta 

tilfellið var maður sem byrjaði að finna 

fyrir verk í brjóstkassa og þindarertingu 

tveimur dögum eftir gangráðsaðgerðina. 

Á röntgenmynd sást að slegilsleiðslan, 

sem var akkerisleiðsla, var út fyrir 

hjartaskuggann og hafði því gert rof á 

hjartavegginn (sjá mynd 11). Ekkert var 

gert til þess að lagfæra leiðsluna en í 

staðinn var gangráðurinn stilltur þannig 

að engin örvun átti sér stað frá 

slegilsleiðslunni og hurfu þá einkenni 

hans. Annað tilfellið var maður þar sem 

skrúfuð gáttaleiðsla hafði gert rof á hjartavegginn. Hann fékk brjóstverki skömmu eftir aðgerðina og 

ómskoðun sýndi vökva í gollurshúsinu. Leiðslan var dregin til baka með hjálp vélindaómunar. Þriðja 

Mynd 11 Rof á hjartavegg Örin bendir á slegilsleiðsluna 
sem er fyrir utan hjartaskuggann. Heimild mynd 
11: Landspítali 
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tilfellið var maður sem var að fá mikið af aukaslögum og fékk mikinn brjóstverk níu dögum eftir 

ígræðsluna. Hjartaómun sýndi vökva í gollurshúsinu. Við ísetningu á gollurshúsdreni byrjaði að blæða 

meira inn í gollurshúsið og fór hann því í bráða opna aðgerð til þess að ná stjórn á blæðingunni. Þegar 

búið var að hreinsa gollurshúsið af blóði hófst leit að gatinu eftir leiðsluna, sem var akkerisleiðsla í 

sleglinum, sem átti að hafa valdið rofinu. Hvergi sást gat sem talið var eftir leiðsluna en lítið gat sást 

sem var talið hafa orðið til við ísetninguna á gollurshúsdreninu. Uppruni vökvans sem sást upphaflega 

í hjartaómuninni var því óljós. Fjórða tilfellið var kona sem byrjaði að finna fyrir miklum verkjum út í 

hægri öxl rúmlega tveimur mánuðum eftir gangráðsígræðsluna. Myndgreiningarrannsóknir gáfu grun 

um að slegilsleiðslan, sem var akkerisleiðsla, hefði rofið hjartavegginn. Hún fékk gollurshúsdren og 

leiðslan var lagfærð með hjálp vélindaómskoðunar. Fimmta tilfellið var maður sem byrjaði að finna fyrir 

brjóstverk um nóttina eftir aðgerðina. Á röntgenmynd vaknaði grunur um að slegilsleiðslan, sem var 

akkerisleiðsla, hefði rofið hjartavegginn. Engar breytingar voru þó á leiðslumælingum. Hann fór í 

enduraðgerð þar sem leiðslan var endurstaðsett. Sjötta tilfellið var kona sem fékk mikinn brjóstverk 

tæplega tveimur mánuðum eftir gangráðsaðgerðina. Í hjartaómun sást vökvi í gollurshúsinu. Upp 

vaknaði grunur um að slegilsleiðslan, sem var skrúfleiðsla, hafði valdið rofi á hjartaveggnum. Hún fór í 

opna aðgerð til þess að hreinsa vökvann úr gollurshúsinu en þegar leitað var að gatinu sem leiðslan 

átti að hafa gert fannst ekkert. Uppruni vökvans var því óljós. Sjöunda tilfellið var maður sem fékk 

brjóstverk daginn eftir ígræðsluna. Mælingar á leiðslum sýndu að gáttaleiðslan var með mjög hátt 

viðnám. Tölvusneiðmynd sýndi vökva í gollurshúsinu og sterkan grun um að gáttaleiðslan hafi rofið 

hjartavegginn. Hann fór í opna hjartaaðgerð og hafði gáttaleiðslan gert gat á hjartavegginn sem og á 

gollurshúsið og stóð hún inn í fleiðruholið. Hann fékk einnig loftbrjóst út af því. Gert var við gatið og 

fékk hann nýja gáttaleiðslu.  

4.1.5 Andlát 

Átján einstaklingar (2.5%) voru látnir innan við 30 dögum frá gangráðsígræðslu. Þá voru 22 (3.1%) 

látnir innan við 90 dögum eftir ígræðslu. Ekkert dauðsfall var hægt að tengja við fylgikvilla 

gangráðsaðgerðar. 

Af þeim 214 sem fengu gangráð árið 2014 voru 55 (25.7%) látnir innan við þremur árum frá aðgerð. 

Árið 2015 voru 59 (23.1%) af 255 látnir innan þriggja ára frá aðgerð og árið 2016 voru 42 (17.3%) af 

243 látnir innan þriggja ára frá aðgerð. Samtals voru 155 (21.8%) af þeim 712 sem fengu gangráð árin 

2014-2016 látnir innan þriggja ára frá gangráðsaðgerð. Tíðni dauðsfalla var ekki hærri hjá þeim sem 

fengu einhvern fylgikvilla miðað við þá sem fengu engan fylgikvilla.  
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5 Umræða 

Árin 2014-2016 voru 719 gangráðar ígræddir á Landspítalanum. Af þeim voru 712 í eftirliti hér á landi. 

Fylgikvillar komu upp hjá 82 (11.5%) af 712 einstaklingum á rannsóknartímabilinu. Tíðni fylgikvilla var 

hærri hjá konum miðað við karla (15.8% vs. 8.9%) og þá voru leiðsluvandamál algengasti fylgikvillinn á 

tímabilinu eða 7.7%. Oftar var vandi með akkerisleiðslur miðað við skrúfleiðslur (7.2% vs. 3.3%). 

Alvarlegir fylgikvillar eins og sýkingar og rof á hjartavegg voru sjaldgæfir. 

Í samanburði við aðrar rannsóknir var meðaltíðni fylgikvilla hér á landi upp á 11.5% með hærra lagi 

miðað við aðrar rannsóknir. Aftur á móti er munurinn á tíðni fylgikvilla á milli mismunandi rannsókna 

mjög mikill, allt frá 3.6-12.6% (33-40). Ýmsar ástæður geta verið fyrir því. Skilgreiningar á fylgikvillum 

eru mismunandi á milli rannsókna. Einnig er mikill munur á hve lengi sjúklingum er fylgt eftir, allt frá 

sex mánuðum og upp í sex ár (33-40). Ein dönsk rannsókn (37) sem var með sex mánaða eftirfylgni á 

tæplega 6000 einstaklingum greindi frá tíðni upp á 9.9% fyrir nýgrædd gangráðstæki en önnur sænsk 

rannsókn (38) með eftirfylgni upp í eitt ár á tæplega 6700 einstaklingum greindi frá tíðni upp á 3.6% 

fyrir nýgrædd gangráðstæki. Þessi rannsókn okkar var með eftirfylgni allt upp í sex ár. Þá eru flestar af 

þessum rannsóknum afturskyggndar eins og þessi og eru flest gögnin fengin úr gagnabönkum. Þessir 

gagnabankar geta verið misvel útfylltir og því erfitt að reiða sig fullkomlega á þá. Mjög jákvætt er þá að 

skýra frá því að engir fylgikvillar komu upp hjá þeim sem fengu tvíslegla gangráð. Í þessari rannsókn 

voru þó einungis ígræddir 33 tvíslegla gangráðar og var því stærð þýðisins ekki stórt. Hins vegar 

verður að benda á að yfirleitt eru reynslumeiri læknar sem framkvæma þessar flóknari aðgerðir en 

meiri reynsla er tengd við færri fylgikvilla (34, 36, 37). 

Af 272 konum sem fengu gangráð árin 2014-2016 fengu 43 (15.8%) einhvern fylgikvilla og var 

tíðnin mun hærri hjá þeim miðað við hjá körlunum (8.9%). Þá voru þær með hærri tíðni á öllum 

fylgikvillunum nema rofi á hjartavegg. Þetta er í samræmi við margar aðrar rannsóknir sem hafa sýnt 

fram á hærri tíðni fylgikvilla hjá konum þegar kemur að hjartatengdum aðgerðum, hvort sem það eru 

gangráðs- eða bjargráðsaðgerðir, kransæðaþræðingar eða brennsluaðgerðir (37, 59-65). Ýmsar 

getgátur hafa verið settar fram sem hugsanlegar ástæður fyrir þessu. Þær tengjast flestar 

líffræðilegum þáttum. Konur eru yfirleitt fíngerðari og því með minni æðar og hjarta. Þá eru veggirnir á 

bæði æðunum og hjartanu oft þynnri heldur en hjá körlunum og gæti það leitt til fleiri tæknilegra 

örðugleika í hjartatengdum aðgerðum (59-61).  

Athyglisvert var að skoða muninn á fylgikvillum á milli ára. Heildarfjöldi fylgikvilla árið 2014 voru 24 

hjá 23 einstaklingum, árið 2015 voru þeir 23 hjá 23 einstaklingum, en árið 2016 voru þeir 41 hjá 36 

einstaklingum. Þó að munurinn hafi ekki verið tölfræðilega marktækur er greinilegt að flestir 

fylgikvillarnir komu upp árið 2016. Næstum helmingur allra leiðsluvandamála voru hjá einstaklingum 

sem fengu gangráð árið 2016. Fjöldi loftbrjósta tvöfaldaðist á milli 2015 og 2016. Allar þrjár 

sýkingarnar komu upp árið 2016 og þá voru fjögur af sjö rofum á hjartavegg sem gerðust þetta ár. 

Möguleg ástæða fyrir þessari aukningu gæti verið sú að fleiri hjartalæknar framkvæmdu aðgerðirnar 

árið 2016 miðað við hin tvö árin. Átta læknar framkvæmdu aðgerðirnar það árið miðað við sex árið 

2015 og fimm árið 2014 sem þýddi færri aðgerðir á hvern lækni. Ein dönsk rannsókn sýndi fram á 

hærri tíðni fylgikvilla hjá læknum sem framkvæmdu færri en 50 gangráðsaðgerðir á ári (36). Þá hafa 
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fleiri rannsóknir sýnt fram á að því færri aðgerðir sem læknar framkvæma á hverju ári því fleiri 

fylgikvillar koma upp (34, 66). 

Algengasti fylgikvillinn á rannsóknartímabilinu var enduraðgerð vegna tilfærslu á leiðslu eða 

leiðslum eða vegna skemmdrar leiðslu. Alls voru 55 (7.7%) einstaklingar sem voru með vandamál á 

leiðslum, hvort sem það var einungis önnur leiðslan eða báðar. Meðaltíðni upp á 7.7% á 

enduraðgerðum vegna leiðsluvanda var mjög há miðað við uppgefna tíðni í öðrum rannsóknum sem 

var frá 2.5-5.1% (33-40, 59, 66-68). Þessi rannsókn var þó með langan eftirfylgnistíma og eins og sést 

á mynd 10 voru níu einstaklingar af 55 sem þurftu að fara í enduraðgerð meira en ári eftir 

gangráðsígræðsluna. En þrátt fyrir það var þessi tíðni há. Í þessu samhengi var athyglisvert að sjá að 

oftar var vandi með slegilsleiðslu (6.4%) miðað við gáttaleiðslu (4.3%). Þetta var ekki í samræmi við 

aðrar rannsóknir þar sem oftar var vandi með gáttaleiðslu miðað við slegilsleiðslu (33, 34, 67). 

Möguleg ástæða fyrir þessu gæti verið gerð leiðslunnar. Í þessari rannsókn þurfti að framkvæma fleiri 

enduraðgerðir vegna vanda með akkerisleiðslur miðað við skrúfleiðslur og mun fleiri akkerisleiðslur 

voru settar í slegilinn heldur en í gáttina. Akkerisleiðslur hafa verið tengdar við fleiri tilfærslur og 

enduraðgerðir í kjölfar þess og er notkun á skrúfleiðslum fyrir bæði hjartahólfin meiri annars staðar 

miðað við hér á landi (35, 37, 38, 69). 

Annar algengur fylgikvilli á tímabilinu var loftbrjóst. Alls 22 (3.1%) einstaklingar voru skilgreindir 

með loftbrjóst á röntgenmyndum en 16 (2.2%) einstaklingar þurftu að fá brjóstholskera til þess að losa 

um loftið í fleiðruholinu. Það var sambærilegt við aðrar rannsóknir (18, 33-40). Taka verður þó fram að 

mikill munur var á skilgreiningu loftbrjósts og hvenær meðferð var beitt á milli rannsókna. 

Á öllu rannsóknartímabilinu kom ekki upp ein einasta blæðing á gangráðssvæðinu sem þarfnaðist 

enduraðgerðar til þess að uppræta. Er það mjög jákvætt og bendir til þess að vel sé fylgst með 

storkuþáttum áður en aðgerð er framkvæmd. Ekki var þó hægt að hafa strangari skilgreiningu á 

blæðingum þar sem þetta var afturskyggn rannsókn.  

Þá kom upp sýking í gangráð hjá þremur (0.4%) einstaklingum sem leiddi til þess að fjarlægja þurfti 

gangráðskerfið. Allar þessar sýkingar komu upp hjá einstaklingum sem fengu gangráð árið 2016. Það 

var þó líklegast tilviljun ein þar sem tvær af þessum sýkingum voru taldar eiga upptök annars staðar. 

Báðir þessir einstaklingar þurftu þó að fara í enduraðgerð vegna leiðsluvandamáls nokkrum mánuðum 

áður en gangráðskerfið var fjarlægt. Enduraðgerðir hafa verið tengdar við auknar líkur á sýkingu (43, 

51). Í samanburði við aðrar rannsóknir var sýkingatíðni hér á landi í lægri kantinum (33-40, 70, 71). 

Hægt er að benda á að skilgreining á sýkingu í þessari rannsókn var ef það þurfti að fjarlægja tæki svo 

að ekki var tekið tillit til neinna annarra sýkinga, t.d. húðsýkinga í gangráðsskurðinum sem voru 

mögulega upprættar með sýklalyfjum einum. Þannig sýkingar voru þó einnig mjög sjaldgæfar. 

Sjö (1.0%) einstaklingar voru skilgreindir með rof á hjartavegg. Í fjórum tilfellum var það 

akkerisleiðsla í sleglinum sem olli rofinu og einu sinni skrúfleiðsla. Í tveimur tilfellum var það 

skrúfleiðsla í gáttinni. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á fleiri rof á hjartavegg vegna skrúfaðra leiðslna 

(56, 72). Ástæðan fyrir því er talin vera að skrúfleiðslur eru stífari í endann heldur en akkerisleiðslur 

(72). Í þessari rannsókn voru þó fleiri rof á hjartavegg vegna akkerisleiðslna í slegli en skýringin er 

líklega sú að tæplega 87% leiðslanna sem settar voru í slegilinn voru akkerisleiðslur. Allir þessir 

einstaklingar fengu brjóstverk sem leiddi til greiningar rofs. Mislangt var þó á milli einstaklinga hvenær 
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rofið átti sér stað eftir gangráðsaðgerðina. Fjórir einstaklingar fengu brjóstverk á fyrstu tveimur 

dögunum eftir aðgerðina. Þá var einn einstaklingur sem fékk brjóstverk níu dögum eftir aðgerðina, og 

tveir einstaklingar u.þ.b. tveimur mánuðum eftir hana. Er það alveg þekkt að leiðslur geti valdið rofi á 

hjartavegg jafnvel mörgum mánuðum eftir ígræðslu (53, 56). 

Innan þriggja ára frá gangráðsígræðslu voru 155 (21.8%) einstaklingar látnir. Þó var munur á fjölda 

einstaklinga sem voru látnir á milli áranna 2014 og 2016. Líklegasta skýringin á því er að meðalaldur 

þeirra sem fengu gangráð árið 2014 var 76.9 ár, en árið 2016 var meðalaldurinn 74.4 ár. Ekki var 

munur á innan við 30 daga (2.5% vs. 1.4%) og innan við 90 daga (3.1% vs. 3.2%) andlátum 

samanborið við eina danska rannsókn sem fylgdi eftir tæplega 6000 einstaklingum (37). 

Styrkleikar þessarar rannsóknar eru nokkrir. Mjög lítið er um ófullkomin gögn þar sem að farið var 

yfir sjúkraskrár hjá öllum einstaklingum í þessari rannsókn, sem og heimsóknir þeirra í 

gangráðseftirlitið. Eru þetta því mun nákvæmari gögn vegna þess að þau eru sannreynd og yfirfarin en 

ekki fengin úr gagnabanka. Þessi rannsókn gefur einnig góða mynd um eiginleika gangráðsþega á 

Íslandi þar sem að hún nær til næstum allra sem fengu gangráð hér á landi á árunum 2014-2016, en 

rúmlega 10 gangráðsaðgerðir eru framkvæmdar árlega á Sjúkrahúsi Akureyrar. 

Veikleikar þessarar rannsóknar eru m.a. að hún er afturskyggn. Þá er stærð rannsóknarþýðisins 

tiltölulega lítið þrátt fyrir að það nái til nánast heillar þjóðar. Það veldur því að erfitt er að fá marktækni í 

tölfræðipróf þrátt fyrir að niðurstöður bendi mögulega á annað. 
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6 Ályktanir 

Tíðni fylgikvilla hér á landi á árunum 2014-2016 var með hærra lagi samanborið við aðrar rannsóknir, 

sem orsakast þá aðallega af hárri tíðni enduraðgerða vegna tilfærslu á leiðslum á fyrstu dögum eftir 

aðgerð. Alvarlegir fylgikvillar voru sjaldgæfir, þá sérstaklega sýkingar. Ekki var munur á tíðni fylgikvilla 

á milli ára. Þá voru konur í meiri hættu á að fá einhvern fylgikvilla. Til þess að bæta meðferð og draga 

úr líkum á fylgikvillum er mikilvægt að skrá niður upplýsingar um tíðni þeirra og afleiðingar. Sér í lagi 

gæti þurft að fara yfir verklag til að fyrirbyggja leiðslutifærslur á fyrstu dögum eftir gangráðsígræðslu. 
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Fylgiskjöl / birtar greinar 

Fylgiskjal 1 

Upplýsingar sem teknar voru niður fyrir hvern og einn gangráðsþega: 

• Kennitala 

• Aldur við gangráðsígræðslu 

• Kyn 

• Dagsetning aðgerðar 

• Tegund tækis 

• Ef gáttaleiðsla – hvers konar festing 

• Ef slegilsleiðsla – hvers konar festing 

• Ef vinstri slegilsleiðsla – hve margir pólar 

• Hjartalæknir sem framkvæmdi aðgerð 

• Skurðlæknir sem framkvæmdi aðgerð 

• Aðgerðartími (einungis 2016) 

• Skyggnitími aðgerðar 

• Ástæða innköllunar 

• Fjöldi innlagnardaga (einungis innkallaðir) 

• Ábending gangráðsígræðslu 

• Einhver fylgikvilli 

• Leiðsluvandamál 

o Ef leiðsluvandamál, hve mörgum dögum eftir ígræðslu 

o Hvaða leiðsla var vandamálið 

o Ástæða leiðsluvandamáls 

o Aftur leiðsluvandamál 

o Ef aftur leiðsluvandamál, hve mörgum dögum eftir enduraðgerðina 

o Hvaða leiðsla var vandamálið 

o Ástæða leiðsluvandamáls 

• Loftbrjóst 

o Ef loftbrjóst, var brjóstholsdren sett 

• Hematóm 

• Sýking 

• Rof á hjartavegg 

o Ef rof á hjartavegg, hvaða leiðsla 
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o Hvað gert 
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Fylgiskjal 2 

Samantekt á helstu aðgerðar- og sjúklingaeiginleikum, og fylgikvillum fyrir árin 2014, 2015, og 2016 

Tafla 7 Samantekt á aðgerðar- og sjúklingaeiginleikum árið 2014 eftir kyni 
 

Samtals Karl Kona 

Fjöldi aðgerða  215 125 (58.1) 90 (41.9) 

Meðalaldur 76.9 ± 23.0 (79; 20-96) 76.4 ± 21.2 (78; 43-96) 77.6 ± 25.3 (81; 20-94) 

Tegund tækis   
  

Einhólfa gangráður í slegli 37 (17.2) 26 (20.8) 11 (12.2) 

Tvíhólfa gangráður 164 (76.3) 88 (70.4) 76 (84.4) 

Einhólfa gangráður í gátt 1 (0.5) 0 1 (1.1) 

Tvíslegla gangráður 13 (6.0) 11 (8.8) 2 (2.2) 

Ábending   
  

AV blokk 106 (49.3) 68 (54.4) 38 (42.2) 

Heilkenni sjúks sínus hnúts 95 (44.2) 46 (36.8) 49 (54.4) 

Vinstra greinrof 8 (3.7) 7 (5.6) 1 (1.1) 

IVCD, ekki vinstra greinrof 1 (0.5) 1 (0.8) 0 

Gangráðsörvuð QRS-flækja 3 (1.4) 2 (1.6) 1 (1.1) 

Fyrirbyggjandi meðferð 1 (0.5) 1 (0.8) 0 

AV blokk eftir TAVI 1 (0.5) 0 1 (1.1) 

Ástæða innköllunar   
  

Innkallaður 49 (29.2) 30 (31.3) 19 (26.4) 

Bráðaaðgerð 119 (70.8) 66 (68.8) 53 (73.6) 

Meðalskyggnitími (mín)  
  

Einhólfa gangráður í slegli  3.5 ± 8.0 (2.3; 0.7-25.0) 3.8 ± 9.3 (2.8; 0.7-25.0) 2.6 ± 3.2 (2.0; 1.1-6.2) 

Tvíhólfa gangráður  4.9 ± 5.1 (4.2; 1.6-16.1) 4.6 ± 4.4 (4.1; 1.6-12.0) 5.2 ± 5.8 (4.3; 1.8-16.1) 

Einhólfa gangráður í gátt  23.5 0 23.5 

Tvíslegla gangráður  29.2 ± 33.4 (29.9; 10.9-66.6) 24.3 ± 23.8 (17.0; 10.9-40.3) 56.1 ± 29.7 (56.1; 45.6-66.6) 

Fylgikvillar   
  

Einhver fylgikvilli 23 (10.7) 8 (6.4) 15 (16.9) 

Enginn fylgikvilli 191 (89.3) 117 (93.6) 74 (83.1) 

Gildi fyrir meðalaldur og meðalskyggnitíma eru gefin upp með tveimur staðalfrávikum, og inn í sviga eru miðgildi; lægsta gildi-

hæsta gildi. Aðrir svigar gefa upp prósentutölu. Gögn vantaði fyrir eftirfarandi gildi: Ástæða innköllunar (n=168), 

meðalskyggnitími (n=209), og fylgikvillar (n=214).  IVCD=Intraventricular conduction delay; TAVI=Transcatheter aortic valve 

implantation. 
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Tafla 8 Yfirlit yfir alla fylgikvilla hjá einstaklingum sem fengu gangráð 2014 eftir kyni 

Fjöldi aðgerða Samtals (n=214) Karl (n=125) Kona (n=89) 

 
 

  

Fjöldi sem fengu fylgikvilla 23 (10.7) 8 (6.4) 15 (16.9) 

Leiðsluvandi 17 (7.9) 6 (4.8) 11 (12.4) 

Loftbrjóst 7 (3.3) 2 (1.6) 5 (5.6) 

Sýking 0 0 0 

Blæðing 0 0 0 

Rof á hjartavegg 0 0 0 

Tilfærsla á boxi 0 0 0 

Fjöldi fylgikvilla í heild 24 8 16 

Alls voru 17 (7.9%) af þeim 214 sem fengu gangráð árið 2014 sem voru með leiðsluvanda á rannsóknartímabilinu. Þá voru 

4.8% karla sem voru með vanda í leiðslu, en 12.4% kvenna. Gildi inn í sviga fyrir fjölda aðgerða er n=fjöldi einstaklinga. Aðrir 

svigar gefa upp prósentutölu. 
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Tafla 9 Samantekt á aðgerðar- og sjúklingaeiginleikum árið 2015 eftir kyni  
 

Samtals Karl Kona 

Fjöldi aðgerða  257 163 (63.4) 94 (36.6) 

Meðalaldur  76.4 ± 23.3 (78; 25-98) 77.5 ± 21.7 (79; 25-98) 74.6 ± 25.6 (77; 26-94) 

Tegund tækis   
  

Einhólfa gangráður í slegli 41 (16.0) 29 (17.8) 12 (12.8) 

Tvíhólfa gangráður 205 (79.8) 126 (77.3) 79 (84.0) 

Einhólfa gangráður í gátt 1 (0.4) 1 (0.6) 0 

Tvíslegla gangráður 10 (3.9) 7 (4.3) 3 (3.2) 

Ábending   
  

AV blokk 124 (48.2) 93 (57.1) 31 (33.0) 

Heilkenni sjúks sínus hnúts 120 (46.7) 61 (37.4) 59 (62.8) 

Vinstra greinrof 7 (2.7) 4 (2.5) 3 (3.2) 

IVCD, ekki vinstra greinrof 0 0 0 

Gangráðsörvuð QRS-flækja 3 (1.2) 3 (1.8) 0 

Fyrirbyggjandi meðferð 0 0 0 

AV blokk eftir TAVI 3 (1.2) 2 (1.2) 1 (1.1) 

Ástæða innköllunar   
  

Innkallaður 61 (26.2) 36 (24.3) 25 (29.4) 

Bráðaaðgerð 172 (73.8) 112 (75.7) 60 (70.6) 

Meðalskyggnitími (mín)   
  

Einhólfa gangráður í slegli  3.7 ± 4.5 (3.7; 1.1-14.3) 3.8 ± 2.7 (3.9; 1.1-7.1) 3.6 ± 7.5 (2.6; 1.1-14.3) 

Tvíhólfa gangráður  6.0 ± 9.1 (4.7; 1.5-48.0) 5.7 ± 6.3 (4.7; 1.5-18.3) 6.5 ± 12.2 (4.7; 1.5-48.0) 

Einhólfa gangráður í gátt  3.0 3.0 0 

Tvíslegla gangráður  30.0 ± 52.7 (17.1; 9.3-94.0) 32.3 ± 61.8 (17.3; 9.3-94.0) 24.6 ± 28.4 (16.9; 16.0-41.0) 

Fylgikvillar   
  

Einhver fylgikvilli 23 (9.0) 10 (6.2) 13 (13.8) 

Enginn fylgikvilli 232 (91.0) 151 (93.8) 81 (86.2) 

Gildi fyrir meðalaldur og meðalskyggnitíma eru gefin upp með tveimur staðalfrávikum, og inn í sviga eru miðgildi; lægsta gildi-

hæsta gildi. Aðrir svigar gefa upp prósentutölu. Gögn vantaði fyrir eftirfarandi gildi: Ástæða innköllunar (n=233), 

meðalskyggnitími (n=243), og fylgikvillar (n=255).  IVCD=Intraventricular conduction delay; TAVI=Transcatheter aortic valve 

implantation. 
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Tafla 10 Yfirlit yfir alla fylgikvilla hjá einstaklingum sem fengu gangráð 2015 eftir kyni 

Fjöldi aðgerða Samtals (n=255) Karl (n=161) Kona (n=94) 

 
 

  

Fjöldi sem fengu fylgikvilla 23 (9.0) 10 (6.2) 13 (13.8) 

Leiðsluvandi 15 (5.9) 4 (2.5) 11 (11.7) 

Loftbrjóst 5 (2.0) 3 (1.9) 2 (2.1) 

Sýking 0 0 0 

Blæðing 0 0 0 

Rof á hjartavegg 3 (1.2) 3 (1.9) 0 

Tilfærsla á boxi 0 0 0 

Fjöldi fylgikvilla í heild 23 10 13 

Alls voru 15 (5.9%) af þeim 255 sem fengu gangráð árið 2015 sem voru með leiðsluvandamál á rannsóknartímabilinu. Þá voru 

2.5% karla sem voru með vanda í leiðslu, en 11.7% kvenna. Gildi inn í sviga fyrir fjölda aðgerða er n=fjöldi einstaklinga. Aðrir 

svigar gefa upp prósentutölu. 
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Tafla 11 Samantekt á aðgerðar- og sjúklingaeiginleikum árið 2016 eftir kyni 
 

Samtals Karl Kona 

Fjöldi aðgerða  247 157 (63.6) 90 (36.4) 

Meðalaldur  74.4 ± 26.8 (77; 15-99) 72.7 ± 26.8 (74; 15-99) 77.3 ± 25.9 (80; 30-99) 

Tegund tækis     

Einhólfa gangráður í slegli 49 (19.8) 33 (21.0) 16 (17.8) 

Tvíhólfa gangráður 179 (72.5) 110 (70.0) 69 (76.7) 

Einhólfa gangráður í gátt 1 (0.4) 1 (0.6) 0 

Leiðslulaus gangráður  8 (3.2) 5 (3.2) 3 (3.3) 

Tvíslegla gangráður 10 (4.0) 8 (5.1) 2 (2.2) 

Ábending     

AV blokk 120 (48.6) 83 (52.9) 37 (41.1) 

Heilkenni sjúks sínus hnúts 114 (46.2) 64 (40.8) 50 (55.6) 

Vinstra greinrof 3 (1.2) 2 (1.3) 1 (1.1) 

IVCD, ekki vinstra greinrof 0 0 0 

Gangráðsörvuð QRS-flækja 5 (2.0) 5 (3.2) 0 

Fyrirbyggjandi meðferð 2 (0.8) 1 (0.6) 1 (1.1) 

AV blokk eftir TAVI 3 (1.2) 2 (1.3) 1 (1.1) 

Ástæða innköllunar     

Innkallaður 68 (29.2) 42 (29.0) 26 (29.5) 

Bráðaaðgerð 165 (70.8) 103 (71.0) 62 (70.5) 

Meðalskyggnitími (mín)     

Einhólfa gangráður í slegli  3.8 ± 6.6 (3.0; 1.5-22.6) 3.1 ± 3.2 (2.7; 1.5-9.2) 5.3 ± 10.0 (4.1; 1.5-22.6) 

Tvíhólfa gangráður  6.6 ± 9.1 (5.3; 1.5-39.2) 6.7 ± 9.5 (5.3; 1.5-39.2) 6.5 ± 8.5 (5.1; 1.7-22.0) 

Einhólfa gangráður í gátt  3.0 3.0 0 

Leiðslulaus gangráður  9.2 ± 7.4 (10.0; 4.2-14.2) 8.0 ± 5.6 (8.8; 4.2-10.2) 14.2 

Tvíslegla gangráður  18.9 ± 30.9 (14.3; 8.3-60.8) 19.2 ± 34.7 (13.3; 8.3-60.8) 17.7 ± 12.7 (17.7; 13.2-22.1) 

Meðalaðgerðartími (mín)    

Einhólfa gangráður í slegli  23.8 ± 19.9 (22; 10-62) 22.6 ± 16.8 (20; 10-44) 26.0 ± 24.6 (23; 13-62) 

Tvíhólfa gangráður  34.0 ± 28.3 (32; 11-83) 33.2 ± 29.4 (31; 11-83) 35.4 ± 26.4 (34; 14-78) 

Einhólfa gangráður í gátt  25 25 0 

Leiðslulaus gangráður  64.8 ± 17.7 (63.5; 53-76) 63.6 ± 15.4 (56; 62-76) 66.7 ± 24.2 (71; 53-76) 

Tvíslegla gangráður  89.8 ± 67.6 (84; 62-150) 92.9 ± 69.5 (84.5; 62-150) 65 

Fylgikvillar     

Einhver fylgikvilli 36 (14.8) 21 (13.5) 15 (16.9) 

Enginn fylgikvilli 207 (85.2) 133 (85.8) 74 (83.1) 

Gildi fyrir meðalaldur, meðalskyggnitíma, og meðalaðgerðartíma eru gefin upp með tveimur staðalfrávikum, og inn í sviga eru 

miðgildi; lægsta gildi-hæsta gildi. Aðrir svigar gefa upp prósentutölu. Gögn vantaði fyrir eftirfarandi gildi: Ástæða innköllunar 

(n=233), meðalskyggnitími (n=225), meðalaðgerðartími (n=236) og fylgikvillar (n=243). IVCD=Intraventricular conduction delay; 

TAVI=Transcatheter aortic valve implantation. 
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Tafla 12 Yfirlit yfir alla fylgikvilla hjá einstaklingum sem fengu gangráð 2016 eftir kyni  

Fjöldi aðgerða Samtals (n=243) Karl (n=154) Kona (n=89) 

 
   

Fjöldi sem fengu fylgikvilla 36 (14.8) 21 (13.5) 15 (16.9) 

Leiðsluvandi 23 (9.5) 16 (10.4) 7 (7.9) 

Loftbrjóst 10 (4.1) 4 (2.6) 6 (6.7) 

Sýking 3 (1.2) 1 (0.6) 2 (2.2) 

Blæðing 0 0 0 

Rof á hjartavegg 4 (1.6) 2 (1.3) 2 (2.2) 

Tilfærsla á boxi 1 (0.4) 0 1 (1.1) 

Fjöldi fylgikvilla í heild 41 23 18 

Alls voru 23 (9.5%) af þeim 243 sem fengu gangráð árið 2016 sem voru með leiðsluvanda á rannsóknartímabilinu. Þá voru 

10.4% karla sem voru með vanda í leiðslu, en 7.9% kvenna. Gildi inn í sviga fyrir fjölda aðgerða er n=fjöldi einstaklinga. Aðrir 

svigar gefa upp prósentutölu. 

 

 

 

 

 

 

 


