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Ágrip 

Inngangur: Nýrnasteinasjúkdómur er algengur og fer tíðni hans hækkandi á heimsvísu. Sjúkdómurinn 

leggst á allan aldur, kyn og kynþætti og hefur háa endurkomutíðni. Ýmsar erlendar leiðbeiningar eru til 

um myndgreiningu þegar grunur er um nýrnasteina en á Landspítalanum (LSH) eru leiðbeiningar í 
gæðahandbók. Þær mæla með TS þvagfærayfirliti en helsti gallinn við þá rannsókn er að í henni felst 

jónandi geislun. 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að skoða leiðir sjúklinga frá bráðamóttöku Landspítala í 

Fossvogi sem fara í TS þvagfærayfirlit ef grunur er um nýrnasteina og athuga hvort þeir fóru rétta leið 

miðað við leiðbeiningar í gæðahandbók Landspítalans. Skoðað var hvort hægt sé að gera betur þegar 

kemur að myndgreiningu á nýrnasteinum, hvort önnur myndgreining sem ekki felur í sér jónandi geislun 

henti betur eða jafnvel engin myndgreining ef farið væri eftir erlendum leiðbeiningum. 

Efni og aðferðir: Um er að ræða afturvirka rannsókn en í úrtaki voru allir sjúklingar sem fóru í TS 
þvagfærayfirlit frá bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi árið 2020. Heildarfjöldi sjúklinga sem uppfylltu 

skilyrði rannsóknarinnar voru 734 og voru gögn sótt úr Agfa, Sögu og Heilsugátt. Kannað var hvort 

sjúklingurinn hefði farið í réttan farveg miðað við flæðirit íslensku leiðbeininganna út frá gögnunum. Á 

sama hátt voru gögnin borin saman við erlendar leiðbeiningar til að leggja mat á hvaða leið sjúklingurinn 

hefði farið samkvæmt þeim.   

Niðurstöður: Rannsóknin sýndi að ekki lágu fyrir blóð- og þvagprufur hjá 36,9% sjúklinga áður en beiðni 

í TS þvagfærayfirlit var send. Alls voru 22,5% sjúklinga sem fóru í réttan farveg miðað við gildandi 
leiðbeiningar. Samanborið við erlendar leiðbeiningar hefði a.m.k. 36,1% sjúklinga farið í ómskoðun sem 

fyrstu rannsókn. 

Ályktun: Stór hluti sjúklinga frá bráðamóttöku LSH með grun um nýrnasteina fara ekki í réttan farveg til 

greiningar miðað við gildandi leiðbeiningar. Ef farið væri eftir erlendum leiðbeiningum væru færri 

sjúklingar sem uppfylltu skilyrði fyrir TS rannsókn og myndi það takmarka notkun jónandi geislunar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þörf er á að uppfæra þær leiðbeiningar sem eru í gildi og 

út frá erlendum leiðbeiningum ætti ómskoðun að vera viðeigandi sem fyrsta rannsókn fyrir stóran hóp 

sjúklinga. 
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Abstract 

Introduction: Kidney stone disease (KSD) is common with a high recurrance rate and its prevalence is 

increasing. Various clinical guidelines used around the world suggest different modalities to diagnose 

KSD. The current guidelines used at Landspítali, The National University Hospital of Iceland (LSH), 
favours the use of low-dose nonenhanced computed tomography (NECT) which main setback is its 

involvement of ionizing radiation.  

Aims: We aimed to explore whether patients referred from the emergency department (ED) in LSH to 

the radiology department for a low-dose NECT of the abdomen received the correct imaging at the 

correct moment according to the flow chart available in the Icelandic guidelines. We also examined 

whether it would be achievable to decrease the use of immediate imaging or to use alternative modalities 

not involving ionizing radiation when other international guidelines would be applied.  

Methods: For this retrospective study, clinical, laboratory and imaging data was collected for a total of 
734 patient from the ED that went for low-dose NECT of the abdomen during 2020. It was checked 

whether the patient followed the correct diagnostic path as according to the Icelandic guidelines. 

Similarly it was analyzed where patients would end up when foreign guidelines would have been applied.  

Results: In 36.9% of patients the request for a CT scan was sent before blood- and/or urine laboratory 

test results were available. A total of 165 patients (22.5%) received imaging at the correct moment 

according to current guidelines. Based on a comparison of the sample with foreign guidelines at least 

36.1% of the patients should undergo ultrasound as their first imaging, but this varied amongst 
guidelines.  

Conclusions: Patients from the ED in LSH with suspicion of KSD do not follow the correct diagnostic 

path regarding imaging. When applying foreign guidelines, less patients would be eligible for CT 

scanning, thus limiting the usage of ionizing radiation. These findings suggest the need for stricter 

adherence to available guidelines and considering reviewing the current guidelines. When taking into 

consideration recent guidelines from abroad, ultrasound or no imaging at all should be considered in at 

least a large subpopulation of patients. 
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1 Inngangur 
Nýrnasteinasjúkdómur (e. kidney stone disease, urolithiasis, nephrolithiasis) er algengur sjúkdómur. 

Tíðni hans fer vaxandi á heimsvísu og hefur hann einnig háa endurkomutíðni. Steinamyndun getur haft 

mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga sem greinast með sjúkdóminn og fela í sér talsverða fjárhagslega byrði 

á samfélagið (1). Sjúklingar sem koma inn á bráðamóttöku (BMT) með verk í síðu og blóðmigu eru 

líklegir til að fara í myndgreiningarrannsókn vegna gruns um nýrnasteina. Greining á nýrnasteinum fæst 

hins vegar oft án myndgreiningar út frá sjúkrasögu sjúklings og læknisskoðun. 

Tölvusneiðmyndarannsókn af þvagfærum (TS þvagfærayfirlit) er algengasta myndgreiningarrannsóknin 

þegar grunur er um nýrnasteina en þarf ekki endilega að vera sú besta eða það rétta í stöðunni fyrir 
sjúklinginn hverju sinni (2).  

1.1 Þvagfærakerfið 
Þvagfærakerfið samanstendur af nýrum, þvagleiðurum, þvagblöðru og þvagrás. Nýrun liggja sitthvoru 
megin við hryggjarsúluna í kviðarholinu, yfirleitt í hæð við neðsta brjósthryggjarliðinn og efstu þrjá 

lendarliði en hægra nýrað liggur almennt aðeins neðar en það vinstra vegna lifrarinnar. Ofan á hvoru 

nýra fyrir sig liggja nýrnahettur (e. adrenal gland) en þær eru hluti af innkirtlakerfinu. Nýrun tengjast 

þvagblöðrunni með sitthvorum þvagleiðaranum sem leiða þvagið sem myndast í nýrunum yfir í 

þvagblöðruna. Þvagblaðran geymir síðan þvagið þar til líkaminn er tilbúinn til að losa sig við það í 

gegnum þvagrásina (3). 

1.1.1 Uppbygging þvagfæra 
Ysta lag nýrna er nýrnabörkurinn (e. renal cortex), sjá nánar uppbyggingu nýrna á mynd 1. Undir 

berkinum tekur við miðsvæði nýrans, nýrnamergur (e. medulla) sem mynda um 8-18 nýrnastrýtur (e. 

renal pyramids). Á milli nýrnastrýtanna eru nýrnasúlur (e. renal columns) sem eru hluti af nýrnaberkinum. 

Á enda nýrnastrýtu tæmist fullmyndað þvag yfir í nýrnabikara (e. renal calyces). Þessir nýrnabikarar 

skiptast í minni (e. minor calyces) og stærri (e. major calyces). Þeir minni eru 4-13 talsins og taka þeir 

fyrst við þvagi frá nýrnastrýtum og sameinast síðan í tvo til þrjá stærri nýrnabikara. Stærri nýrnabikararnir 
sameinast síðan í nýrnaskjóðu (e. renal pelvis) sem er tengd við þvagleiðarann (3).  

Saman mynda nýrnabörkurinn og nýrnamergurinn starfhæfan hluta nýrna (e. parenchyma) þar sem 

eru um ein milljón nýrunga (e. nephron) í hvoru nýra. Nýrungar hafa hver um sig svokallað 

æðahnoðrahylki (e. Bowman‘s capsule) þar sem það tengist æðahnoðra (e. glomeruli). Vegna mikils 

þrýstings í æðahnoðra ásamt osmósuþrýstings síast blóðið og myndar frumþvag í nýrungunum. Um 180 

lítrar af frumþvagi eru síaðir á sólarhring en stærsti hlutinn er endurupptekinn í nýrnapíplunum og skilað 

aftur í blóðið. Lokaafurðin er um 1-2 lítrar af þvagi í útskilnað sem skilst út úr líkamanum (3). 
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Þvagleiðarar leiða þvagið frá nýrum og niður í þvagblöðruna vegna iðrahreyfinga (e. peristaltic waves) 

og þyngdarafls. Þvagleiðararnir geta verið 28-34 cm að lengd og er sá hægri yfirleitt aðeins styttri en sá 

vinstri vegna þess að hægra nýra liggur oftast neðar. Þvermál þvagleiðara getur verið mjög breytilegt 

en þeir geta verið allt frá 1 mm til 1 cm í þvermál. Yfirleitt eru þrír staðir á þvagleiðrunum sem eru þrengri, 

sjá nánar á mynd 2 (4). Fyrsti staðurinn er á mótum þar sem þvagleiðarinn tekur við af nýrnaskjóðunni 

(e. ureteropelvic junction, UPJ). Annar staðurinn er í hæð við efra grindarop mjaðmagrindarinnar (e. 
pelvic inlet) þar sem mjaðmaræðarnar (e. iliac blood vessels) fara yfir þvagleiðarana og sá þriðji við 

mótin þar sem þvagleiðarinn tengist þvagblöðrunni (e. ureterovesical junction, UVJ) (3). Um tveir 

sentímetrar af þvagleiðaranum liggja í vegg þvagblöðrunnar og virkar þar sem ventill. Þörfin til að kasta 

af sér þvagi hefst þegar þvagblaðran fyllist um 250 mL þó svo að hún geti geymt allt að 350-500 ml 

hverju sinni en þvagþörfin eykst eftir því sem blaðran fyllist. Þvagblaðran losar síðan þvagið út úr 

líkamanum í gegnum þvagrás (3).  

 

 
Mynd 2: Þvagfærakerfið (4) 

Mynd 1: Uppbygging nýrna 
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1.1.2 Starfsemi nýrna 
Starfsemi nýrna er margþætt og eru þau einstaklingum lífsnauðsynleg. Nýrun gegna mikilvægu hlutverki 

við að viðhalda samvægi (e. homeostasis) líkamans og eru helsti hreinsunarstaður líkamans. Með 

framleiðslu á þvagi sem fer út úr líkamanum losa þau um úrgangsefni líkt og þvagefni sem myndast í 

líkamanum, eiturefni, efnaskiptaúrgang og önnur efni sem við neytum á formi matar eða vökva en halda 
í önnur nauðsynleg efni í blóðinu (5). 

Nýrun viðhalda jóna- og vökvajafnvægi líkamans með því annað hvort að halda í vatn eða losa allt 

umfram vatn með þvagi. Þegar nýrun halda í vatnið þá eykst rúmmál blóðs og þar af leiðandi hækkar 

blóðþrýstingur líkamans. Þegar nýrun losa vatn með þvagi þá fellur blóðþrýstingurinn hins vegar því 

rúmmál blóðvökvans minnkar. Nýrun hafa einnig áhrif á blóðþrýstingsstjórnun með juxtaglomerular 

frumum í nýrum. Þessar frumur hafa það hlutverk að framleiða próteinið renín en það eykur seyti 

aldósteróns sem setur af stað ferli til hækkunar blóðþrýstings. Nýrun framleiða einnig tvö mikilvæg 
hormón sem kallast rauðkornavaki (e. erythopoietin) sem örvar framleiðslu rauðra blóðkorna og kalsítríól 

(e. calcitriol) sem er virka form D-vítamíns og stjórnar magni kalsíums í líkamanum (3).  

1.2 Nýrnasteinar 
Nýrnasteinar eru sjúkdómur þar sem myndun kristalssteina verður úr uppleystum steinefnum frá þvagi 

en yfirleitt myndast þeir innan nýrnanna (6). Nýrnasteinar eru einn af algengustu sjúkdómum 

þvagfærakerfisins og fer tíðni sjúkdómsins hækkandi á heimsvísu. Hann leggst á allan aldur, kyn og 

kynþætti en hann er þó algengari hjá körlum og á aldrinum 20-49 ára. Endurkoma sjúkdómsins er talin 

vera um 50% innan 5-10 ára en tíðni nýrnasteina hefur aukist á síðustu 20 árum (7). Hærri tíðni 

nýrnasteina má m.a. rekja til breyttra lífsvenja, svo sem breyttu mataræði og skorti á hreyfingu. Aukin 

tíðni háþrýstings, sykursýki og offitu hefur verið tengd við nýrnasjúkdóma og eykur líkur á steinamyndun 

(6). Með aukinni notkun og næmi myndgreiningaraðferða á síðastliðnum áratugum hefur greining á 
einkennalausum nýrnasteina aukist (8).  

1.2.1 Einkenni nýrnasteina 
Einkenni nýrnasteina tengjast því hvar steinninn er staðsettur en oftast koma þau ekki fram fyrr en 

steinninn fer að ferðast frá nýranu og niður þvagleiðarann. Margir steinar fara hins vegar niður án þess 

að fólk verði vart við það og uppgötvast fyrir tilviljun við myndgreiningu af kviðarholi eða þegar þeir fara 
úr líkamanum með þvagi. Einkenni nýrnasteina geta komið fram sem skyndilegur krampakenndur 

sársauki öðru megin í kviðnum og algengt er að sársaukinn leiði niður kviðarholið. Þessir verkir eru oft 

kallaðir nýrnakveisa eða nýrnasteinakast (e. renal colic). Sársaukinn kemur yfirleitt í bylgjum sem standa 

yfir að meðaltali í 20-60 mínútur og þessu getur fylgt ógleði og uppköst (7, 9). Önnur einkenni sem geta 

komið fram þegar steinninn ferðast niður þvagleiðarann er blóð í þvagi því hann getur rispað slímhúð 

þvagleiðarans, verkur eða sviði við þvaglát og tíðari þvaglát. Steinninn getur einnig valdið 

flæðishindrunum í þvagveginum og þ.a.l. þvagfærasýkingum og vatnsnýra (e. hydronephrosis) þar sem 
nýrað þenst út (7). 

Flestir nýrnasteinar sem ferðast niður þvagleiðarann eiga það til að sitja fastir við UVJ en um 

leið og steinninn kemst framhjá þeirri þrengingu og niður í þvagblöðru gengur hann yfirleitt 

vandræðalaust niður þvagrásina og út úr líkamanum (3). 
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Einkenni nýrnasteina geta skarast á við aðra sjúkdóma og er það kallað mismunagreining. 

Mismunagreiningar nýrnasteina geta verið hjá konum t.d. snúningur á eggjastokk, blöðrur á eggjastokk 

eða utanlegsfóstur. Hjá körlum geta einkennin svipað til m.a. eistnakrabbameins, eistabólgu eða 

blöðruhálskirtilsbólgu (5). Hjá báðum kynjum getur einkennum einnig svipað til nýrna- eða 

blöðrukrabbameins, nýrna- og skjóðubólgu (e. pyelonephritis), þvagfærasýkingar og margt fleira (2).  

1.2.2 Tegundir nýrnasteina 
Nýrnasteinar eru gerðir úr lífrænum og ólífrænum kristöllum sem sameinast með próteinum (10). Steinar 

eru mismunandi að stærð, lögun og efnasamsetningu en efnasamsetningin er mismunandi eftir 

breytileika í þvagi. Nýrnasteinar eru flokkaðir í fimm mismunandi flokka eftir breytileika þeirra í 

efnasamsetningu og meingerð (7).  

Kalksteinar eru um það bil 80% nýrnasteina og eru oftast á formi kalsíum og oxalsýru (CaOx). 

Þeir geta einnig verið á formi kalsíum og fosfórsýru (CaP) eða sem blanda af báðu. Ýmsir þættir stuðla 
að myndun kalksteina eins og t.d. ofmyndun kalsíum í þvagi (e. hypercalcuria), ofmyndun þvagsýru (e. 

hyperuricosuria), ofmyndun oxalsýru (e. hyperoxaluria) o.fl. Sýrustig þvags á bilinu pH 5.0 – 6.5 ýtir undir 

myndun CaOx steina en CaP steinar myndast við hærra sýrustig en pH 7.5. Endurmyndun kalksteina 

er líklegri heldur en annarra tegunda nýrnasteina (7).  

Struvite steinar eða magnesium ammonium fosfat steinar geta einnig verið kallaðir 

sýkingarsteinar og ná yfir um 10-15% nýrnasteina. Steinarnir myndast hjá fólki með króníska 

þvagfærasýkingu sem myndar úreasa en þar sem konur eru líklegri til að fá þvagfærasýkingar eru þær 

einnig líklegri til að greinast með þessa tegund nýrnasteina (7).  
Þvagsýrusteinar eru um 3-10% nýrnasteina og hefur þar mataræði mikil áhrif. Neysla fæðutegunda 

sem innihalda hátt hlutfall púríns (e. purine) eins og t.d. rautt kjöt og fiskur leiðir til lægra sýrustigs í þvagi 

og minnkuðu þvagmagni sem ýtir undir myndun þvagsýrusteina. Sjúklingar með þvagsýrugigt eru líklegri 

til að þróa með sér þessa tegund nýrnasteina (7). 

Sýstín steinar mynda um 2% allra nýrnasteina og tengjast þeir erfðasjúkdómi á flutningi amínósýru 

og sýstíns. Það leiðir til aukningu á sýstíni í þvagi sem nær ekki að leysast upp og myndar því steina 

(7).  

Lyfjatengdir steinar skýra um 1-2% af öllum nýrnasteinum (11). Steinarnir geta myndast úr lyfinu 
sjálfu eða umbrotsefnum þess annars vegar og hins vegar geta þeir myndast vegna lyfjatengdra áhrifa 

á pH gildi þvagsins og útskilnað á kalsíum, oxalati, fosfati, þvagsýru eða öðru (1).  

1.2.3 Greining nýrnasteina  
Greining nýrnasteina hefst á upplýsingum um einkenni, hversu lengi einkennin hafa staðið yfir og hvort 
einstaklingurinn hafi áður greinst með nýrnasteina eða hvort myndun nýrnasteina sé þekkt í fjölskyldu 

viðkomandi. Þetta er mikilvægur þáttur í greiningu og þá sérstaklega til að útiloka aðrar greiningar eða 

sjúkdóma. Líkamsskoðun, blóð- og þvagprufa og myndgreining er einnig mikilvægur þáttur í greiningu 

á nýrnasteinum (12, 13). Ýmsar leiðbeiningar hafa verið gefnar út þegar kemur að myndgreiningu þegar 

grunur er um nýrnasteina hjá sjúklingum sem verður nánar fjallað um í kafla 1.6.  

 Með þvagprufu er leitað að blóði í þvagi sem getur bent til nýrnasteina og ætti það að vera fyrsta 

skrefið þegar grunur er um nýrnasteina (14). Einnig er mikilvægt að skrá niður pH gildi þvagsins og hvort 
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kristallar finnist í þvagi sem getur hjálpað til við að þekkja efnasamsetningu steinsins. Sjúklingar með 

þvagsýrusteina hafa yfirleitt súrt þvag en þeir sem greinast með sýkingarsteina hafa frekar basískt þvag 

(12). Venjulega er þvag örlítið súrt en eðlilegt er að það sé á bilinu pH 4,5 – 8,0 (15). Ef bakteríur greinast 

í þvagi bendir það til þvagfærasýkingar og getur það haft áhrif á meðferð sjúklingsins (12).  

Mælingar á raflausnum í blóðvökva (e. serum), kalsíum gildi og magn þvagsýru í blóði á að 

mæla með blóðprufu sem hluta af uppvinnslu sjúklinga með grun um nýrnasteina. Einnig skal mæla 

kreatín gildi í blóði sem gefur til kynna hvernig nýrnastarfsemin er (1). Kreatín gildi í blóði er þó háð kyni, 
aldri og kynþætti ásamt vöðvamassa einstaklingsins (5). Eðlileg gildi kreatíns í blóði eru á bilinu 53 – 

106 µmól/L fyrir karla en 44 – 97 µmól/L fyrir konur (16). 

 Upplýsingar um mataræði sjúklings getur einnig skipt miklu máli þegar kemur að greiningu 

nýrnasteina þar sem að mikil inntaka salts og próteina eru þau tvö atriði í mataræði sem auka hættu á 

myndun nýrnasteina. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl nýrnasteina við of lága kalsíum inntöku 

(17). 
 Myndgreiningarrannsóknir veita nákvæma staðfestingu á nýrnasteinasjúkdómnum og gefa mat 

á stærð steinsins sem geta verið mikilvægar upplýsingar fyrir meðferð sjúklingsins. Ýmsar 

myndgreiningarrannsóknir eru notaðar við greiningu nýrnasteina og er mismunandi hvaða rannsókn 

hentar best hverju sinni. Algengasta rannsóknin er þó tölvusneiðmyndataka án skuggaefnis af 

þvagfærum (TS þvagfærayfirlit). Aðrar rannsóknir eru ómun, hefðbundin röntgenmyndataka og 

segulómun (1).  

1.2.4 Meðferð nýrnasteina 
Um 86% nýrnasteina skila sér út úr líkamanum með þvagi en líkurnar minnka þegar steinar eru stærri 

en 6 mm (14). Bein tengsl eru á milli fjarlægðar nýrnasteins frá nýrum eða þvagleiðara og líkum á því 

að steinninn skili sér sjálfur út en líkurnar eru í öfugu sambandi við stærð steinsins. Líkurnar eru því 

bæði háðar stærð steinsins og staðsetningu (1).  

Verkjastilling er yfirleitt fyrsta skrefið í meðferð við nýrnasteinum. Ef steinninn er stærri en 10 
mm eða ef niðurstöður rannsókna sýna alvarlega nýrnaskerðingu, sýkingu eða vatnsnýra þá er mælst 

til að þvagfæraskurðlæknir taki við sjúklingnum. Ef ekki er þörf á því þá fær sjúklingurinn hægmeðferð 

(e. conservative treatment) sem felst í því að hann fær verkjalyf og ef steinninn hefur ekki skilað sér út 

er mælt með myndgreiningu á næstu 2-3 vikum til að meta staðsetningu nýrnasteinsins og hvort 

vatnsnýra sé til staðar. Sjúklingurinn þarf sjálfur að hafa í huga að auka vatnsinntöku í 2,5 – 3 lítra á 

sólarhring til að auka nýrnastarfsemina og koma í veg fyrir myndun nýrra steina (14).  

Í sumum tilfellum eru gefin svokölluð alpha-blokker lyf sem flýta fyrir og auka líkurnar á að 

steinninn skili sér sjálfur út úr líkamanum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að lyfin virka best ef steinninn er 
staðsettur í þvagleiðara og er 5-10 mm stór (14, 18).  

Nýrnasteinbrjótur er ein meðferð við nýrnasteinum þar sem höggbylgjum er beint að steininum til 

að brjóta hann niður í smærri einingar sem líkaminn ætti að geta skilað út með þvagi. Ef nýrnasteinninn 

hefur ekki skilað sér út eftir verkjameðferð eða nýrnasteinbrjót getur þurft að grípa til aðgerðar. Ýmist er 

notast við speglun í þvagleiðara eða nýrnaskjóðu eða ef steinarnir eru stórir getur verið óhjákvæmilegt 

að framkvæma opna skurðaðgerð en þeim hefur fækkað talsvert á seinustu áratugum (19).  
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1.3 Myndgreining m.t.t. nýrnasteina 
Greining nýrnasteina er yfirleitt byggð að mestu leyti á klínískum upplýsingum um sjúklinginn og ekki 

endilega þörf á myndgreiningu í bráð (20, 21). Hins vegar er það afar algengt að framkvæma 
myndgreiningarrannsóknir á sjúklingum sem eru grunaðir um nýrnasteina þegar þeir koma inn á 

bráðamóttökur og þá aðallega til að staðfesta klínísku greininguna eða vegna ótta við að missa af annarri 

greiningu eins og t.d. ósæðarrofi, botnlangabólgu eða öðru. Myndgreiningarrannsókn getur verið 

nauðsynleg fyrir þá sjúklinga sem hafa ekki sýnt batamerki þrátt fyrir meðferð, eru með hita eða fjölgun 

á hvítum blóðkornum sem getur bent til sýkingar í líkamanum, sjúklinga með þekkta nýrnabilun eða 

einungis eitt nýra (21). Töluverðar breytingar hafa orðið á myndgreiningu þegar kemur að nýrnasteinum 

vegna mikillar þróunar í myndgreiningartækni, bætt aðgengi og aukins skilnings á sjúkdómnum sjálfum 

(12, 22).  
Val á því hvaða myndgreiningarrannsókn hentar best hverju sinni þegar grunur er um nýrnasteina 

getur verið mismunandi eftir ýmsum þáttum. Klínísk einkenni, líkamsbygging einstaklingsins, kostnaður 

sem og þol fyrir jónandi geislun eru allt þættir sem geta haft áhrif á valið (2). Tölvusneiðmyndarannsókn 

af þvagfærum án skuggaefnis, kallað TS þvagfærayfirlit, er þó fremst í flokki og er mest notaða 

myndgreiningarrannsóknin þegar grunur er um nýrnasteina (2, 23). Tölvusneiðmyndarannsóknir fela í 

sér nákvæmara greiningargildi en aðrar rannsóknaraðferðir sem eru í boði og með notkun tvíorku TS 

tækninnar er jafnvel hægt að meta efnasamsetningu nýrnasteina (23). Þó svo að TS rannsóknir veiti 
nákvæma greiningu þá þarf að hafa í huga að í rannsókninni felst jónandi geislun á sjúklinginn og 

ofnotkun TS tækninnar er orðið áhyggjuefni víða í heiminum (21). Ómun er hins vegar ekki eins 

kostnaðarsöm myndgreiningaraðferð og felur ekki í sér jónandi geislun. Því er oft mælt með ómun sem 

fyrstu rannsókn þegar grunur er um nýrnasteina (21, 23). Aðrar rannsóknir eru t.d. hefðbundin 

röntgenrannsókn af þvagfærum, einnig kallað þvagfærayfirlit eða KUB þar sem KUB stendur fyrir kidney, 

ureter og bladder. Röntgen þvagfærayfirlit er yfirleitt gert til að meta stærð og staðsetningu nýrnasteina 

hjá sjúklingum með þekkta steina, t.d. áður en sjúklingur fer í nýrnasteinbrjót því ef steinninn er ekki 

sjáanlegur á röntgenrannsókninni þá er hann það ekki heldur á skyggnitæki steinbrjótsins. 
Segulómskoðun (e. magnetic resonance imaging, MRI) er helst framkvæmd á ófrískum konum ef grunur 

er um nýrnasteina þar sem ekki er notuð jónandi geislun við rannsóknina. Rannsóknin er hins vegar um 

það bil þrisvar sinnum dýrari en TS rannsókn, ekki eins nákvæm né jafn aðgengileg og tekur mun lengri 

tíma (2).  

Myndgreiningarrannsóknir eru oft bornar saman með hugtökunum næmi (e. sensitivity) og 

sértæki (e. specificity). Næmi prófs er stundum kallað sönn jákvæðni því það gefur til kynna líkurnar á 

því að próf sé jákvætt meðal einstaklings sem vitað er að hafi sjúkdóminn, þ.e. næmi sýnir fram á getu 

prófsins til að greina rétt alla þá sem hafa sjúkdóminn. Sértæki endurspeglar líkurnar á því að próf sé 
neikvætt meðal þeirra sem eru þekktir að hafa ekki sjúkdóminn og því hægt að skilgreina sem sönn 

neikvæðni. Næmi og sértæki eru því hugtök sem notuð eru til að lýsa hæfni prófa og í þessu tilfelli hæfni 

mismunandi myndgreiningarrannsókna til að greina milli sjúkra og heilbrigðra einstaklinga (24).  
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1.3.1 Tölvusneiðmyndir 
Tölvusneiðmyndatækni eða TS tækni (e. computed tomography) hefur þróast gífurlega frá því að tæknin 

kom fyrst fram árið 1970. Bæði hefur orðið þróun í vélabúnaði og hugbúnaði tækninnar og notkun aukist 

í takt við þróunina (5). Árið 1979 fengu þeir Godfrey Hounsfield og Alan Cormack Nóbelsverðlaun fyrir 

uppgötvun sína og þróun á TS tækninni (25).  
Þróun TS tækja er skipt í nokkrar kynslóðir en þriðja kynslóð TS tækja sem felur í sér breiðan 

myndnema og röntgenlampa sem snýst 360° í kringum sjúklinginn er sú algengasta í dag. 

Röntgenlampinn er staðsettur inni í TS hring (e. gantry) og snýst hann samfellt vegna tilkomu 

sleituhringja (e. slip ring). Sleituhringir eru málmhringir sem leiða rafmagn og komu þeir í staðinn fyrir 

rafmagnskapla sem takmörkuðu verulega myndahraða TS tækjanna. Þessi tækni hefur verið kölluð 

spíraltækni (e. helical) og gerir tækinu kleift að taka samfelldar myndir á meðan borðið með sjúklingnum 

færist í gegnum TS hringinn frá fyrirfram ákveðnu upphafi að enda (Z-ás) (5).   
TS tæknin byggir á þeirri meginreglu að reikna má þéttleika vefs sem röntgengeislinn fer í 

gegnum með útreikningi á dofnunarstuðli, þ.e. hversu mikið vefurinn deyfir röntgengeislann (26). Í 

hverjum díl TS myndar er birt svokölluð TS tala sem hefur eininguna HU (Hounsfield unit). Hún er fundin 

út frá mismuni á línulegum dofnunarstuðli vatns og viðkomandi vefjar deilt með línulegum dofnunarstuðli 

vatns. Útkoman er síðan margfölduð með 1000 til að fá HU gildið (5).   

TS myndir verða til í þremur skrefum. Það er gagnasöfnun (e. data acquisition), myndreikningur 

(e. image reconstruction) og myndsetning (e. image display). Hvert TS tæki hefur sitt eigið stjórnborð. 

Við stjórnborðið er myndatökunni stjórnað og viðeigandi rannsókn stýrt hverju sinni. Ýmsar sneiðbreytur 
þarf að hafa í huga þegar rannsókn er gerð, bæði til þess að minnka geislaskammt á sjúklinginn og til 

að fá sem bestu myndgæði út úr rannsókninni hverju sinni. Tökugildi, sát (e. pitch), sneiðþykkt, fjöldi 

nemaraða, þvermál skannsvæðis (e. scan field of view, SFOV) og myndsvæðis (e. display field of view, 

DFOV), lengd skannsvæðis og átt borðfærslu eru dæmi um sneiðbreytur sem þarf að kunna skil á og 

hafa í huga fyrir hverja TS rannsókn (5).  

Heildar röntgengeislun sem notuð er í hverri TS rannsókn felst meðal annars í stillingum á 

milliamperum (mA), tíma og kílóvoltum (kV). mA stýra fjölda ljóseinda í samspili við snúningstíma og 

sát. Yfirleitt eru mA ákveðin af sjálfvirkri geislunarstýringu (e. automatic exposure control) út frá 
upplýsingum af yfirlitsmyndinni sem er tekin fyrst í hverri TS rannsókn með spíraltækni. Feril 

röntgenlampans umhverfis sjúkling þegar sjúklingurinn færist framhjá röntgenlampanum er lýst með 

hugtakinu sát. Sát er einingalaus stærð og er reiknað með því að deila borðfærslu á einum hring með 

heildarbreidd geislans. Ef sát er 1 þá er allt myndefnið geislað úr öllum áttum og borðið hefur því færst 

nákvæmlega því sem nemur breidd geislans. Tíminn sem það tekur röntgenlampann að fara 360° í 

kringum sjúklinginn, þ.e. snúningstíminn, hefur mikil áhrif á fjölda ljóseinda í mynd og þar með suð. 

Mikilvægt er að snúningstíminn sé sem allra stystur og það á sérstaklega við um þegar myndaðir eru 
þeir hlutar líkamans sem hreyfast sífellt eða erfitt er að stjórna hreyfingum á eins og t.d. hjarta eða 

hversu lengi sjúklingur getur haldið niðri í sér andanum. mA og tími mynda saman eininguna mAs sem 

felur í sér straum yfir ákveðinn tíma, þ.e. fjölda ljóseinda sem röntgenlampinn sendir frá sér í ákveðið 

langan tíma (5). kV segir til um orku ljóseinda en í TS rannsóknum eru almennt notuð tiltölulega há kV 

(5, 25). Ástæða er til að lækka kV ef sjúklingur er lítill, t.d. hjá börnum. Fjöldi ljóseinda fer einnig eftir því 
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hversu mikil sneiðþykktin er (5). Með þykkari sneiðum fjölgar ljóseindum á bak við hvern þríl (e. voxel) 

og verður því minna suð í myndinni en að sama skapi minnkar flatarupplausnin (27).  

Með þvermáli skannsvæðis (e. scan field of view, SFOV) er átt við það svæði innan TS hringsins 

þar sem mæligögnum (e. raw data) er safnað og stýrir það vali á geislaútjöfnunarfilter (e. bow tie filter). 

Geislaútjöfnunarfilterinn deyfir geislunina mest til hliðanna þar sem líkami sjúklingsins er þynnstur og 

jafnar þannig út geislunina sem lendir á myndnemunum. Þvermál myndsvæðis (e. display field of view, 

DFOV) ákvarðar hversu mikið af og hvaða mæligögn eru notuð til að búa til TS myndina. DFOV er oft 
minna en SFOV og með minna DFOV fæst betri flatarupplausn. Lengd skannsvæðis er eitt það 

mikilvægasta sem stillt er í upphafi rannsóknar og er mikilvægt að sé samræmi í lengd á milli notenda. 

Áður en myndað er, er mikilvægt að ákveða í hvaða átt borðið á að hreyfast. Það skiptir sérstaklega 

máli í skuggaefnisrannsóknum og þegar öndunarleiðbeininga er krafist. T.d. ef sjúklingur á erfitt með að 

halda í sér andanum hreyfist almennt neðsti hluti lungna fyrst svo að það er best að byrja myndatökuna 

þar þegar við á (5).  

Skuggaefni eru oft notuð við TS rannsóknir. Þegar þéttleiki vefja og líffæra líkamans er 

mismunandi getum við yfirleitt greint þá hvorn frá öðrum á TS rannsókn en ef þéttleiki þeirra er svipaður 
eða sá sami verður erfitt að greina á milli þeirra því röntgengeislinn dofnar þá jafn eða svipað mikið á 

leið sinni. Þá geta skuggaefni gegnt lykilhlutverki. Notkun skuggaefnis í TS rannsóknum búa til 

tímabundinn mun á þéttleika vefja svo að hægt sé greina þá betur á rannsókninni (5). 

1.3.1.1 TS þvagfærayfirlit 
TS þvagfærayfirlit er algengasta myndgreiningarrannsóknin sem notuð er við greiningu á nýrnasteinum. 
Rannsóknin er gerð án notkunar skuggaefnis og með lægri geislaskammti en hefðbundin TS rannsókn 

af kviðarholi. Nýrnasteinar hafa aðra efnasamsetningu miðað við nýrnavefinn í kring og þvagið sjálft. 

Þeir gleypa töluvert meiri geislun og sjást því almennt vel á tölvusneiðmyndarannsóknum án þess að 

nota skuggaefni. Næmi rannsóknarinnar er um 95% og næstum allir steinar sjást með TS rannsókn að 

undanskildum steinum af völdum próteasahamlandi lyfja (2).  

Við TS þvagfærayfirlit þarf að safna myndgögnum yfir allan þvagveginn, frá efri pól nýra að neðri 

mörkum þvagblöðrunnar (22). Á Landspítalanum (LSH) eru stillingar TS þvagfærayfirlits þannig að 

gögnum er safnað í 0.5 mm þykkum sneiðum en með notkun endurreiknings (e. retrospective 
reconstruction) eru búnar til 1 mm sneiðar og sendar yfir í kerfi fyrir röntgenlækna til úrlesturs. 

 Með þunnum sneiðum eykst flatarupplausn rannsóknarinnar og er frekar hægt að sjá minni steina 

sem annars myndu mögulega ekki sjást í þykkum sneiðum (5). Bæði straumur (mA) og spenna (kV) 

röntgenlampans eru lækkuð í TS þvagfærayfirliti miðað við hefðbundna TS rannsókn af kviðarholi. 

Sumar aðferðir hafa jafnvel sýnt fram á allt að 95% lægri geislaskammt, úr >10 mSv í allt að 0.5-3.5 

mSv (22). Hægt er að lækka geislaskammtinn til muna til greiningar á nýrnasteinum í TS vegna þess að 

kontrast (e. contrast) munurinn á milli nýrnasteina og vefsins í kring er almennt mikill (28).  
Lækkun geislaskammts felur meðal annars í sér notkun lægri straums (mA), lægri spennu (kV), 

notkun sjálfvirkar straummótunar (e. automated tube current modulation) og notkun ítrekunar 

myndreiknings (e. iterative reconstruction). Það að takmarka myndsvæðið aðeins við nýru, þvagleiðara 

og þvagblöðru minnkar einnig geislaskammtinn á sjúklinginn (5).  
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Hægt er að reikna nákvæmlega út stærð steina á TS rannsókn og þannig spá fyrir um líkur á 

því að steinninn skili sér út af sjálfsdáðum út frá staðsetningu hans. Einn helsti kosturinn við TS rannsókn 

er sá að rannsóknin veitir nákvæmar myndir af kviðarholinu og gerir læknum því kleift að meta aðrar 

mögulegar orsakir fyrir einkennum sjúklingsins. Með aukinni notkun TS rannsókna hefur 

tilviljunarkenndum greiningum fjölgað sem geta verið klínískt mikilvægar eða ekki (2). Sem dæmi má 

nefna að greining nýrnakrabbameina hefur aukist töluvert á seinustu áratugum vegna tilviljunarkenndra 

greininga í kjölfar mikillar fjölgunar á TS rannsóknum af kviðarholi (29). Helsti ókostur TS rannsókna er 
hins vegar sá að rannsókninni fylgir jónandi geislun og er sérstaklega varhugavert fyrir unga einstaklinga 

til greiningar á nýrnasteinum og einnig vegna þess að sjúkdómurinn hefur tilhneigingu til að koma upp 

aftur. Það eru því meiri líkur á að þessi sjúklingahópur fari í endurteknar TS rannsóknir af þvagfærum á 

lífsleiðinni (5).  

1.3.2 Ómun 
Ómskoðun (e. ultrasound, sonography) byggir á notkun hljóðbylgja sem verða til í ómhaus (e. 

transducer) og eru sendar eru inn í líkamann þar sem þær framleiða endurvarp við mörk líffæra og innan 

um vefi. Hluti af endurvarpinu skilar sér síðan aftur í ómhausinn þar sem það er numið og verður að 

líffræðilegri mynd. Þetta á sér stað vegna þess að inni í ómhausnum eru svokallaðir þrýstirafkristallar 

(e. piezoelectric elements). Þeir gegna því hlutverki að umbreyta rafspennu í hljóðbylgju sem er send 

inn í líkama og þegar hluti af endurvarpinu kemur til baka þá breyta þeir því aftur yfir í rafspennu svo að 

hægt sé að framkalla mynd (30). Þessi hefðbundna gráskala mynd sem flestir hafa séð og þekkja sem 

ómmynd er kölluð B-myndgerð (e. B-mode). B stendur fyrir birtu (e. brightness) og geta t.d. nýrnasteinar 
birst á þessum myndum sem bjartar skellur með dökkum skugga (2).  

Doppler bylgjur eru notaðar til að fá endurvarp af hlutum á hreyfingu, t.d. til að mæla blóðflæði, 

hjartsláttartíðni hjá fóstri eða flæði um þvagleiðara. Doppler tæknin gefur upplýsingar um stefnu, hraða 

og gæði flæðis. Tíðni endurvarpsins eykst ef það sem er á hreyfingu færist nær ómhausnum en tíðnin 

lækkar ef það færist frá ómhausnum. Stundum er notast við litað doppler (e. color doppler) þar sem 

litirnir fara eftir styrk merkisins og stefnu (30). Með notkun lita doppler geta nýrnasteinar greinst vegna 

tilkomu myndgalla þar sem sterkt myndmerki í margskonar litum birtist fyrir aftan steininn (e. twinkle 

artefact) (31).  
Helstu kostir ómunar eru þeir að tæknin notast ekki við jónandi geislun eða inngrip (e. non-

invasive) og er tiltölulega ódýr miðað við aðrar myndgreiningarrannsóknir. Ókostir tækninnar eru hins 

vegar þeir að hún er afar notendaháð og myndgæði ómrannsókna eru ekki eins góð og t.d. í TS og 

segulómun (2, 30) 

Ómun getur verið afar gagnleg rannsókn til að meta sjúklinga með grun um nýrnasteina án þess 

að sjúklingurinn verði fyrir jónandi geislun. Með ómun er möguleiki á að sjá steina sem og að leggja mat 

á það hvort einhver hindrun (e. obstruction) sé í þvagkerfinu. Rannsóknir hafa sýnt fram á 61-90% næmi 
ómunar til greiningar á nýrnasteinum en það er sérstaklega slakt þegar um litla steina er að ræða. 

Rannsóknir hafa þó sýnt fram á allt að 100% næmi og 90% sértæki ómunar þegar kemur að greiningu 

á hindrun á þvagvegum vegna nýrnasteina eins og t.d. vatnsnýra, víkkun á þvagleiðara (e. ureterectasis) 

eða vökva í kringum nýrun (e. perinephric fluid). Hins vegar getur tekið tíma fyrir þessa fylgikvilla 

nýrnasteina að myndast og því er hægt að missa af þeim ef ómað er of snemma í ferlinu (31).  
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Bæði næmi og sértæki rannsóknarinnar er á svo breiðu bili vegna þess hversu notendaháð 

rannsóknin er og breytileika í tækninni og sjúklingahópi sem gengst undir rannsóknina. Staðsetning og 

stærð steinanna hefur einnig mikil áhrif á það hversu vel gengur að greina þá með ómskoðun. Það getur 

verið mikil áskorun að finna stein í eðlilegum þvagleiðara, þ.e. sem er ekki þaninn vegna hindrunar og 

truflanir af lofti í þörmum og aukin kviðfita getur gert þvagfærin tormetin. Einnig minnkar næmi 

rannsóknarinnar fyrir steina <3 mm vegna þess að það gæti verið að þeir myndi ekki skugga á bak við 

sig (2).  

1.4 Geislun í TS rannsóknum 
Flutningur á orku, annað hvort sem agnastraumur eða rafsegulbylgjur, er kallaður geislun. Geislun er 

flokkuð annars vegar í jónandi geislun og hins vegar ójónandi geislun en ekki er öll geislun skaðleg. 

Jónandi geislun hefur hins vegar nægilega mikla orku til þess að fjarlægja rafeind af ytra hvolfi atóms 
og við það verður það rafhlaðið. Jónandi geislun getur þannig valdið varanlegum breytingum á 

sameindum líkamans og haft skaðleg áhrif á starfsemi frumunnar. Jónandi geislun er skipt upp í tvo 

meginflokka eftir því hvort geislunin er af náttúrulegum orsökum eða af mannavöldum (25). 

Röntgengeislun sem notuð er í læknisfræðilegri myndgreiningu er dæmi um jónandi geislun af 

mannavöldum. Notkun röntgengeislunar til læknifræðilegrar greiningar fer sífellt vaxandi en þar eiga TS 

rannsóknir stærsta framlagið. Samkvæmt skýrslu UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on 

the Effects of Atomic Radiation) árið 2008 kom fram að TS rannsóknir voru ábyrgar fyrir um 47% af 
heildargeislun við læknisfræðilega myndgreiningu en voru hins vegar aðeins um 8% af fjölda 

myndgreiningarrannsókna (32).  

Þekking á áhrifum jónandi geislunar á mannslíkamann og áhættunni sem henni fylgir fer sífellt 

vaxandi. Kjarnsýrusameindir líkamans, DNA, eru viðkvæmar fyrir skemmdum af völdum jónandi 

geislunar og þegar fruma er í skiptingu er sameindin berskjaldaðari gagnvart skemmdum. Áhrifum 

jónandi geislunar á mannslíkamann er almennt skipt í tvo flokka, vísa skaða (e. deterministic effects) og 

slembiskaða (e. stochastic effects). Vísir skaðar stafa af dauða margra fruma og ræður magn geislunar 

stærð skaðans. Vísir skaðar eiga sér þröskuld og þarf því ákveðinn geislaskammt til að ná fram vísum 
skaða. Brunasár er dæmi um vísan skaða sem getur komið fram í kjölfar geislunar. Slembiskaðar eru 

einnig oft kallaðir tilviljunarkenndir skaðar sem jafnvel lýsir þeim betur. Þeir stafa af breytingu á erfðaefni 

frumu og það jafnvel nægir að um eina frumu sé að ræða. Magn geislunar ræður ekki magni eða stærð 

skaðans líkt og í vísum sköðum heldur ræður það líkum á skaða. Meiri geislun veldur því meiri líkum á 

slembisköðum og þeir eiga sér engan þröskuld svo að með notkun jónandi geislunar eru því ávallt 

einhverjar líkur á slembiskaða. Krabbamein er lang algengasta tegund slembiskaða (32, 33).  

1.4.1 Geislaskammtar 
Geislaskammtar í TS rannsóknum eru töluvert hærri en við hefðbundna röntgenmyndatöku og þá 

sérstaklega þegar notuð er spíraltækni þar sem geislað er stöðugt allan tímann. Vegna þess að geislað 

er út frá öllum áttum verður geislunin mest á yfirborði sjúklingsins en minnst í miðjunni (5).  

Geislaskammtur (e. absorbed dose) með SI mælieininguna Gray (Gy) segir til um 

meðalorkuaukningu efnis á massaeiningu vegna jónandi geislunar (32). Volume computed tomography 
dose index (CTDIvol) og lengdargeislun (dose length product, DLP) eru geislaskammtastærðir sem 



  

23 

notaðar eru í TS rannsóknum (32). Þessar stærðir eru ekki ætlaðar til þess að reikna út geislaskammt 

eða geislaálag sjúklings þar sem þessar stærðir eru byggðar á mælingum í líkönum. Líkönin eru í 

stöðluðum stærðum annars vegar til að líkja eftir höfði og hins vegar búknum. Þessar 

geislaskammtastærðir eru hins vegar notaðar til að gera samanburð á milli tækja og aðferða (34). 

CTDIvol er lýsandi fyrir geislaskammt tiltekins rúmmáls af vef og segir okkur þannig til um hver geislunin 

er í hverri sneið af vef í mGy (J/kg). DLP, eða lengdargeislun, er lýsandi fyrir heildargeislaskammt 

rannsóknar, þar sem DLP er margfeldi af CTDIvol og lengd skannsvæðis og hefur DLP því eininguna 
mGycm (32). 

Geislavarnir ríkisins tóku saman upplýsingar um geislaskammta í tölvusneiðmyndum byggt á 

upplýsingum frá árunum 2018-2020 sem hafa þó ekki verið gefnar út. Geislaskammtar voru skráðir fyrir 

hvort TS tæki fyrir sig á röntgendeild Landspítalans í Fossvogi (One og Prime) og m.a. fyrir 

þvagfærayfirlit, kviðarhol með skuggaefni og urografíu. Upplýsingar um geislaskammtastærðir voru 

skráðar niður fyrir 50 rannsóknir af hverri gerð. Sjá má í töflu 1 upplýsingar um geislaskammta í þremur 

TS rannsóknum á röntgengeild Landspítalans í Fossvogi. Í töflunni má sjá að miðgildi CTDIvol er töluvert 

lægra fyrir TS þvagfærayfirlit miðað við kviðarhol með skuggaefni. Miðgildi lengdargeislunar, DLP, fyrir 
TS þvagfærayfirlit er 221,3 mGycm og 238,5 mGycm samanborið við í TS rannsókn af kvið með 

skuggaefni er miðgildið 450,0 mGycm og 487,7 mGycm. Miðgildi lengdargeislunar er hærra á Prime 

tækinu fyrir allar þrjár rannsóknirnar. Þessi gögn benda til þess að sjúklingur sem fer í TS kviðarhol með 

skuggaefni verður fyrir rúmlega tvöfalt meiri geislun miðað við TS þvagfærayfirlit, óháð TS tæki á 

Landspítalanum í Fossvogi. 

Tafla 1: Geislaskammtastærðir fyrir þrjár mismunandi TS rannsóknir á tveimur TS tækjum (One 
og Prime) á röntgendeild Landspítalans í Fossvogi. 

Rannsókn - Tæki 
Miðgildi 
CTDIvol 
(mGy) 

Miðgildi 
DLP 
(mGycm) 

Lægsta 
gildi DLP 
(mGycm) 

Hæsta 
gildi DLP 
(mGycm) 

Staðalfrávik 
DLP 

Þvagfærayfirlit – One 4.40 221.30 101.90 622.40 136.20 

Þvagfærayfirlit – Prime 4.50 238.50 88.00 907.00 184.98 

Kviður m/ skuggaefni – One 8.30 450.00 198.00 1299.60 283.70 

Kviður m/skuggaefni – Prime 9.70 487.70 224.30 1564.00 295.52 

Urografía – One 6.75 343.35 145.30 1249.80 249.78 

Urografía – Prime 13.55 671.85 230.80 1672.40 371.51 

1.4.2 Geislaálag 
Geislaálag (e. effective dose) gefur mat á áhættu einstaklings vegna jónandi geislunar og segir til um 
líffræðileg áhrif á einstaklinga. Geislaálag er reiknað út frá vegnu meðaltali hlutgeislaálags líffæra 

líkamans og hefur SI eininguna Sievert (Sv). Geislaálag fer eftir tegund geislunar og því hversu næmur 

líkamsvefur er fyrir geislun (32). Hvert líffæri hefur sinn vægisstuðul sem endurspeglar það hversu 

hlutfallslega viðkvæmt það er fyrir áhrifum geislunar. Eftir því sem vægisstuðullinn er hærri þeim mun 

viðkvæmari er vefurinn fyrir geislun (33). Þau líffæri og vefir sem eru hvað viðkæmastir fyrir geislun, með 
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vægistuðul 0.12, eru rauður beinmergur, ristill, lungu, magi og brjóst. Kynkirtlar sem áður fyrr voru taldir 

viðkvæmastir hafa vægistuðulinn 0.08 (35).  

Geislaálag vegna TS rannsókna er í flestum löndum mikið en um 2/3 af geislaálagi vegna 

læknisfræðilegra myndgreininga kemur af TS rannsóknum. Því er afar mikilvægt að vera meðvitaður um 

geislaskammta og geislaálag sem fylgir tækninni (5).  

1.5 Geislavarnir 
Allar myndgreiningarrannsóknir sem fást við jónandi geislun eiga að lúta ALARA reglunni (e. As Low As 

Reasonably Achievable) sem Alþjóðlega geislavarnarráðið (ICRP) hefur sett fram. ALARA reglan gerir 

þá kröfu að lágmarka geislaskammta eins og mögulegt er með skynsamlegu tilliti til aðstæðna og er það 

grundvallaratriði varðandi notkun jónandi geislunar í læknisfræðilegum tilgangi (32, 36). 

Með hverri myndgreiningu sem fæst við jónandi geislun fylgir ákveðin hætta á slembiskaða, t.d. 
krabbameini. Hins vegar ætti hver rannsókn að fela í sér ávinning fyrir sjúklinginn svo lengi sem að 

geislunin er réttlætanleg. ICRP hefur sett fram þrjár meginreglur sem allir þeir sem starfa við jónandi 

geislun verða að þekkja og hafa í huga hverju sinni. Reglurnar fjalla um réttlætingu, takmörkun og 

bestun. Réttlæting snýst um það að ávinningur af notkun jónandi geislunar á ávallt að vera meiri en 

möguleg áhætta af henni. Með takmörkun er átt við að halda geislaskammti á einstaklinginn undir þeim 

mörkum sem sett eru af ICRP. Með bestun er átt við að halda geislaskammti eins lágum og hægt er 

með tilliti til aðstæðna án þess þó að skerða gæði rannsóknarinnar (32).  
Áður en rannsókn fer fram er afar mikilvægt að réttlæting hennar liggi fyrir. Samtök evrópskra 

geislavarnastofnana (HERCA) hafa gefið út tilmæli til ítrekunar á mikilvægi réttlætingar læknisfræðilegra 

rannsókna þar sem notuð er jónandi geislun. Þegar beiðni er send fyrir rannsókn sem felur í sér jónandi 

geislun þurfa eftirfarandi þættir að liggja fyrir (37): 

• Upplýsingar um klínískt ástand sjúklings eins og við á fyrir viðkomandi rannsóknarbeiðni.  

• Greiningarspurningar sem leitað er svara við. 

• Upplýsingar um fyrri rannsóknir eins og við á. 

• Ákvörðun um framkvæmd viðeigandi myndgreiningarrannsóknar, þar sem greint er frá 

rannsóknum sem ekki hafa í för með sér notkun jónandi geislunar. 

• Ofangreindir þættir eiga að vera rekjanlegir til tilvísanda og ábyrgðarmanns. 
Réttlætanleg rannsókn hefst með fullnægjandi tilvísun og felur í sér bestun geislaskammta og réttrar 

greiningar sem samsvarar tilvísandi beiðni (38). 

 Þar sem TS rannsóknum fer fjölgandi og eru þær ábyrgar fyrir stórum hluta heildargeislunar við 

læknisfræðilega myndgreiningu er sérstaklega mikilvægt að hafa þessar þrjár geislavarnarreglur í huga 

og kunna vel skil á þeim (5). Til þess að hægt sé að uppfylla þær þurfa allir geislafræðingar að hafa 

mikla þekkingu á bæði geislaskömmtum og þeirri tækni sem hægt er að nýta til að lækka þá og takmarka 
án þess að fórna gæðum rannsóknarinnar (32). 

1.6 Ráðleggingar og klínískar leiðbeiningar varðandi myndgreiningu á 
nýrnasteinum 

Klínískar leiðbeiningar innihalda ráðleggingar eða tilmæli varðandi klíníska starfshætti og stefnu. 

Leiðbeiningar sem þessar eru ekki bundnar í lög og er mismunandi eftir aðstæðum hvað á við hverju 
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sinni en klínískum leiðbeiningum er ætlað að stuðla að því að sjúklingar fái viðeigandi meðferð og 

umönnun. Leiðbeiningarnar eiga að vera uppfærðar reglulega út frá aukinni þekkingu og reynslu (39).  

Meðal þeirra sem hafa gefið út klínískar leiðbeiningar varðandi myndgreiningu þegar grunur er um 

nýrnasteina eru Samtök þvagfæralækninga í Ameríku (e. American Urological Association, AUA), 

Evrópsk samtök þvagfæralækninga (e. European Association of Urology, EAU) og Samtök bandarískra 

röntgenlækna (e. American College of Radiology) (2). Einnig hefur ríkisstjórn vestur Ástralíu gefið út 

greinagóðar leiðbeiningar en á Landspítalanum eru til leiðbeiningar í gæðahandbók spítalans (40). 
Á Landspítalanum er að finna leiðbeiningar í gæðahandbók spítalans sem lýsir myndgreiningu ef 

grunur er um nýrnasteina, sjá viðauka 1 og 2. Ef sjúklingur er með sýkingareinkenni eða 

sjúkdómsgreiningin óljós er mælt með blóð- og þvagrannsóknum ásamt myndgreiningu. Ef 

sjúkdómsgreining er líkleg og sjúklingur án sýkingareinkenna er ráðlagt að hefja verkjameðferð og gera 

blóð- og þvagrannsókn. Ef sjúklingur er vel verkjastilltur og greiningin talin líkleg er mælt með TS 

þvagfærayfirliti innan 2-3 vikna en ef greiningin er óljós eða sjúklingur ekki vel verkjastilltur er mælt með 

TS þvagfærayfirliti þegar í stað eða næsta morgun miðað við ástand. Í gæðahandbókinni er einnig 

minnst á að íhuga að sleppa TS rannsókn á bráðadeild af yngri einstaklingum með sögu um endurtekna 
nýrnasteina og dæmigerð einkenni nýrnasteinakasts, þá getur ómskoðun veitt gagnlegar upplýsingar í 

staðinn. Í þeim tilvikum þar sem einkenni sjúklings eru ekki dæmigerð fyrir nýrnastein er mælt með TS 

rannsókn af kviðarholi til að meta sjúkling einnig með tilliti til annarra sjúkdóma.  

AUA hefur gert mismunandi klínískar leiðbeiningar um val á myndgreiningu til greiningar á 

nýrnasteinum eftir því hvort sjúklingur sé í fyrsta skipti að fá einkenni nýrnasteina og þar með ekki greinst 

áður, hvort það sé verið að fylgjast með þekktum nýrnasteinum eða hvort það sé verið að fylgjast með 

nýrnasteinum eftir meðferð. Sér leiðbeiningar má finna um börn og ófrískar konur en þar er ómskoðun 

ráðlögð sem fyrsta rannsókn. AUA ráðleggur TS þvagfærayfirlit fyrir alla þá sem eru að greinast í fyrsta 

skipti með BMI þyngdarstuðul £30. Fyrir þá sem eru með BMI stuðul yfir 30 mæla samtökin með TS 

kviðarholsrannsókn án skuggaefnis, þ.e. ekki með lækkuðum geislaskammti. Fyrir þá sjúklinga sem hafa 

áður greinst með röntgenþétta nýrnasteina mæla samtökin með að íhuga ómun og hefðbundna 

röntgenrannsókn af þvagfærum, sjá nánar flæðirit á mynd 3 (36).  

 

Mynd 3: Flæðirit fyrir leiðbeiningar frá AUA samtökunum 
 
EAU samtökin ráðleggja alltaf ómun sem fyrstu rannsókn til myndgreiningar á nýrnasteinum en ekki sé 

þörf á myndgreiningu strax nema sjúklingur sé með hita, einungis eitt nýra eða ef vafi leikur á 
greiningunni. Samtökin telja næmi ómunar til greiningar á nýrnasteinum í þvagleiðurum 45% og sértækið 
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94% en 45% næmi fyrir steina innan nýrna og sértækið 88%. Í kjölfar ómunar mæla þau með TS 

þvagfærayfirliti fyrir sjúklinga með grun um nýrnasteina til að staðfesta greininguna og meta betur stærð 

og staðsetningu steina. Ráðleggja samtökin einnig að nota TS þvagfærayfirlit sem síðasta valkost þegar 

um ófríska konu er að ræða. Fyrir börn ráðleggja þau að framkvæma annað hvort hefðbundna 

röntgenrannsókn af þvagfærum eða TS þvagfærayfirlit í kjölfar ómunar ef ómrannsóknin veitir ekki 

nægilegar upplýsingar (41). 

 

Mynd 4: Flæðirit fyrir leiðbeiningar frá EAU samtökunum 
 
ACR samtökin skipta ráðleggingum sínum í þrjá flokka eftir því hvort að grunur sé um nýrnasteina í 

fyrsta skipti, hvort sjúklingur sé að fá endurtekin einkenni nýrnasteinasjúkdóms eða hvort um ófríska 

konu sé að ræða og hafa flokkað rannsóknirnar með stigakerfi eftir því hversu viðeigandi þær eru hverju 

sinni, sjá nánar í viðauka 3. Ef grunur leikur á að um nýrnasteina sé að ræða í fyrsta skipti telja þau TS 

þvagfærayfirlit mest viðeigandi, með 8 stig af 10 mögulegum. Ómun segja þau vera stundum viðeigandi 
ásamt TS af kviðarholi með og án skuggaefnis ef TS þvagfærayfirlitið veitir ekki nægilegar upplýsingar, 

báðar rannsóknir með 6 stig. Fyrir endurkomu nýrnasteinasjúkdóms flokka samtökin TS þvagfærayfirlit 

og ómun hvoru tveggja með 7 stig en taka fram að ómun sé heldur til að meta hvort vatnsnýra sé til 

staðar. Ef inngrip er fyrirhugað mæla samtökin með TS rannsókn. Fyrir ófríska konu mæla samtökin 

helst með ómun og gefa rannsókninni 8 stig. TS þvagfærayfirlit þar á eftir með 6 stig en segulómun með 

5 stig (31). 

 

Mynd 5: Flæðirit fyrir leiðbeiningar frá ACR samtökunum 
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Ríkisstjórn vestur Ástralíu hefur einnig gefið frá sér greinagóðar opinberar leiðbeiningar sem sjá má í 

viðauka 4. Þar er ráðlögð ómskoðun sem fyrsta myndgreiningarrannsókn hjá sjúklingum yngri en 50 ára 

og eru að upplifa einkenni nýrnasteina í fyrsta skiptið. Fyrir sjúklinga 50 ára og eldri er ráðlögð ómskoðun 

ef sjúklingur er með týpísk einkenni nýrnasteina en annars TS þvagfærayfirlit. Fyrir sjúklinga sem hafa 

áður greinst með nýrnasteina er mælt með ómskoðun með eða án tilkomu röntgen þvagfærayfirlits en 

þó er einnig ráðlagt að íhuga enga myndgreiningu. Einungis er mælt með TS þvagfærayfirliti í kjölfar 

ómunar ef fyrirhugað er einhverskonar inngrip eða aðgerð. Fyrir ófrískar konur er mælt með ómun og í 
kjölfarið segulómun ef ómrannsóknin veitir ekki nægilegar upplýsingar. Einungis er mælt með TS 

þvagfærayfirliti tafarlaust ef sjúklingur er með hita, nýrnabilun, einungis eitt nýra eða hefur ekki sýnt fram 

á batamerki þrátt fyrir meðferð (40).  
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2 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða leiðir sjúklinga frá bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi sem 

fara í TS þvagfærayfirlit ef grunur er um nýrnasteina og athuga hvort þeir hafi farið rétta leið miðað við 

þær leiðbeiningar sem má finna í gæðahandbók spítalans. Skoðað var hvort hægt sé að gera betur 

þegar kemur að myndgreiningu á nýrnasteinum, hvort að önnur myndgreining sem ekki felur í sér 

jónandi geislun henti betur eða jafnvel engin myndgreining ef farið væri eftir erlendum leiðbeiningum. 
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3 Efni og aðferðir 
Þessi rannsókn var afturskyggð rannsókn (e. retrospective study). Rannsóknin fór fram á Landspítala í 

Fossvogi og voru gögnin sótt frá Agfa myndgreiningarkerfi, Sögu og Heilsugátt.  

3.1 Leyfi 
Sótt var um eftirfarandi leyfi og fengin samþykkt fyrir rannsókninni (sjá viðauka): 

• Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala, erindi 52/2020 (Viðauki 5) 

• Framkvæmdastjóri lækninga (Viðauki 6) 

3.2 Rannsóknarúrtak 
Í rannsókninni voru allir sjúklingar sem fóru í TS þvagfærayfirlit frá bráðamóttöku Landspítalans í 

Fossvogi á tímabilinu 1. janúar 2020 – 31. desember 2020. Allar rannsóknir voru skráðar í tölfræðiforritið 

SPSS og voru þær 825 talsins.  

Í úrtaki rannsóknarinnar voru þeir sjúklingar sem uppfylltu eftirfarandi skilyrði vegna gruns um 

nýrnasteina: spurt var um nýrnasteina á beiðni, rannsóknin var ekki til eftirfylgni á stein eða í kjölfar 
meðferðar á þekktum stein. Rannsóknarúrtakið var ekki takmarkað við kyn eða ákveðinn aldur. 

Útilokuð tilvik voru 91 talsins, sjá nánar á flæðiriti á mynd 6. Í 47 tilvikum var spurt um annað en 

nýrnasteina á beiðni. Rannsóknir sem voru vegna eftirfylgni þekktra steina (control rannsóknir) voru 

útilokaðar en þær voru 31 talsins. Sjúklingar sem komu vegna verkja eftir meðferð í nýrnasteinbrjótinum 

Mjölni (0-5 dagar) voru útilokaðir, alls 9 talsins. Aðrar útilokaðar rannsóknir voru vegna þess að beiðni 

var send á ranga kennitölu, TS í kjölfar ómunar á botnlanga og vegna uppvinnslu á vegum 

þvagfæraskurðlækna. Ein rannsókn var útilokuð þar sem beiðnin fyrir TS þvagfærayfirliti var skönnuð 
inn í kerfið og því ekki hægt að fylgja eftir tímasetningum fyrir þá beiðni. Alls voru því 734 TS rannsóknir 

sem uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar.  

 

Mynd 6: Flæðirit sem sýnir fjölda útilokaðra rannsókna 
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3.3 Gagnasöfnun 
Gagnasöfnun fór fram á myndgreiningardeild LSH og gögn voru skoðuð í myndageymslu Agfa (Agfa 

HealthCare, 2021), sjúkraskrárkerfi (Saga, Origo 2020.3.10) og rafrænni sjúkraskrá LSH (Heilsugátt 
11.9).  

Rannsóknarúrtakið var fengið með því að fletta upp hverri viku fyrir sig á tímabilinu 1. janúar 

2020 – 31. desember 2020 í myndgreiningarkerfinu Agfa. Í Agfa voru leitarskilyrðin sett við TS og TS 

þvagfærayfirlit. Opna þurfti allar rannsóknir sem framkvæmdar voru á Landspítala Fossvogi og 

Hringbraut en aðeins voru rannsóknir skráðar niður ef beiðni fyrir rannsókninni kom frá bráðamóttöku 

Landspítalans í Fossvogi og uppfylltu skilyrði rannsóknarinnar.  

Tafla 2 sýnir hvaða þættir voru skráðir niður fyrir hverja rannsókn í SPSS og hvaðan þær 

upplýsingar fengust. Í Agfa kerfinu fengust upplýsingar um kyn og aldur sjúklings. Skráð var niður 
auðkennisnúmer rannsóknar (e. accession number) og mánuðinn sem rannsóknin var framkvæmd. Í 

Agfa var rannsóknarbeiðnin skoðuð og forgangur beiðnar skráður. Niðurstaða TS rannsóknar var einnig 

að finna í Agfa kerfinu. Út frá niðurstöðunni var upplýsingum safnað um hvort nýrnasteinar greindust, 

fjöldi þeirra, stærð og staðsetning. Einnig var skráð hvort sjúklingur hafði greinst með vatnsnýra og hvort 

önnur greining kom fram. Á rannsóknarbeiðni voru skráð niður þau einkenni sem voru upptalin og eiga 

við um einkenni nýrnasteina, þ.e. verkur í síðu, blóð í þvagi, ógleði eða uppköst, tíð þvaglát og sviði eða 

verkur við þvaglát. Í kjölfar þess var fyrir hverja rannsókn opnuð bráðamóttökuskrá í Sögu kerfinu og 
einkennin sem þar komu fram borin saman við þau sem voru talin upp á TS beiðninni og hitastig sjúklings 

skráð niður. Skráð var sérstaklega ef bæta þurfti við skráningu á einkennum nýrnasteina út frá 

bráðamóttökuskrá þegar upplýsingar um einkenni vantaði á TS beiðni. 

Upplýsingar um hvort sjúklingur hafi áður greinst með nýrnasteina og ef svo er hvort hann var 

að upplifa sama verk og áður fékkst annað hvort á rannsóknarbeiðni eða í bráðamóttökuskrá. Einnig var 

skráð ef sérstakar athugasemdir voru teknar fram á rannsóknarbeiðni eða í svari TS rannsóknar, t.d. ef 

sjúklingur var með eitt nýra, nýrnabilun eða ígrætt nýra. 

Því næst var Heilsugátt opnuð út frá Sögu kerfinu fyrir hvern einstakling. Opna þurfti niðurstöðu 
úr blóð- og þvagprufu fyrir sama dag og TS beiðni var send. Þar var skoðað hvenær niðurstöður úr blóð- 

og þvagprufu lágu fyrir og borið saman við þá tímasetningu þegar beiðni fyrir TS rannsókn var send. 

Einnig var niðurstaða úr kreatínmælingu í blóði skráð niður ásamt niðurstöðu um blóð í þvagi og pH gildi 

þess. 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

31 

Tafla 2: Gagnasöfnun 
 

 

* Ef ekki lágu fyrir allar upplýsingar á beiðni fyrir TS þvagfærayfirliti var bætt við gagnasöfnunina með 

upplýsingum frá bráðamóttökuskrá í Sögu kerfinu. 

3.3.1 Nánar um gögnin 
Til þess að dulkóða kennitölur var notast við auðkennisnúmer rannsóknar. Kennitölur voru skráðar niður 

jafnóðum í sér Excel skjal að beiðni vísindarannsóknarnefnd heilbrigðisrannsókna, sjá leyfi frá 

framkvæmdastjóra lækninga í viðauka 6. Ekki vou kennitölur sjúklinga notaðar að öðru leyti í þessu 

verkefni.  

Aldur sjúklings var skráður niður í árum og kyn hafði breytuna 1 (karlkyn) og 2 (kvenkyn). Ef 

spurt var um nýrnasteina á beiðni fyrir TS þvagfærayfirliti var merkt 1 við breytuna rannsóknarspurning. 

 Skráðir þættir Kerfi 
TS beiðni Rannsóknarmánuður Agfa myndageymsla 
 Auðkennisnúmer rannsóknar  
 Aldur  
 Kyn  
 Rannsóknarspurning  
 Forgangur beiðnar  
 Einkenni  
 Verkur í síðu  
 Blóð í þvagi  
 Ógleði/uppköst  
 Tíð þvaglát  
 Verkur/sviði við þvaglát  
 Áður greinst með nýrnasteina  
 Sami verkur og áður  
TS svar Greindir steinar  
 Fjöldi steina  
 Stærð steina  
 Staðsetning steina  
 Önnur greining  
Bráðamóttökuskrá Einkenni* Saga 
 Líkamshiti  
 Áður greinst með nýrnasteina*  
Rannsóknir á lífsýnum Niðurstaða úr blóðprufu Heilsugátt 
 Kreatíngildi  
 Niðurstaða úr þvagprufu  
 Blóð í þvagi  
 pH gildi  
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Ef ekki var spurt um nýrnasteina var merkt 0 við breytuna og var þá sú rannsókn strax útilokuð frá 

verkefninu og ekki skráð nein frekari gögn um þá rannsókn. Breytan forgangur beiðnar fékk gildin 1 = 

„Strax“, 2 = „Innan 4 klst“, 3 = „Í dag“, 4 = „Innan 2-3 daga“, 5 = „Í tímaröð“.  

3.3.1.1 Niðurstaða úr TS þvagfærayfirliti 
Út frá niðurstöðu úr TS þvagfærayfirliti var skráð hvort sjúklingur greindist með nýrnasteina eða ekki og 
hver staðsetning nýrnasteinanna var. Skráð var nákvæm staðsetning eftir svarinu en síðan gerð ný 

breyta til einföldunar þar sem staðsetningu var skipt niður í 6 hópa, þ.e. engir greindir steinar, steinar 

innan nýrna, í nær-þvagleiðara, í mið-þvagleiðara, í fjar-þvagleiðara eða í þvagblöðru.  

Merkt var við vatnsnýra einungis ef það kom fram í niðurstöðu TS þvagfærayfirlits og þá sama 

hvort það var tekið fram vægt eða mikið vatnsnýra eða ef tekið var fram að víkkun á safnkerfi nýra væri 

til staðar. Ekki var tekið mark á ef í TS beiðninni stóð að vatnsnýra væri til staðar en ekki tilgreint í svari 

TS þvagfærayfirlitsins. 
Gögnum var safnað um fjölda og stærð nýrnasteina sem og um aðrar greiningar sem tilgreindar 

voru í niðurstöðu TS þvagfærayfirlits en ekki nýtt í þessari rannsókn. 

3.3.1.2 Einkenni sjúklings 
Fimm algeng einkenni nýrnasteina voru skráð við gagnasöfnunina, þ.e. verkur í síðu, blóð í þvagi, 

ógleði/uppköst, tíð þvaglát og verkur/sviði við þvaglát. Gert var ráð fyrir að sjúklingur væri ekki með 
einkenni nýrnasteina ef þau voru ekki tekin fram í TS beiðninni né í bráðamóttökuskrá. Ógleði og uppköst 

voru saman sem ein breyta svo að ef annað hvort kom fram í TS beiðninni eða bráðamóttökuskrá var 

merkt að það ætti við. Sama átti við um verk eða sviða við þvaglát. Blóð í þvagi var metið sem einkenni 

ef það var skráð á TS beiðni samkvæmt sjúkrasögu sjúklings eða í bráðamóttökuskrá en það var ekki 

metið sem einkenni ef einungis var vísað til niðurstöðu þvagprufu. Ef beiðni fyrir TS rannsókninni sagði 

eingöngu klínískur grunur um nýrnasteina eða verkir samrýmast nýrnasteinum var ekki merkt við nein 

einkenni nýrnasteina út frá beiðninni. Í kjölfarið var sjúklingnum flett upp í Sögu og fundin þar 

bráðamóttökuskrá fyrir komu sjúklingsins á bráðamóttökuna. Ef önnur einkenni voru tilgreind þar miðað 
við TS beiðnina sem áttu við um nýrnasteina var þeim bætt við skráninguna. Skráð var niður sérstaklega 

ef bæta þurfti við einkennum út frá upplýsingum í bráðamóttökuskrá sem og ef upplýsingar um einkenni 

voru einungis að finna í bráðamóttökuskrá.  

Upplýsingar um hvort að sjúklingur hafði áður greinst með nýrnasteina var annað hvort að finna í 

TS beiðninni eða í bráðamóttökuskrá. Ef ekki var minnst á fyrri greiningu nýrnasteina var gert ráð fyrir 

að sjúklingurinn hafi ekki greinst áður. Merkt var við sömu einkenni og áður ef það var tekið fram að 

sjúklingur þekkti verkina sem hann var að upplifa sem nýrnasteinaverk en ef það var tekið fram 
sérstaklega að verkurinn væri ólíkur þeim verk sem sjúklingurinn upplifði seinast þá var það skráð. 

Líkamshiti sjúklings var skráður út frá mælingu við komu sem finna mátti í bráðamóttökuskrá. Ef 

engin mæling var til staðar var ekkert skráð niður en gert ráð fyrir að sjúklingurinn væri ekki með hita 

>37,5°C.  
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3.3.1.3 Rannsóknir á lífsýnum 
Skoðað var í Heilsugátt hvenær niðurstöður úr blóðprufu og þvagprufu lágu fyrir og borið saman við 

hvenær beiðni fyrir TS þvagfærayfirlit var send. Ef svar úr rannsóknum á lífsýnum var staðfest áður en 

beiðni fyrir TS rannsókn var send fékk breytan gildið 1, annars 0. Í sumum tilfellum voru þessar 

rannsóknir gerðar samtímis og skráðar saman inn í Heilsugátt. Ef niðurstaða úr blóð- og/eða þvagprufu 
lá fyrir á sömu mínútu og beiðni fyrir TS þvagfærayfirlit var send var ekki merkt við að niðurstaðan væri 

komin áður.  

Fyrir hverja þvagprufu var skráð niður hversu mikið blóð mældist í þvagi sem og pH gildi. Fyrir 

blóð í þvagi fékk breytan ýmist gildið 0, einn plús, tveir plúsar eða þrír plúsar. Fyrir hverja blóðprufu var 

skráð niður kreatín gildi. 

3.4 Gagnaúrvinnsla 
Gagnasöfnun og tölfræðiúrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS, IBM Version 26 fyrir MacOS. Gögnin 

voru einnig unnin með forritinu SPSS til að setja fram á myndrænan hátt.  

Reiknaður var út meðalaldur milli kynja og hlutfall sjúklinga yngri en 50 ára, hlutfall forgangs 

beiðnar og einkenna sjúklinga. Reiknað var út hlutfall sjúklinga með 37,5°C hita eða hærri. Einnig voru 
reiknuð út lægsta og hæsta gildi líkamshita ásamt miðgildi mælinganna. Reiknað var út hlutfall 

rannsókna eftir því hvort niðurstaða úr bæði blóð- og þvagprufu lá fyrir áður en TS beiðni var send, hvoru 

fyrir sig og hlutfall þar sem hvorki niðurstaða úr blóð- né þvagprufu lá fyrir. Út frá niðurstöðu úr blóðprufu 

var reiknað lægsta og hæsta gildi kreatíns í blóði ásamt meðaltali og staðalfráviki. Út frá niðurstöðu 

þvagprufu var reiknað út hlutfall sjúklinga miðað við magn blóðs í þvagi og hlutfall sjúklinga miðað við 

pH gildi þvags ásamt hæsta og lægsta pH gildi.  

Reiknað var hlutfall rannsókna sem sýndu nýrnasteina og staðsetningu þeirra. Út frá því hvort 

nýrnasteinar greindust eða ekki var reiknað út hlutfall þeirra sem voru með blóð í þvagi og þá hversu 
mikið. Hlutfall greindra steina ásamt vatnsnýra var reiknað og borið saman við þá sem greindust ekki 

með nýrnasteina og sett upp í flæðirit. Sett var upp annað flæðirit sem sýndi hlutfall vatnsnýra út frá 

greindum nýrnasteinum sem stífla þvagveginn, þ.e. greindir steinar að undanskildum þeim sem 

staðsettir voru í nýrunum. Reiknað var hlutfall þeirra sem höfðu áður greinst með nýrnasteina og borið 

saman við þá sem greindust með nýrnasteina á TS þvagfærayfirliti og þá sem greindust ekki. Einnig var 

reiknað hlutfall þeirra sem greindust með nýrnasteina og höfðu greinst áður og voru að upplifa sama 

verk og áður. Reiknuð voru hlutföll sjúklinga út frá mismunandi leiðbeiningum sem verður lýst nánar hér 

í köflunum á eftir.  

3.4.1 Samanburður úrtaks við leiðbeiningar 
Gögnin voru borin saman við íslenskar leiðbeiningar til að sjá hvaða leið sjúklingarnir ættu að fara. 

Ákveðið var að bera úrtakið saman við nokkrar erlendar leiðbeiningar svo hægt væri að leggja mat á 

hver væri helsti munurinn á íslenskum og erlendum leiðbeiningum og hvaða leið sjúklingurinn færi ef 
notaðar væru erlendar leiðbeiningar. Ákveðið var að nota leiðbeiningar frá AUA, EAU og ACR 

samtökunum þar sem þessi samtök eru öll með sérþekkingu á sínu sviði sem er ýmist svið 

þvagfærasjúkdóma eða myndgreiningar. Úrtakið var einnig borið saman við leiðbeiningar frá ríkisstjórn 
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vestur Ástralíu þar sem þær eru greinagóðar og opnar almenningi en þær eru einnig byggðar að hluta 

til á leiðbeiningum frá AUA og EAU.  

3.4.1.1 Samanburður úrtaks við íslenskar leiðbeiningar 
Í gæðahandbók Landspítalans er gæðaskjal 17.17.03 sem heitir Myndgreining ef grunur er um 

þvagfærasteina og skjal 17.17 en þar er flæðirit sem lýsir ferli sjúklings sem greinist með nýrnasteina á 
bráðamóttöku þar til eftirmeðferð liggur fyrir á göngudeild þvagfæra eða sjúklingur útskrifast, sjá viðauka 

1 og 2. Ákveðið var að bera úrtakið saman við flæðiritið þar sem það er skráð útgefið árið 2017 en hitt 

skjalið árið 2015. 

Á toppi flæðiritsins eru allir þeir sjúklingar sem voru með grun um stein í nýrum eða þagleiðurum. 

Það átti við um alla sjúklinga í úrtakinu. Næsta skref er mat á því hvort sjúkdómsgreining sé líkleg og 

sjúklingurinn án sýkingareinkenna. Ef sjúklingur var með verk í síðu og hita undir 37.5°C féll sjúklingurinn 

í þann hóp. Ef sjúklingur var hins vegar ekki með verk í síðu eða var með hita 37.5°C eða hærri féll hann 
í hóp þeirra þar sem sjúkdómsgreiningin er talin ólíkleg eða sjúklingur með sýkingareinkenni. Reiknað 

var út hlutfall sjúklinga sem féllu í þann hóp þar sem sjúkdómsgreining var talin líkleg og sjúklingur án 

sýkingareinkenna miðað við hlutfall sjúklinga þar sem sjúkdómsgreining var óljós eða sjúklingur með 

sýkingareinkenni. 

Þegar sjúkdómsgreining er talin líkleg og sjúklingur án sýkingareinkenna eiga sjúklingarnir 

samkvæmt leiðbeiningunum að fá verkjameðferð og í kjölfarið á að gera blóð- og þvagrannsókn. Hlutfall 

sjúklinga var reiknað út frá því hvort niðurstaða úr blóð- og þvagprufu lá fyrir áður en beiðni í TS 

þvagfærayfirlit var send. Þar á eftir skiptast sjúklingarnir upp eftir því hvort greining sé talin líkleg eða 
ekki. Greining var talin líkleg ef niðurstöður úr þvagprufu sýndu blóð í þvagi og reiknað var út hlutfall 

sjúklinga með líklega eða ólíklega greiningu. Ef greining er talin líkleg og sjúklingur er vel vekjastilltur 

ráðleggja leiðbeiningarnar TS þvagfærayfirlit innan 2-3 vikna. Forgangur beiðnar var merktur sem innan 

2-3 vikna ef breytan hafði gildið 4 eða 5 (innan 2-3 daga eða í tímaröð). Ef greining er ekki talin líkleg 

eða sjúklingur ekki vel verkjastilltur er mælt með TS þvagfærayfirliti strax eða næsta morgun. Forgangur 

með gildið 1-3 (strax, innan 4 klst eða í dag) var túlkaður sem strax eða næsta morgun miðað við 

leiðbeiningarnar. Reiknuð voru út hlutföll sjúklinga eftir því hvort sjúklingurinn hafði fengið beiðni í TS 

þvagfærayfirlit með forgang 1-3 eða 4-5 hvort sem greiningin var talin líkleg eða ekki. 
 Fyrir þá sjúklinga með óljósa sjúkdómsgreiningu eða sýkingareinkenni var reiknað út hlutfall 

þeirra sem fengu blóð- og þvagrannsókn, óháð því hvort það var fyrir eða eftir TS rannsókn þar sem 

leiðbeiningarnar gera ekki grein fyrir því hvort á að gerast á undan fyrir þann sjúklingahóp. Þessar 

niðurstöður sem taldar eru upp hér að ofan voru settar upp í flæðirit. 

 Fyrir þá sjúklinga sem höfðu fengið niðurstöður úr blóð- og þvagrannsókn áður en beiðni fyrir 

TS þvagfærayfirliti var send var reiknað út hlutfall þeirra sem greindist með nýrnasteina eða greindist 

ekki út frá því hvort greining þeirra var talin líkleg eða ekki. Einnig var reiknað út hlutfall rannsókna sem 
sýndu nýrnasteina miðað við hvort niðurstaða úr blóð- og þvagprufu lá fyrir áður en beiðni var send í TS 

þvagfærayfirlit. 
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3.4.1.2 Samanburður úrtaks við leiðbeiningar frá AUA samtökunum 
Gögnin voru borin saman við leiðbeiningar frá AUA samtökunum og sett upp í flæðirit sem sýndi hvaða 

leið sjúklingar hefðu farið miðað við þær leiðbeiningar. Reiknað var út hlutfall sjúklinga í úrtakinu sem 

höfðu áður greinst með nýrnasteina á móti þeim sem höfðu ekki greinst áður. 

3.4.1.3 Samanburður úrtaks við leiðbeiningar frá EAU samtökunum 
Gögn rannsakanda voru borin saman við leiðbeiningar frá EAU samtökunum og sett upp í flæðirit. 

Úrtakinu var skipt í tvo hópa. Í öðrum hópnum voru sjúklingar með hita ³37,5°C og/eða eitt nýra og/eða 

vafi lá á greiningunni. Metið var svo að vafi léki á greiningunni ef sjúklingur var ekki með verk í síðu 

og/eða ekki með blóð í þvagi. Í hinum hópnum voru þeir sjúklingar sem ekki féllu í fyrri hópinn. Reiknað 

var út hlutfall sjúklinga í úrtakinu eftir því í hvaða hóp þeir féllu. 

3.4.1.4 Samanburður úrtaks við leiðbeiningar frá ACR samtökunum 
Sjúklingum í úrtakinu var skipt upp í tvo hópa eftir því hvort sjúklingur hafði greinst áður með nýrnasteina 
eða ekki til þess að bera þá saman við leiðbeiningar ACR samtakanna þegar grunur er um nýrnasteina. 

Reiknað var út hlutfall sjúklinga í hvorum hópi fyrir sig og niðurstöðurnar settar upp í flæðirit.  

3.4.1.5 Samanburður úrtaks við ástralskar leiðbeiningar 
Til að bera úrtakið saman við áströlsku leiðbeiningarnar voru gerðir þrír mismunandi hópar:  

Hópur 1: Þeir sjúklingar sem höfðu hita ³37,5°C og/eða sjúklingur með eitt nýra og/eða þekkta 

nýrnabilun. 

Hópur 2: Þeir sjúklingar sem féllu ekki í hóp 1 og höfðu ekki greinst áður með nýrnasteina 

Hópur 3: Þeir sjúklingar sem féllu ekki í hóp 1 og höfðu greinst áður með nýrnasteina 

Ástralskar leiðbeiningar skiptast þó upp í fjórar sjúklingahópa en einn þeirra á við um ófríska sjúklinga 

sem úrtakið náði ekki yfir svo að þeirri breytu var sleppt í þessari rannsókn. 
Hlutfall sjúklinga í úrtakinu var fundið út fyrir hvern hóp. Fyrir hóp 2 var fundið hversu stórt hlutfall 

sjúklinga þar var yngra en 50 ára. Fyrir sjúklinga 50 ára og eldri var reiknað út hlutfall þeirra sem var 

með dæmigerð einkenni og merki nýrnasteina sem var skilgreint sem verkur í síðu og blóð í þvagi 

samkvæmt þvagprufu. Einkennin voru talin óljós ef sjúklingur var ekki með verk í síðu eða ekki blóð í 

þvagi. 

3.5 Tölfræðipróf 
Tölfræðileg marktækni var könnuð með kí-kvaðrat prófum og voru þau öll miðuð við villulíkurnar a = 

0,05. Tölfræðileg marktækni var könnuð fyrir kyn, blóð í þvagi, vatnsnýra og sjúklinga sem höfðu áður 

greinst, með mismunandi kí-kvaðrat prófum eftir því hvort sjúklingurinn greindist með nýrnasteina.  
Microsoft Excel (Version 16.48 fyrir Mac) töflureiknir var notaður til að kanna marktækan mun með 

kí-kvaðrat prófi á greindum steinum eftir því hvort niðurstaða úr blóð- og þvagprufu lá fyrir áður en beiðni 

var send í TS þvagfærayfirlit eða ekki. Einnig var kannað hvort marktækur munur væri á greindum 

steinum eftir því hvort greining var talin líkleg eða ekki. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Rannsóknarúrtak 
Heildarfjöldi rannsókna eftir að búið var að útiloka þær rannsóknir sem ekki áttu við í þetta verkefni var 

734. Mynd 7 sýnir hvernig rannsóknirnar dreifðust yfir árið 2020. Flestar rannsóknir voru gerðar í 

september (N=73) en fæstar í nóvember (N=46).  

4.1.1 Aldursdreifing 
Tafla 3 sýnir meðalaldur þeirra sem fóru í TS rannsókn eftir kyni. Af 734 rannsóknum voru 55,9% 

karlmenn (N=410) og meðalaldur þeirra var 47,0 ár. Konur voru í 44,1% tilfella (N=324) og meðalaldur 

þeirra var 43,8 ár. Meðalaldur heildarinnar var 45,6 ár.  
 

Tafla 3: Meðalaldur í úrtaki eftir kyni 

Kyn Meðalaldur (ár) N Staðalfrávik 

Karl 47,0 410 15,6 

Kona 43,8 324 16,9 

Samtals 45,6 734 16,3 

Mynd 7: TS þvagfærayfirlit frá BMT eftir mánuðum árið 2020 
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Sjá má á mynd 8 að í 63,2% tilfella (N=464) voru sjúklingarnir yngri en 50 ára. Sjúklingar 50 ára og eldri 

voru 270, þ.e. 36,8%.  

4.2 Forgangur beiðnar 
Á mynd 9 má sjá dreifingu á forgangi beiðna. Af þeim 734 beiðnum fyrir TS þvagfærayfirliti var í 651 

tilviki beðið um rannsókn innan 4 klst (88,7%). 40 beiðnar höfðu forganginn strax (5,4%) en 35 

rannsóknir (4,8%) mátti framkvæma innan sólarhrings, þ.e. höfðu forganginn í dag. Einungis tvær 
rannsóknir (0,3%) höfðu forgang innan 2-3 daga en sex beiðnar (0,8%) voru með forgang í tímaröð. 

 

Mynd 9: Dreifing á forgangi beiðna fyrir TS þvagfærayfirliti 

Mynd 8: Hlutfall sjúklinga yngri en 50 ára 
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4.3 Einkenni 
Tafla 4 sýnir fjölda og hlutfall þeirra sem voru með tiltekin einkenni nýrnasteina. 95% sjúklinga voru með 

verk í síðu og var það algengasta einkennið. Sjaldgæfasta einkennið var verkur eða sviði við þvaglát, 
eða aðeins 13,5% sjúklinga.  

Tafla 4: Fjöldi sjúklinga með helstu einkenni nýrnasteina 

Einkenni Fjöldi Hlutfall (%) 

Verkur í síðu 697 95,0 
Ógleði og/eða uppköst 292 39,8 
Blóð í þvagi 245 33,4 
Tíð þvaglát 130 17,7 
Verkir/sviði við þvaglát 99 13,5 

 

Í 293 tilfellum (39,9%) voru ekki tekin fram öll einkenni sjúklingsins sem tengdust nýrnasteinum sem sjá 

má í töflu 4. Í þeim tilfellum var bætt við einkennaskráningu út frá Sögukerfinu en í 10 tilfellum (1,4%) 

voru engar upplýsingar um einkenni á TS beiðni og því aðeins fengnar út frá bráðamóttökuskrá.  

Varðandi líkamshita sjúklings þá vantaði upplýsingar fyrir 203 tilfelli svo að heildarmælingar fyrir 

líkamshita voru 531 talsins. Í 12,2% tilfella (N=65) var sjúklingur með líkamshita 37,5°C eða hærri. Í 

87,8% tilfella (N=466) var líkamshitinn lægri en 37,5°C. Hæsta gildi líkamshita var 39,5°C og það lægsta 

34,5°C. Miðgildi líkamshita fyrir 531 mælingu var 36,7°C. 

4.4 Niðurstöður úr blóð- og þvagprufu 
Á mynd 10 má sjá hlutfall rannsókna eftir því hvort niðurstaða úr bæði blóð- og þvagprufu lá fyrir áður 

en beiðni fyrir TS þvagfærayfirliti var send. Ekki lágu fyrir niðurstöður úr bæði blóð- og þvagprufu fyrir í 
36,9% tilfella (N=271). Niðurstaða lá fyrir áður en beiðnin var send í 63,1% tilfella (N=463). 

 

 

Mynd 10: Hlutfall rannsókna eftir því hvort niðurstaða úr bæði blóð- og þvagprufu lá fyrir 
áður en beiðni var send í TS þvagfærayfirlit 
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Sjá má nánar á mynd 11 að í 14,6% tilfella (N=107) lágu niðurstöður úr blóðprufu ekki fyrir áður en TS 

beiðni var send en í 32% tilfella (N=235) lágu niðurstöður þvagprufu ekki fyrir. Í 9,7% tilfella (N=71) 

vantaði niðurstöðu úr bæði blóð- og þvagprufu hjá sjúklingnum áður en beiðnin var send. 

 

Mynd 11: Hlutfall rannsókna miðað við hvort niðurstaða úr blóðprufu lá fyrir, niðurstaða úr 
þvagprufu eða hvorugt 

4.4.1 Kreatíngildi 
Niðurstöður úr blóðprufu voru 724 talsins, óháð því hvort hún lá fyrir áður en beiðni var send í TS 

þvagfærayfirlit eða ekki. Lægsta gildi kreatíns í blóði var 5 µmól/L en hæsta gildið 841 µmól/L. Meðaltal 

mælinganna var 90,7 µmól/L með staðalfrávik 1,9.  

4.4.2 Blóð í þvagi 
Alls voru 704 niðurstöður úr þvagprufu til staðar óháð því hvort að hún lá fyrir áður en beiðni var send í 

TS þvagfærayfirlit eða ekki. Í 30 tilfellum var ekki tekin þvagprufa. Niðurstaða úr þvagprufu leiddi í ljós 

að 126 sjúklingar (17,9%) voru ekki með blóð í þvagi. Hjá sama fjölda sjúklinga mældist einn plús af 

blóði í þvagi úr þvagprufu en hjá 66 sjúklingum (9,4%) mældust tveir plúsar. Hjá meirihluta sjúklinga, 
eða hjá 386 sjúklingum (54,8%) mældust þrír plúsar af blóði í þvagi, sjá nánar á mynd 12. 
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4.4.3 pH gildi þvags 
Af 704 niðurstöðum úr þvagprufu voru flestir sjúklingar með pH gildi 6 eða alls 278 sjúklingar (39,7%). 

208 sjúklingar (29,7%) voru með pH gildi 5 og 94 sjúklingar (13,4%) með pH 7. Lægsta pH gildið var 3, 

hjá aðeins einum sjúklingi (0,1%), en þrír sjúklingar (0,4%) voru með pH gildi 9 sem var hæsta gildið.  

4.5 Greindir nýrnasteinar 
Yfir tímabilið 1. janúar 2020 til 31. desember 2020 voru 463 rannsóknir sem sýndu nýrnasteina (63,1%) 

en rannsóknir sem sýndu ekki fram á nýrnasteina voru 271 talsins (36,9%), sjá mynd 13. Elsti 

sjúklingurinn sem greindist var 88 ára en sá yngsti 18 ára. Meðalaldur þeirra sem greindust var 46 ár. 

 

Mynd 12: Hlutfall sjúklinga miðað við magn blóðs í þvagi 

Mynd 13: Hlutfall rannsókna þar sem nýrnasteinar greindust 
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Af 463 rannsóknum sem sýndu nýrnasteina voru 290 karlar (62,6%) en 173 konur (37,4%). Kí-kvaðrat 

próf c2 (1, N = 734) = 23,4, p < 0,001 sýndi tölfræðilega marktækan mun á því hvort sjúklingur greindist 

með nýrnasteina eða ekki eftir kyni, sjá viðauka 7.  

4.5.1 Greindir steinar og blóð í þvagi 
Á mynd 14 má sjá flæðirit sem sýnir alla þá sem fóru í TS þvagfærayfirlit og niðurstöðu blóðs í þvagi 

eftir því hvort þeir greindust með nýrnasteina eða ekki. Af þeim sem greindust með nýrnasteina var 401 

sjúklingur með blóð í þvagi (86,6%). Niðurstöður úr þvagprufu sýndu flesta með þrjá plúsa af blóði í 

þvagi eða 291 sjúkling (72,6%). Alls vantaði niðurstöðu úr þvagprufu fyrir 21 sjúkling sem greindist með 

nýrnasteina. Af þeim sem greindust ekki með nýrnasteina voru 177 sjúklingar (65,3%) með blóð í þvagi. 

Flestir voru þar með þrjá plúsa af blóði í þvagi, eða 95 sjúklingar (53,7%).  
 

 

Mynd 14: Flæðirit sem sýnir magn blóðs í þvagi hjá sjúklingum eftir því hvort þeir greindust 
með nýrnasteina eða ekki 

 
*Vantaði þvagprufu fyrir 21 sjúkling sem greindist með nýrnasteina. 

**Vantaði þvagprufu fyrir 9 sjúklinga sem greindust ekki með nýrnasteina. 

 

Tölfræðilega marktækur munur reyndist vera á greindum steinum eftir því hvort sjúklingurinn var með 

blóð í þvagi samkvæmt kí-kvaðrat prófi c2 (1, N = 704) = 60, p < 0,001, sjá viðauka 8. Samkvæmt 

gagnlíkindahlutfalli (e. odds ratio) eru sjúklingar sem greinast með nýrnastein 4,7 sinnum líklegri til að 

vera með blóð í þvagi en einstaklingur sem greinist ekki með nýrnastein. 

4.5.2 Staðsetning greindra steina 
Alls var 271 rannsókn sem sýndi ekki fram á nýrnasteina líkt og hefur komið fram áður en 436 rannsóknir 

sýndu fram á steina, sjá mynd 13. Á mynd 15 má sjá að flestir nýrnasteinar sem greindust voru í fjar 

þvagleiðara (e. distal ureter) eða 55,7% (N=258). Í 16,2% rannsókna (N=75) voru nýrnasteinar innan 

nýrna, 14,7% (N=68) voru í nær þvagleiðara (e. proximal ureter) og 7,3% (N=34) í miðjum þvagleiðara 

TS þvagfærayfirlit frá 
BMT

N=734

Greindir 
nýrnasteinar

N=463

Blóð í þvagi
N=401

Einn plús
N=71

Tveir plúsar
N=39

Þrír plúsar
N=291

Ekki blóð í 
þvagi

N=41*

Ekki greinast 
nýrnasteinar

N=271

Blóð í þvagi
N=177

Einn plús
N=55

Tveir plúsar
N=27

Þrír plúsar
N=95

Ekki blóð í 
þvagi
N=85**
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(e. middle ureter). Nýrnasteinar höfðu gengið niður þvagleiðara og voru í þvagblöðru í 6% rannsókna 

(N=28).  

 

4.5.3 Greindir steinar og vatnsnýra 
Alls voru 328 rannsóknir sem sýndu fram á bæði nýrnasteina og vatnsnýra. Það gerir 44,7% af 

heildarfjölda rannsókna líkt og sjá má á mynd 16. Í 16 rannsóknum (2,2%) var vatnsnýra til staðar án 

merkis um nýrnasteina. Í 135 rannsóknum (18,4%) greindust nýrnasteinar án merkis um vatnsnýra, sjá 
betur flæðirit á mynd 17. 

 

Mynd 16: Hlutfall rannsókna sem sýndu nýrnasteina ásamt vatnsnýra 

Mynd 15: Staðsetning greindra nýrnasteina 
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Mynd 17: Flæðirit sem sýnir fjölda rannsókna sem sýndu fram á vatnsnýra eftir því hvort 
sjúklingur greindist með nýrnasteina eða ekki 

Kí-kvaðrat próf c2(1, N = 734) = 289, p < 0,001 sýndi fram á marktækan mun á því hvort sjúklingur 

greindist með nýrnasteina eða ekki eftir því hvort hann var með vatnsnýra, sjá viðauka 9. 

Gagnlíkindahlutfall sýndi að sjúklingar sem greinast með nýrnasteina eru 38,7 sinnum líklegri til að vera 

með vatnsnýra heldur en þeir sem greinast ekki með nýrnasteina. 
Mynd 18 sýnir hlutfall sjúklinga sem greindust með nýrnasteina sem stífla þvagveginn og hlutfall 

þeirra sem greindust með vatnsnýra út frá staðsetningu steinsins. 

 

 
Mynd 18: Flæðirit sem sýnir fjölda sjúklinga sem greindust með nýrnasteina í þvagvegum 

ásamt vatnsnýra 

TS þvagfærayfirlit 
frá BMT

100% (N=734)

Greindir 
nýrnasteinar

63,1% (N=463)

Vatnsnýra 

70,8% (N=328)

Ekki vatnsnýra

29,2% (N=135)

Ekki greinast 
nýrnasteinar

36,9% (N=271)

Vatnsnýra

5,9% (N=16)

Ekki vatnsnýra

94,1% (N=255)

Hindrandi nýrnasteinar í 
þvagleiðara/þvagblöðru

N=388

Hindrandi nýrnasteinar í 
þvagleiðara/þvagblöðru ásamt 

vatnsnýra
80,2% (N=311)

Í nær 
þvagleiðara

17,5% (N=68)

Vatnsnýra
83,8% (N=57)

Ekki 
vatnsnýra

16,2% (N=11)

Í mið 
þvagleiðara

8,8% (N=34)

Vatnsnýra
85,3% (N=29)

Ekki 
vatnsnýra

14,7% (N=5)

Í fjar 
þvagleiðara 

66,5% (N=258)

Vatnsnýra
81,4% (N=210)

Ekki 
vatnsnýra

18,6% (N=48)

Í þvagblöðru
7,2% (N=28)

Vatnsnýra
53,6% (N=15)

Ekki 
vatnsnýra

46,4% (N=13)
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4.5.4 Greinst áður með nýrnasteina 
Sjá má á mynd 19 að í 36,1% tilfella (N=265) hafði sjúklingurinn áður greinst með nýrnasteina. Sjúklingur 

hafði ekki greinst áður í 63,9% tilfella (N=469).  

 

Af 265 tilfellum sem höfðu áður greinst með nýrnasteina voru sjúklingar í 53,6% tilfella (N=142) að 

upplifa sama verk og áður eða könnuðust við þennan verk sem nýrnasteinaverk. Í 39,6% tilfella (N=105) 

var ekki tekið fram hvort sjúklingur þekkti þennan verk en í 6,8% tilfella var sjúklingurinn að upplifa verk 

sem hann tengdi ekki við fyrri nýrnasteinaverk.  

Á mynd 20 má sjá flæðirit sem sýnir hlutfall sjúklinga sem greindust með nýrnasteina eða ekki. 
má sjá að af þeim sem greindust höfðu 209 sjúklingar (45,1%) greinst áður með nýrnastein. Alls voru 

56 sjúklingar sem greindust ekki með nýrnasteina þó þeir höfðu greinst áður.  

 

 

 

Mynd 20: Flæðirit sem sýnir hvort sjúklingur hafði áður greinst með nýrnastein 

TS þvagfærayfirlit 
frá BMT

N=734

Greindir 
nýrnasteinar

63,1% (N=463)

Greinst áður með 
nýrnasteina 

45,1% (N=209)

Ekki greinst áður 
með nýrnasteina

54,9% (N=254)

Ekki greinast 
nýrnasteinar

36,9% (N=271)

Greinst áður með 
nýrnasteina

20,7% (N=56)

Ekki greinst áður 
með nýrnasteina

79,3% (N=215)

Mynd 19: Fjöldi þeirra sem höfðu áður greinst með nýrnasteina 
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Kí-kvaðrat próf c2 (1, N = 734) = 44, p < 0,001 sýndi fram á tölfræðilega marktækan mun á því hvort 

sjúklingur greindist með nýrnasteina eða ekki eftir því hvort hann hafði greinst áður, sjá viðauka 10. 

Gagnlíkindahlutfall sýndi að sjúklingar sem hafa áður greinst með nýrnasteina eru um 3,2 sinnum líklegri 

til að greinast með nýrnasteina en þeir sem hafa ekki greinst áður.  

Af þeim sem höfðu fyrri sögu um nýrnasteina og greindust aftur voru 118 sjúklingar (56,5%) að 
upplifa sama verk og áður. 

4.6 Ferli sjúklinga til greiningar á nýrnasteinum út frá íslenskum 
leiðbeiningum 

Á mynd 21 má sjá ferli sjúklinga til greiningar á nýrnasteinum á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi 

út frá íslenskum leiðbeiningum sem sjá má í viðauka 1. Flæðiritið er litaskipt eftir því hvort sjúklingur fór 

rétta (grænt) eða ranga leið (rautt) miðað við leiðbeiningarnar. Blár litur er hlutlaus og miðast við 

leiðbeiningarnar sjálfar.  
Sjúklingar með óljósa sjúkdómsgreiningu eða sýkingareinkenni voru 94 (12,8%). Þeir sjúklingar 

áttu skv. leiðbeiningum að fá verkjameðferð og myndgreiningu í kjölfarið ásamt blóð- og þvagprufu. Hjá 

5 sjúklingum í þeim hópi voru ekki teknar neinar þvagprufur en 89 sjúklingar (94,7%) fóru rétta leið miðað 

við leiðbeiningarnar.  

Alls voru 640 einstaklingar með líklega sjúkdómsgreiningu og án sýkingareinkenna. Þar af fóru 

392 (61,2%) sjúklinga rétta leið og voru teknar hjá þeim blóð- og þvagprufur. Út frá niðurstöðum 

þvagrannsóknar var 321 sjúklingur talinn með líklega greiningu og átti skv. leiðbeiningum að fara í TS 
þvagfærayfirlit innan 2-3 vikna. Aðeins 6 sjúklingar (1,9%) fóru þá leið. Hins vegar fóru 315 (98,1%) 

sjúklingar í TS þvagfærayfirlit innan sólarhrings. Út frá niðurstöðum þvagprufu var greining ekki talin 

líkleg hjá 71 sjúklingi (18,1%). Þeir sjúklingar áttu skv. leiðbeiningum að fara í TS þvagfærayfirlit 

samdægurs og voru það 70 sjúklingar (98,6%) en einn sjúklingur fór innan 2-3 vikna. Á myndinni má sjá 

að í heildina voru aðeins 165 sjúklingar (22,5%) sem fóru í réttan farveg út frá gildandi leiðbeiningum en 

569 sjúklingar (77,5%) fóru ekki á réttum tímapunkti í TS þvagfærayfirlit. 
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Mynd 21: Flæðirit sem sýnir ferli sjúklinga til greiningar á nýrnasteinum í samanburði við 

íslenskar leiðbeiningar 
 
Af þeim sem voru með líklega greiningu greindust 229 sjúklingar (71,3%) með nýrnasteina. Hins vegar 

voru reyndust 92 sjúklingar (28,7%) ekki vera með nýrnasteina samkvæmt niðurstöðu úr TS 

þvagfærayfirliti þó þeir væru með líklega greiningu út frá einkennum og niðurstöðum úr þvagprufu. Af 

þeim sem voru ekki með blóð í þvagi og þar með ekki líklega greiningu voru 46 sjúklingar (64,8%) sem 

greindust ekki með nýrnasteina. Það voru 25 sjúklingar sem greindust með nýrnasteina þó að greining 

væri ekki talin líkleg. Kí-kvaðrat próf c2 (1, N = 392) = 33,3, p < 0,001 sýndi tölfræðilega marktækan mun 

á greindum steinum eftir því hvort greining sjúklingsins var talin líkleg eða ekki, sjá viðauka 11.  

Tafla 5 sýnir að þegar TS beiðni var send eftir að niðurstöður úr blóð- og þvagprufu lágu fyrir 

greindust 254 sjúklingar með nýrnasteina. Hins vegar voru einnig 173 sjúklingar sem greindust með 

nýrnasteina þó svo að ekki væri beðið eftir niðurstöðu úr blóð- og þvagprufu áður en beiðni var send í 

TS þvagfærayfirlit. Kí-kvaðrat próf c2 (1, N = 640) = 1,69, p = 0,19 sýndi ekki tölfræðilega marktækan 

mun á greindum nýrnasteinum eftir því hvort beðið var eftir niðurstöðu úr blóð- og þvagprufu áður en 

beiðni var send fyrir TS þvagfærayfirlit eða ekki, sjá viðauka 12.  
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Tafla 5: Fjöldi rannsókna sem sýndu nýrnasteina eftir því hvort beðið var eftir niðurstöðu blóð- 
og þvagprufu áður en beiðni var send í TS þvagfærayfirlit 

 
Niðurstaða úr blóð- og þvagprufu 
lá fyrir áður en beiðni var send í 

TS þvagfærayfirlit 

Niðurstaða úr blóð- og þvagprufu 
lá ekki fyrir áður en beiðni var 

send í TS þvagfærayfirlit 

Greindir nýrnasteinar 
á TS 254 173 

Engir nýrnasteinar 
greindir á TS 138 75 

 

4.6.1 Ferli sjúklinga samkvæmt leiðbeiningum AUA 
Á mynd 22 má sjá hvernig ferli sjúklinga frá bráðamóttökunni væri ef farið væri eftir leiðbeiningum frá 

AUA samtökunum. Alls voru 469 einstaklingar sem höfðu ekki greinst áður með nýrnasteina og ættu 

þeir því að fara í TS rannsókn til greiningar, ýmist TS þvagfærayfirlit eða TS kviðarholsrannsókn án 

skuggaefnis miðað við BMI stuðul þeirra. 265 sjúklingar höfðu áður greinst með nýrnasteina og þeir sem 

höfðu greinst með röntgenþétta nýrnasteina áður ætti að íhuga að senda í ómun og hefðbundna 
röntgenrannsókn af þvagfærum í stað TS rannsóknar.  

 
Mynd 22: Flæðirit sem sýnir hvaða leið sjúklingar hefðu farið ef leiðbeiningar frá AUA 

samtökunum væru notaðar 
* TS kviðarhol án skuggaefnis eða TS þvagfærayfirlit miðað við BMI stuðul sjúklings. 

4.6.2 Ferli sjúklinga samkvæmt leiðbeiningum EAU 
Mynd 23 sýnir hvaða leið sjúklingar hefðu farið samkvæmt leiðbeiningum frá EAU samtökunum. Aðeins 
þeir sjúklingar sem eru með hita, eitt nýra eða þar sem vafi liggur á greiningunni eiga að fara í TS 

þvagfærayfirlit sem fyrst samkvæmt leiðbeiningum EAU. Það væru 207 sjúklingar úr úrtakinu. Aðrir 

sjúklingar sem ekki falla í þann hóp segja samtökin ekki þurfa myndgreiningu brátt en ráðleggja þá ómun 

sem fyrstu rannsókn og hefðu 527 sjúklingar farið þá leið. 
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Mynd 23: Flæðirit sem sýnir hvaða leið sjúklingar hefðu farið miðað við leiðbeiningar frá EAU 

samtökunum 
 

4.6.3 Ferli sjúklinga samkvæmt leiðbeiningum ACR 
Á mynd 24 má sjá flæðirit sem lýsir því hvernig ferli sjúklinga væri ef miðað væri við leiðbeiningar frá 

ACR samtökunum. Flæðiritið er svipað því sem sjá má á mynd 22 þar sem miðað er við leiðbeiningar 

frá AUA samtökunum en mælt er með TS þvagfærayfirliti fyrir þá sjúklinga sem ekki hafa greinst áður 

með nýrnasteina, 469 sjúklingar (63,9%). Mælt er með annað hvort ómun eða TS þvagfærayfirliti ef 
sjúklingar hafa greinst áður með nýrnasteina. 

 
Mynd 24: Flæðirit sem sýnir ferli sjúklinga ef miðað væri við leiðbeiningar frá ACR 

samtökunum 
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4.6.4 Ferli sjúklinga samkvæmt áströlskum leiðbeiningum 
Tafla 7 sýnir hvernig ferli sjúklinga ætti að vera samanborið við ástralskar leiðbeiningar. Taflan sýnir að 

alls ættu 104 sjúklingar (14,2%) að fara í TS þvagfærayfirlit, óháð því hvort það ætti að vera brátt eða 

ekki. Fyrir 630 sjúklinga (85,8%) ætti ómun að vera fyrsta rannsókn eða íhuga mætti enga 

myndgreiningu.  

 
Tafla 6: Ferli sjúklinga samanborið við ástralskar leiðbeiningar 

 
* Íhuga mætti enga myndgreiningu fyrir þá sjúklinga sem hafa áður greinst með nýrnasteina. 
 
  

Hiti 
Eitt nýra 

Nýrnabilun 

Ekki greinst með nýrnasteina áður 

Greinst áður með 
nýrnasteina Aldur ³ 50 

Aldur < 50 
Óljós einkenni Dæmigerð 

einkenni 

75 29 105 287 238 

TS þvagfærayfirlit Ómun / Íhuga enga myndgreiningu* 
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5 Umræða 
Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að skoða leiðir sjúklinga sem fóru í TS þvagfærayfirlit frá 

bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi ef grunur var um nýrnasteina og bera saman við leiðbeiningar í 

gæðahandbók spítalans. Líkt og hefur komið fram eru til erlendar leiðbeiningar um myndgreiningu á 

nýrnasteinum sem ráðleggja ómskoðun í stað TS rannsóknar sem fyrstu myndgreiningarrannsókn hjá 

flestum eða öllum sjúklingum með grun um nýrnasteina eða til greiningar á sjúklingum með fyrri sögu 

um nýrnasteina (31, 36, 40, 41). Jónandi geislun getur haft skaðleg áhrif á frumur líkamans og eru börn 

og ungir einstaklingar viðkvæmari fyrir henni en fullorðnir. Þar sem líkur á endurkomu 

nýrnasteinasjúkdóms eru háar fylgja því einnig miklar líkur á að einstaklingur fari í endurteknar 
myndgreiningarrannsóknir yfir lífsleiðina vegna sama vanda. Það er því mikilvægt fyrir starfsfólk sem 

starfar við jónandi geislun sem og starfsfólk sem biður um myndgreiningarrannsóknir að vera meðvitað 

um áhrif jónandi geislunar og að aðrir valmöguleikar eru í boði er varða myndgreiningu á nýrnasteinum 

til að minnka geislaálag sjúklinga.  

5.1 Rannsóknarúrtak 
Ákveðið var að úrtak rannsóknarinnar væri sjúklingar sem fóru í TS þvagfærayfirlit árið 2020 frá 

bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi vegna gruns um nýrnasteina. Engin börn, einstaklingar yngri en 

18 ára, voru með í rannsókninni en það má skýra af því að bráðamóttaka Landspítalans skiptist í 

bráðamóttöku í Fossvogi og bráðamóttöku barna á Hringbraut en líkt og hefur komið fram var einungis 

gögnum safnað fyrir sjúklinga frá bráðamóttökunni í Fossvogi. Rannsóknir hafa þó sýnt að tíðni 

nýrnasteinasjúkdóms meðal barna hefur farið hækkandi á seinustu áratugum (42). Árið 2018 var birt 
íslensk rannsókn sem sýndi einnig að tíðni nýrnasteina hefur farið hækkandi á Íslandi seinustu áratugi 

og þá sérstaklega hjá unglingsstúlkum þar sem var fjórföld aukning (43). Þar sem báðar rannsóknirnar 

sýna aukningu á nýrnasteinum meðal barna og ungmenna þarf að hafa í huga að því fylgja einnig auknar 

líkur á endurteknum myndgreiningarrannsóknum hjá yngra fólki.  

Úrtak rannsóknarinnar náði heldur ekki yfir ófrískar konur þar sem að engin ófrísk kona fór í TS 

þvagfærayfirlit vegna gruns um nýrnasteina yfir tímabilið. Í úrtaki rannsóknarinnar voru að lokum 734 

sjúklingar á aldrinum 18-88 ára með grun um nýrnasteina.  

Meirihluti sjúklinga í úrtakinu greindust með nýrnasteina eða 63,1% líkt og sjá má á mynd 11. Þar 
af voru 62,3% karlar og 37,4% konur sem samrýmist þeirri þekkingu að algengi nýrnasteina er hærra 

hjá körlum en konum (7).  

5.2 Samanburður úrtaks við íslenskar leiðbeiningar 
Ef rýnt er í íslenska flæðiritið er í raun sama hvort sjúklingurinn sé með líkleg einkenni, sýkingareinkenni, 

hafi greinst áður með nýrnasteina eða ekki, hann endar alltaf á því að fara í TS þvagfærayfirlit fyrr eða 

seinna. Það sem kemur þó skýrt fram á flæðiritinu er að sjúklingur án sýkingareinkenna á að fara í blóð- 

og þvagrannsókn áður en beðið er um myndgreiningu svo hægt sé að leggja mat á það hvort að 

sjúklingurinn sé með líklega greiningu eða ekki. Það hvort greiningin sé líkleg eða ekki á að liggja til 

grundvallar fyrir hversu aðkallandi myndgreiningin er fyrir sjúklinginn. Athyglisvert er að sjá á mynd 21 
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að í heildina voru aðeins 22,5% sjúklinga sem fór í réttan farveg út frá gildandi leiðbeiningum en 77,5% 

fór ekki á réttum tímapunkti í TS þvagfærayfirlit. 

5.2.1 Mikilvægi blóð- og þvagprufu 
Rannsóknir benda til þess að hægt sé að nota mælingu á blóði í þvagi til að meta áhættu á 

nýrnasteinasjúkdómi þar sem meirihluti sjúklinga sem greinist með nýrnasteina er með blóð í þvagi. Hins 
vegar ber að varast að nota blóð í þvagi eitt og sér til greiningar á nýrnasteinum (44). Þetta er í samræmi 

við niðurstöður þessarar rannsóknar og ætti blóð í þvagi að auka vægi klínískrar greiningar þar sem 

niðurstaða úr kí-kvaðrat prófi sýndi að sjúklingur væri marktækt líklegri til að greinast með nýrnasteina 

ef hann reyndist vera með blóð í þvagi. Gagnlíkindahlutfall sýndi að 4,7 sinnum meiri líkur eru á því að 

sjúklingur sem greinist með nýrnasteina sé með blóð í þvagi en einstaklingur sem greinist ekki með 

nýrnasteina. Í rannsóknarúrtakinu vantaði hins vegar niðurstöðu úr blóð- og þvagprufu áður en beiðnin 

var send í 36,9% tilfella líkt og sjá má á mynd 11. Fyrir 235 sjúklinga vantaði niðurstöðu úr þvagprufu 
en í 30 tilfellum voru ekki teknar þvagprufur hjá sjúklingnum, hvorki fyrir né eftir TS. Þó var ekki hægt að 

sjá hvort væri búið að athuga með blóð í þvagi án þvagprufu með svokölluðu þvagstixi á bráðamóttöku. 

Kí-kvaðrat próf sýndi hins vegar ekki fram á marktækan mun á hvort sjúklingur greindist með nýrnasteina 

eftir því hvort niðurstaða úr blóð- og þvagprufu lá fyrir eða ekki áður en beiðnin var send.  

 Ástæða þess að ekki er beðið eftir niðurstöðu úr þvagprufu áður en ákvörðun er tekin um að 

senda sjúkling í TS þvagfærayfirlit vegna gruns um nýrnasteina er óþekkt. Bráðamóttakan er flesta daga 

ársins undir miklu álagi líkt og flestir þekkja og mikil pressa á að útskrifa sjúklinga heim. Það gæti 

mögulega haft það í för með sér að ekki gefst tími til að taka þvagprufu eða bíða eftir niðurstöðu ef minni 
bið er eftir myndgreiningarrannsókn og þar með staðfestri greiningu, hvort sem hún er jákvæð eða 

neikvæð. Ekki vantaði blóðprufu hjá eins mörgum og vantaði þvagprufu. Líkleg skýring er að algengara 

er að taka blóðprufu strax við komu á bráðamóttöku og hún frekar nýtt til að útiloka aðrar greiningar. 

Kreatíngildið getur vissulega bent til nýrnasteina ef þeir eru að valda skerðingu á nýrnastarfsemi.  

 Ef sjúklingur er án sýkingareinkenna, með líklega greiningu nýrnasteina út frá einkennum og 

niðurstaða úr þvagprufu sýnir blóð í þvagi mætti íhuga að bíða með myndgreiningarrannsókn líkt og 

leiðbeiningarnar segja til um. Þörfin fyrir TS rannsókn gæti þá mögulega horfið ef sjúklingi batnar í 

millitíðinni. Til þess að leiðbeiningar virki líkt og þær eiga að gera og starfsfólk nýti sér þær í starfi þurfa 
þær að vera aðgengilegar og auðskiljanlegar. Þær þurfa einnig að vera uppfærðar reglulega með tilliti 

til nýjunga og nýrrar þekkingar á því sviði sem þær ná yfir (39). Lítill tilgangur er með leiðbeiningum sem 

fáir fara eftir og samrýmast ekki þeirri þekkingu sem er til staðar. 

5.2.2 Forgangur TS beiðnar 
Tímasetning og þörf fyrir bráðri myndgreiningu þegar grunur er um nýrnasteina er umdeilt en sjá má á 

mynd 9 að 88,7% sjúklinga voru metnir þannig á bráðamóttökunni að þeir þyrftu á TS 

þvagfærayfirlitsrannsókn að halda innan 4 klukkustunda en nærri 99% rannsókna áttu að gerast 

samdægurs, þ.e. með forgang strax, innan 4 klst eða í dag. Út frá íslenskum leiðbeiningum er óljóst 

hvenær er viðeigandi að framkvæma myndgreiningarrannsókn því í raun má tilgreina hvaða forgang 

sem er innan 2-3 vikna líkt og leiðbeiningarnar segja til um. Forgangur sem er merktur strax eða innan 

4 klukkustunda er vissulega innan 2-3 vikna en áætla má að þarna eigi heldur að standa eftir 2-3 vikur. 
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Það er a.m.k. hægt að túlka forgang innan 2-3 vikna sem að ekki sé þörf á myndgreiningu strax og 

sjúklingurinn megi fara heim og komi aftur síðar í TS þvagfærayfirlit. Aðeins sex sjúklingar fengu beiðni 

fyrir TS þvagfærayfirliti með forganginn í tímaröð og tveir sjúklingar innan 2-3 daga. Það voru því 

einungis 8 sjúklingar sendir í TS þvagfærayfirlit sem ekki þurfti að gerast samdægurs. Samkvæmt 

íslensku leiðbeiningunum þykir ekki ástæða til þess að framkvæma TS þvagfærayfirlit samdægurs ef 

greiningin er talin líkleg og sjúklingur vel verkjastilltur en það er afar ólíklegt að það hafi einungis átt við 

um 8 sjúklinga af 734, þ.e. rétt rúmlega 1% af úrtakinu. Ef miðað er við að sjúklingur með verk í síðu og 
blóð í þvagi sé með líklega greiningu hefði 321 sjúklingur eða tæplega 44% ekki þurft að fara í TS 

þvagfærayfirlit samdægurs. Ekki er hægt að leggja mat á það hvort sjúklingurinn hafi verið vel 

verkjastilltur eða ekki, þar sem þetta er afturvirk rannsókn og byggir það meira á klínísku mati þeirra 

sem sjá um sjúklinginn hverju sinni. Það má þó gera ráð fyrir því að verkjameðferð sé í flestum tilfellum 

eitt það fyrsta sem er gert þegar sjúklingur kemur verkjaður inn á bráðamóttöku, óháð því hvaða 

greiningu hann líklega fær. Rannsókn sem Lindquist og félagar gerðu sýndi hins vegar fram á það að 

um 74% sjúklinga sem leituðu á bráðamóttöku vegna nýrnasteinaverkja urðu verkjalausir eftir 

verkjameðferð og bráðar myndgreiningarrannsóknir leiddu ekki til lægri dánartíðni sjúklinga miðað við 
myndgreiningarrannsókn eftir 2-3 vikur (20). Það er því spurning hvers vegna allir þessir 315 sjúklingar 

án sýkingareinkenna en með blóð í þvagi og verk í síðu sem saman bendir til nýrnasteina urðu að fá TS 

þvagfærayfirlit samdægurs. Aðstæður á bráðamóttökunni gætu haft þar veruleg áhrif. Eins og hefur 

komið fram er álagið þar mikið og því getur sú hefð hafa skapast að senda sjúklinga í myndgreiningu til 

þess að fá staðfesta greiningu sem fyrst, svo hægt sé að senda þá heim og þar með nýta plássið fyrir 

aðra sjúklinga. Það gæti þó stytt dvalartíma sjúklings á bráðamóttöku ef þeir sem eru með líklega 

greiningu nýrnasteina og án sýkingareinkenna færu heim án myndgreiningarrannsóknar með verkjalyf 

og upplýsingar um það hvernig þeir gætu haft áhrif á nýrnasteinana, t.d. með því að auka vatnsinntöku. 
Það myndi einnig hafa í för með sér minnkað álag á röntgendeildinni.  

Mögulega væri hægt að koma alfarið í veg fyrir TS rannsóknir hjá sjúklingum sem eru án 

sýkingareinkenna og vel verkjastilltir ef þeir færu ekki í TS þvagfærayfirlit samdægurs heldur væri beðið 

aðeins með myndgreininguna. Þá væri möguleiki á því að sjúklingurinn væri búinn að losa sig við 

steininn út úr líkamanum áður en hann fengi tíma í myndgreiningarrannsóknina. Það getur því verið 

ókostur að mynda of snemma þegar grunur er um nýrnasteina ef sjúklingurinn er ekki með 

sýkingareinkenni og er verkjalaus í kjölfar verkjameðferðar. 
Varðandi þessar niðurstöður þarf þó að hafa í huga að úrtakið byggir einungis á þeim sjúklingum 

sem fóru í TS þvagfærayfirlit vegna gruns um nýrnasteina. Ekki voru skoðaðir þeir sjúklingar sem fóru 

einungis í ómun eða þá sem fóru ekki í neina myndgreiningu. 

5.3 Úrtakið í samanburði við erlendar leiðbeiningar 
Það helsta sem erlendar leiðbeiningar ráðleggja, að undanskildum leiðbeiningum frá EAU samtökunum, 

og er frábrugðið þeim íslensku er að þær gera sérstaka grein fyrir þeim sjúklingahópi sem hefur áður 

greinst með nýrnasteina. Erlendar leiðbeiningar mæla almennt með ómskoðun sem fyrstu rannsókn hjá 

þeim sem hafa áður greinst nema ef inngrip er fyrirhugað eða hvetja jafnvel til að íhuga enga 

myndgreiningu. Leiðbeiningar frá AUA og ACR samtökunum ásamt áströlsku leiðbeiningunum ráðleggja 

allar að íhuga skuli ómskoðun frekar en TS rannsókn, með eða án hefðbundinnar röntgenrannsóknar 
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þegar grunur er um nýrnasteina hjá sjúklingi með fyrri sögu um nýrnasteina. EAU leiðbeiningarnar 

ráðleggja hins vegar alltaf ómun sem fyrstu rannsókn, sama hvort sjúklingur hafi greinst með nýrnasteina 

áður eða ekki. Ef íslenskar leiðbeiningar væru uppfærðar með tilliti til fyrri greiningar hefðu a.m.k. 265 

sjúklingar, þ.e. 36,1% farið í ómskoðun eða enga myndgreiningu. Ekki er hægt að leggja mat á það 

hverjir hefðu þurft á inngripi að halda út frá gögnunum.  

Út frá samantekt á úrtakinu miðað við mismunandi leiðbeiningar sem sjá má á töflu 8 sést hversu 

mikill fjöldi ætti að fara í hvora myndgreiningarrannsókn fyrir sig, TS eða ómun. Allt úrtakið (N=734) fór 
í TS þvagfærayfirlit en ef miðað er við AUA/ACR leiðbeiningarnar ættu 469 sjúklingar að fara í TS en 

265 sjúklingar í ómun. Ef miðað væri við EAU eða ástralskar leiðbeiningar ætti meirihluti sjúklinga að 

fara í ómun sem fyrstu rannsókn.  

Tafla 7: Samanburður á myndgreiningarrannsóknum miðað við mismunandi leiðbeiningar 

Samanburður 
íslenskra og 

erlendra 
leiðbeininga 

Íslenskar 
leiðbeiningar 

AUA / ACR 
leiðbeiningar 

(31, 36)  

EAU 
leiðbeiningar 

(41) 

Ástralskar 
leiðbeiningar 

(40) 

TS 734 469 207 104 

Ómun Ekki skoðað 265 527 630 

 

5.4 Sjúklingar með fyrri sögu um nýrnasteina 
Áhugavert er að sjá að 78,9% sjúklinga sem voru með fyrri sögu um nýrnasteina greindust aftur með 

nýrnasteina. Hins vegar greindust 54,9% sjúklinga með nýrnasteina sem höfðu ekki greinst áður. 

Marktækur munur var á sjúklingum sem greindust með nýrnasteina eftir því hvort þeir höfðu greinst áður 
eða ekki samkvæmt kí-kvaðrat prófi sem sjá má í kafla 4.5.4. 

Alls voru 118 sjúklingar (16,1%) með fyrri sögu og voru að upplifa sama verk og áður sem greindust 

með nýrnasteina í rannsókninni. Það má velta því fyrir sér hvort og þá hverju myndgreiningarrannsóknin 

breytti í sambandi við greiningu og meðferð þessa hóps sem er því miður ekki hægt að svara út frá 

gögnum þessara rannsóknar. Goldstone o.fl. sýndu hins vegar fram á að endurteknar TS rannsóknir af 

sjúklingum með sögu um nýrnasteina og voru að upplifa sömu einkenni breyttu meðferð vegna annarra 

greininga hjá minnihluta sjúklinga. Aðeins 6,5% sjúklinga í þeirri rannsókn fengu aðra greiningu sem 

þurfti bráða inngrip en 81,8% sjúklinga fengu sömu greiningu og áður (45). Íslensk rannsókn sem var 
birt árið 2015 sýndi að þeir sjúklingar sem fá endurtekna nýrnasteina fá frekar skerta nýrnastarfsemi og 

eru í meiri áhættu að fá nýrnabilun miðað við einstaklinga á sama aldri og kyni sem hafa ekki sögu um 

nýrnasteina (46). 

Í kjölfar herferðarinnar Choosing Wisely setti fagráð bandarískra bráðalækna (e. American College 

of Emergency Physicians, ACEP) fram 10 leiðbeiningar sem sérstaklega áttu við um inngrip og 

rannsóknir bráðamóttaka. Þar er meðal annars ráðlagt gegn því að senda einstaklinga yngri en 50 ára, 

sem annars eru heilbrigðir, í TS rannsókn ef þeir hafa sögu um nýrnasteina án vandkvæða og eru að 

upplifa sömu einkenni og áður. Þessi herferð stuðlar að því að efla samskipti á milli sjúklinga og lækna 
og fækka óþarfa rannsóknum. Herferðin hefur það að markmiði að hjálpa sjúklingum að fá þá meðferð 
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sem er nauðsynleg fyrir þá, studd við gagnrýnda þekkingu, er skaðlaus og minnka sóun af endurteknum 

rannsóknum (47).  

5.5 Rétt myndgreining 
HERCA samtökin standa yfir herferðinni Rétt myndgreining fyrir sjúklinginn minn. Markmið 

herferðarinnar er að vekja lækna til umhugsunar um hvað sé best fyrir sjúklinginn áður en þeir senda 

hann í myndgreiningarrannsóknir. Samtökin veltu upp nokkrum spurningum sem er mikilvægt fyrir lækna 

að spyrja sig að áður en rannsóknin fer fram. Meðal annars hvetja samtökin til spurninga á borð við hver 

ávinningur sé af myndgreiningarrannsókninni og hvort hún muni bæta einhverju við greiningu 

sjúklingsins sem og hvort hægt sé að velja aðferð sem notar ekki jónandi geislun (48, 49). Það er 

áhugavert að velta þessu fyrir sér í sambandi við nýrnasteina og hefði verið áhugavert að skoða hvort 

meðferð sjúklinga breyttist eftir að þeir fóru í TS þvagfærayfirlit og þá hjá hversu stóru hlutfalli. Þar sem 
sjúkdómurinn er algengur og þá sérstaklega hjá yngri einstaklingum er mikilvægt að geta skilgreint fyrir 

hverja ávinningurinn er af myndgreiningarrannsókninni og hverja ekki.  

5.6 Val á myndgreiningu 
Tölvusneiðmyndarannsóknum fer fjölgandi í heiminum með auknu aðgengi sem og aukinni þekkingu og 

reynslu af tækninni. Líkt og hefur komið fram eru TS rannsóknir ábyrgar fyrir stórum hluta 

heildargeislunar við læknisfræðilega myndgreiningu og því er afar mikilvægt að hafa í huga þegar grunur 

er um nýrnasteina hvort að TS þvagfærayfirlit veiti einhverjar nauðsynlegar upplýsingar sem hafa áhrif 

á meðferð sjúklingsins sem ekki er hægt að fá með notkun ómunar eða jafnvel án myndgreiningar. 

Westphalen o.fl. sýndu í rannsókn sinni sem stóð yfir árin 1996-2007 að um tíföld aukning varð á notkun 

TS rannsókna til greiningar á nýrnasteinum yfir tímabilið. Þó varð ekki hlutfallsleg aukning í greiningu á 
nýrnasteinum, á öðrum mikilvægum tilviljunarkenndum greiningum né á spítalainnlögnum (50). 

Tilviljunarkenndum greiningum á nýrnasteinum hefur hins vegar fjölgað en samkvæmt íslenskri 

rannsókn frá 2013 jókst tilviljunarkenndar greiningar á einkennalausum nýrnasteinum verulega fyrir 

konur 50 ára og eldri en hjá körlum 40 ára og eldri. Þessa aukningu á greiningu nýrnasteina mátti að 

stórum hluta rekja til aukinnar notkunar myndgreiningar (51). Það hefði einnig verið áhugavert að skoða 

hversu margir sjúklingar þurftu að fara í aðra myndgreiningarrannsókn í kjölfar TS þvagfærayfirlitsins. 

Hafa þarf í huga að þó svo að rannsóknin geti e.t.v. verið nýtt til útilokunar á öðrum sjúkdómum í 

kviðarholi þá er rannsóknin með sérstaklega lágum geislaskammti og myndgæði rannsóknarinnar ekki 
gerð til mats á mjúkvefjum. Því getur verið að einhver hluti sjúklinga hafi í kjölfarið þurft að fara í TS 

kviðarhol með skuggaefni til nánara mats.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að þó svo að ómun sé notuð sem fyrsta og eina 

myndgreiningaraðferð hjá ákveðnum hópum sjúklinga með grun um nýrnasteina þá auki það ekki 

áhættuna á alvarlegum fylgikvillum eða spítalainnlögn. Það að velja ómskoðun í stað TS rannsóknar 

hefur hins vegar mikil áhrif á geislaálag sjúklingsins (52). Þrátt fyrir að rannsóknir hafa sýnt fram á 

slakara næmi ómunar miðað við TS til greiningar á nýrnasteinum þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á 

það að næmi fyrir fylgikvillum nýrnasteina er mun hærra en á steinunum sjálfum. Goertz og Lotterman 
sýndu fram á í rannsókn sinni að sjúklingar sem voru ekki með vatnsnýra eða lítið vatnsnýra á ómun 

voru ólíklegri til að vera með stærri steina miðað við þá sem voru með miðlungs eða stórt vatnsnýra 
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samkvæmt ómskoðuninni (53). Þannig væri hægt að álykta að með stærra vatnsnýra sem sést á 

ómskoðun fylgir aukin áhætta á stærri steinum. Ef ómskoðanir væru framkvæmdar á öllum sjúklingum 

með grun um nýrnasteina sem fyrsta rannsókn og aðeins þeir sem væru með vatnsnýra á ómun færu í 

frekari myndgreiningarrannsóknir, t.d. TS þvagfærayfirlit væri hægt að fækka TS rannsóknum og minnka 

geislaálag sjúklinga töluvert. Líkt og sjá má á mynd 17 í kafla 4.5.3 voru 390 sjúklingar sem ekki voru 

með vatnsnýra samkvæmt niðurstöðu TS rannsóknar. Af þeim greindust hins vegar 135 sjúklingar með 

nýrnasteina (34,6%) en spurning er hvort að niðurstaða úr TS rannsókninni hefði skipt máli fyrir þá og 
breytt einhverju í sambandi við meðferð þeirra ef þeir hefðu aðeins farið í ómskoðun. Ekki er hægt að 

leggja mat á það hversu stór hluti sjúklinga sem greindist með vatnsnýra á TS hefði greinst með 

vatnsnýra á ómun en rannsóknir hafa þó sýnt fram á að næmi ómunar til að greina vatnsnýra sé um 

73,5-86,8% (54-56). Fowler og félagar báru saman niðurstöður ómrannsókna við TS rannsóknir og 

fundu út að 73% af þeim steinum sem fundust ekki við ómrannsókn en fundust með notkun TS tækninnar 

voru 3 mm eða minni. Hinsvegar eru flestir steinar minni en 3 mm ekki að valda vandræðum fyrir 

sjúklinginn og því með litla klíníska þýðingu (57).  

Líkt og sjá má á mynd 16 voru 55,7% greindra steina staðsettir í fjar þvagleiðara en rannsóknir 
hafa sýnt fram á að um 75-87% líkur eru á því að steinar í fjar þvagleiðara skili sér sjálfir út en það fer 

þó líka eftir stærð steinsins (58, 59). Möguleiki væri á að nota ómskoðun, sérstaklega hjá yngri 

sjúklingum, til að skima fyrir vatnsnýra og ef það er til staðar væri hægt að takmarka ómskoðunina við 

UVJ í fjar þvagleiðara þar sem hann er þrengstur og mestar líkur á að steinninn sitji fastur á þeim stað.  

Það er mikilvægt að hafa í huga þegar bera á saman TS og ómun hversu notendaháð ómun er. 

Næmi ómunar fer að miklu leyti eftir því hver framkvæmir rannsóknina og hvernig sjúklingurinn er 

byggður líkt og kom fram í inngangi. Ef íslenskum leiðbeiningum væri breytt með tilliti til ómskoðunar 

gæti það einnig haft í för með sér aukið álag á röntgenlækna deildarinnar vegna ómrannsókna sem 
myndi fjölga töluvert. Ómrannsóknir eru töluvert ódýrari en TS rannsóknir en það væri áhugavert að 

skoða hvort að kostnaðurinn við aukið álag röntgenlækna myndi aukast í staðinn þar sem mögulega 

þyrfti þá fleiri röntgenlækna á vakt til að anna eftirspurninni.  

Fyrir þá sjúklinga með grun um nýrnasteina án einhverskonar vandkvæða eins og t.d. 

sýkingareinkenni, eitt nýra, ígrætt nýra eða þekkta nýrnabilun sýndi rannsókn sem Faget og félagar 

gerðu að ómun ætti að vera fyrsta rannsókn. Þar var notast við stigakerfi og ef sjúklingur var með ³ 10 

stig var mælt með TS rannsókn í kjölfar ómskoðunar ef niðurstaða hennar var neikvæð ásamt 

hefðbundinni röntgenrannsókn. Það skilaði næmi og sértæki yfir 95% í rannsókninni (60). Það gæti því 

verið valmöguleiki að taka upp einhverskonar stigakerfi hér á landi til að hafa til hliðsjónar við 

leiðbeiningar líkt og Faget o.fl. notuðu. 

Starfsemistölur Landspítala sem voru gefnar út í október 2020 sýndu að komum á bráðamóttöku 

hafði fækkað árið 2020 miðað við fyrri tvö ár sem líklega má rekja til kórónuveiru faraldursins. Í sama 

skjali má einnig sjá að fjöldi afgreiddra myndgreiningarbeiðna fækkaði fyrir almennar röntgenrannsóknir, 
TS rannsóknir og ómrannsóknir. Hins vegar fjölgaði beiðnum í segulómun (61). Alls voru 13.769 TS 

rannsóknir framkvæmdar árið 2020 sem komu frá bráðamóttöku spítalans. Hlutfall TS þvagfærayfirlits 

þar sem grunur er um nýrnasteina er því 5,3%.  
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5.7 Styrkleikar rannsóknarinnar 
Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er hversu stórt úrtak var notað og gefur því nokkuð góða mynd af 

þýðinu. Þar að auki var gögnum einungis safnað frá einum stað og rannsóknirnar framkvæmdar á sömu 
stofnun sem stuðlar að samræmi í úrtakinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hægt væri að fækka 

TS rannsóknum með endurbættum leiðbeiningum og þar með hafa áhrif á heildargeislaálag sjúklinga. 

5.8 Veikleikar rannsóknarinnar 
Helsti veikleiki rannsóknarinnar er að þetta var afturvirk rannsókn og því ekki hægt að leggja mat á 

nokkra þætti sem og að ekki voru teknar fyrir aðrar myndgreiningarrannsóknir en TS þvagfærayfirlit. 

Takmarkanir liggja í því t.d. að vita hver skoðun læknisins var á sjúklingnum er varðar verkjameðferð og 

hvernig sjúklingurinn leit út á þeim tíma sem hann var á bráðamóttökunni. Því var einungis hægt að 

reiða sig á skráð gögn í beiðni fyrir TS rannsókninni og bráðamóttökuskrá. Áhugavert hefði verið að 

skoða einnig ómskoðanir af nýrum og bera saman við niðurstöðu úr TS þvagfærayfirliti. Í samráði við 

leiðbeinanda sem er röntgenlæknir á röntgendeild Landspítalans var ákveðið að taka ekki fyrir 

ómskoðanir á nýrum með tilliti til nýrnasteina þar sem sú rannsókn hefur ekki náð fótfestu á 
Landspítalanum og er ekki tekin fram á flæðiriti leiðbeininganna. Ómskoðanir af nýrum með tilliti til 

nýrnasteina eru aðallega framkvæmdar á ófrískum konum en þar sem ekki er hægt með auðveldum 

hætti að fletta upp þeim sjúklingum í myndgreiningarkerfinu var þeim sleppt. Sjúklingarnir sem fóru 

einungis í ómskoðun af nýrum vegna gruns um nýrnasteina urðu þó ekki fyrir geislun og því ekki viðfang 

rannsóknarinnar. 

Einnig kom til greina að skoða ómskoðanir sem gerðar eru á bráðamóttöku spítalans en ákveðið 

að gera ekki þar sem þær rannsóknir eru oft á tíðum meira til skimunar. Ómskoðanir á bráðamóttökunni 
eru einnig ekki gerðar af röntgenlæknum sem hafa sérþekkingu og reynslu af ómunum. Það hefði verið 

erfitt að fylgja þeim eftir þar sem þessar rannsóknir eru oft ekki skráðar né myndir vistaðar inn í Agfa 

myndgreiningarkerfið. 

 Styrkt hefði rannsóknina enn frekar ef safnað hefði verið fleiri upplýsingum úr niðurstöðu 

blóðprufu sem hefðu bent til sýkingar, t.d. CRP og hvít blóðkorn. Á flæðiriti Landspítalans eru hins vegar 

sýkingareinkennin tekin fram áður en blóð- og þvagprufur eru teknar svo að líkamshiti var notaður til að 

meta sýkingareinkenni. 

Veikleikar rannsóknarinnar felast einnig í því að ekki var skoðaður sá sjúklingahópur sem ekki fór 
í neina myndgreiningu. Miðað við hversu stórt hlutfall úrtaksins var með fyrri sögu um nýrnasteina má 

álykta að það hafi e.t.v. ekki verið margir sem fóru ekki í neina myndgreiningu. 

5.9 Næstu skref 
Ómskoðun ætti að vera ráðlögð í leiðbeiningum Landspítalans sem fyrsta rannsókn þegar grunur er um 

nýrnasteina nema í þeim tilfellum þar sem möguleiki er á að grípa þurfi til inngrips eða aðgerðar fljótt ef 

nýrnasteinn er til staðar. Það gæti t.d. átt við um sjúklinga með sýkingareinkenni, þekkta nýrnabilun eða 

aðeins eitt nýra. Með því væri hægt að lækka heildargeislaálag sjúklinga töluvert og er það sérstaklega 

mikilvægt þar sem að sjúklingar sem hafa áður greinst með nýrnasteina eru í meiri áhættu á að greinast 

aftur. Ef leiðbeiningar á Landspítalanum væru skýrari varðandi það að TS þvagfærayfirlit eigi í flestum 
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tilfellum ekki við sem bráðarannsókn og megi jafnvel bíða í 2-3 vikur miðað við sjúkdómseinkenni væri 

hægt að bæta flæði í gegnum bráðamóttöku og röntgendeild ásamt því að fækka óþarfa rannsóknum. 

Áður en sjúklingurinn fer í TS þvagfærayfirlit eftir 2-3 vikur gæti verið að hann sé orðinn einkennalaus 

eða jafnvel búinn að skila nýrnasteininum út með þvagi og ætti því að endurmeta þörfina fyrir rannsókn.  

Þessi rannsókn sýnir þörf á að uppfæra leiðbeiningar er varðar myndgreiningu þegar grunur er 

um nýrnasteina. Áhugavert væri að skoða síðan nýtt úrtak eftir að nýjar leiðbeiningar hafa tekið gildi og 

skoða hvort það hafi haft einhver áhrif, bæði á sjúklingahópinn sem og starfsemi spítalans. 
 
 
 
 

 



  

58 

6 Ályktanir 
Sjúklingar frá bráðamóttöku Landspítalans með grun um nýrnasteina fara ekki allir í réttan farveg til 

greiningar varðandi myndgreiningu miðað við gildandi leiðbeiningar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

að mati rannsakanda til þess að hægt væri að fækka TS rannsóknum af sjúklingum með grun um 

nýrnasteina töluvert. Ef farið væri eftir erlendum leiðbeiningum væru færri sjúklingar sem uppfylltu 

skilyrði fyrir TS rannsókn og myndi það takmarka notkun jónandi geislunar. Hefði þá rúmlega 1/3 þeirra 

sem fóru í TS þvagfærayfirlit hér á landi farið í ómskoðun sem fyrstu rannsókn í Bandaríkjunum. Enn 

fleiri hefðu farið í ómskoðun miðað við evrópskar og ástralskar leiðbeiningar. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að þörf er á að uppfæra þær leiðbeiningar sem eru í gildi á Landspítalanum. Með skýrari 
leiðbeiningum væri hægt að fækka rannsóknum sem þurfa að gerast brátt og þar með hægt að hafa 

áhrif á flæði sjúklinga í gegnum bráðamóttöku, álag á röntgendeildinni og auka fjárhagslegan ávinning. 
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Viðauki 

Viðauki 1: Íslenskar leiðbeiningar fyrir ferli sjúklings sem greinist með nýrnasteina á 
bráðamóttöku, gæðaskjal 17.17 
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Viðauki 2: Íslenskar leiðbeiningar um myndgreiningu ef grunur er um þvagfærasteina, 
gæðaskjal 17.17.03 
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Viðauki 3: Leiðbeiningar frá ACR þegar grunur er um nýrnasteina 
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Viðauki 4: Ástralskar leiðbeiningar þegar grunur er um nýrnasteina 
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Viðauki 5: Leyfi frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala                  Formaður: Ólafur Samúelsson  
Vísinda- og þróunarsviði  Varaformaður: Sverrir Harðarson 
Skaftahlíð 24  Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir 
Suðurhús, 1.hæð      Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
105 Reykjavík 
 

 
 
 

 Reykjavík, 26.janúar 2021 
                   ós/te 
  
 
 
 
Enrico B. Arkink sérfræðilæknir í myndgreiningu 
Röntgendeild 
Fv-E3 
 
 
 
 
Varðar erindi 52/2020 „TS þvagfæraeftirlit: Fara sjúklingar með grun um 
nýrnasteina í réttan farveg til greiningar?“ (Áður: Myndgreining þegar grunur 
er um nýrnasteina: Er TS alltaf besta rannsóknin?) 
 
 
 
Ágæti Enrico 
 
 
Höfum móttekið svör ykkar dagsett 25.janúar 2021 ásamt fylgigögnum og svarar þetta 
athugasemdum nefndarinnar með fullnægjandi hætti.  
 
Samkvæmt umsókn er fyrirhugað að safna eftirfarandi upplýsingum úr 
sjúkraskrá/myndgreiningarkerfi vegna vísindarannsóknarinnar: 

 
Rannsóknarnúmer (accession number) búin til af tölvukerfi fyrir allar 
myndgreiningarrannsóknir 
Aldur 
Kyn 
Einkenni 
Rannsóknarspurning sem fylgir beiðni fyrir myndgreiningu 
Svar úr myndgreiningu 
Niðurstöður úr blóð- og þvagprufum teknum í þessum komum 
Hvort sjúklingur hafa áður greinst með nýrnasteina 
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___________________________________________________________________________________ 
Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala                  Formaður: Ólafur Samúelsson  
Vísinda- og þróunarsviði  Varaformaður: Sverrir Harðarson 
Skaftahlíð 24  Forstöðumaður: Tinna Eysteinsdóttir 
Suðurhús, 1.hæð      Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
105 Reykjavík 
 

 
 

Rannsóknarúrtakið eru allir þeir sjúklingar sem sendir voru í TS þvagfæraeftirlit frá 
bráðamóttöku Landspítala á tímabilinu 1.janúar-31.desember 2020. 
 
Rannsóknarlok eru áætluð 30.maí 2021. 
 
 
 
Endanlegt samþykki Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala fyrir ofangreinda 
rannsókn er hér með veitt. 
 
Siðanefnd bendir rannsakendum á að birta siðanefndarnúmer rannsóknar þar sem 
vitnað er í leyfi nefndarinnar í birtum greinum um rannsóknina. Jafnframt fer nefndin 
fram á að fá senda tilkynningu um lok rannsóknar þegar þar að kemur, auk afrita af 
birtum greinum um rannsóknina. 
 
 
 
Gangi ykkur vel við rannsóknarstörfin 
 
 
Virðingarfyllst fyrir hönd Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala, 
 
______________________________________ 
Tinna Eysteinsdóttir, forstöðumaður. 
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Viðauki 6: Leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga 
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Viðauki 7: Kí-kvaðratpróf: Kyn og greindir nýrnasteinar 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Kyn * Greindir steinar á TS 734 100.0% 0 0.0% 734 100.0% 

 
Kyn * Greindir steinar á TS Crosstabulation 

 
Greindir steinar á TS 

Total Engir steinar Greindir steinar 
Kyn Karl Count 120 290 410 

Expected Count 151.4 258.6 410.0 
Kona Count 151 173 324 

Expected Count 119.6 204.4 324.0 
Total Count 271 463 734 

Expected Count 271.0 463.0 734.0 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 23.356a 1 .000   

Continuity Correctionb 22.618 1 .000   

Likelihood Ratio 23.343 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

23.325 1 .000   

N of Valid Cases 734     
 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 119.62. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi -.178 .000 
Cramer's V .178 .000 

N of Valid Cases 734  
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Viðauki 8: Kí-kvaðratpróf: Samband blóðs í þvagi og greindra nýrnasteina 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Greindir steinar á TS * 
blóð_í_þvagi 

704 95.9% 30 4.1% 734 100.0% 

 
 

Greindir steinar á TS * Blóð í þvagi Crosstabulation 
 Blóð í þvagi Total 

Nei Já 
Greindir steinar á TS Engir steinar Count 85 177 262 

Expected Count 46.9 215.1 262.0 
Greindir steinar Count 41 401 442 

Expected Count 79.1 362.9 442.0 
Total Count 126 578 704 

Expected Count 126.0 578.0 704.0 
 
 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 60.080a 1 .000   

Continuity Correctionb 58.513 1 .000   

Likelihood Ratio 58.281 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

59.994 1 .000   

N of Valid Cases 704     
 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46.89. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi .292 .000 
Cramer's V .292 .000 

N of Valid Cases 704  
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Risk Estimate 

 Value 
95% Confidence Interval 
Lower Upper 

Odds Ratio for Blóð í þvagi (.00 / 
1.00) 

4.697 3.109 7.095 

For cohort Greindir steinar á TS 
= Engir steinar 

2.203 1.854 2.618 

For cohort Greindir steinar á TS 
= Greindir steinar 

.469 .363 .607 

N of Valid Cases 704   
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Viðauki 9: Kí-kvaðratpróf: Samband vatnsnýra og greindra nýrnasteina 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Hydronephrosa til 
staðar á TS? * 
Greindir steinar á TS 

734 100.0% 0 0.0% 734 100.0% 

 

Hydronephrosa til staðar á TS? * Greindir steinar á TS Crosstabulation 

 

Greindir steinar á TS 

Total Engir steinar 
Greindir 
steinar 

Hydronephrosa til staðar á 
TS? 

Nei Count 255 135 390 

Expected Count 144.0 246.0 390.0 

Já Count 16 328 344 

Expected Count 127.0 217.0 344.0 

Total Count 271 463 734 

Expected Count 271.0 463.0 734.0 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 289.484a 1 .000   

Continuity Correctionb 286.882 1 .000   

Likelihood Ratio 334.180 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

289.090 1 .000   

N of Valid Cases 734     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 127.01. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi .628 .000 
Cramer's V .628 .000 

N of Valid Cases 734  
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Risk Estimate 

 Value 
95% Confidence Interval 
Lower Upper 

Odds Ratio for Hydronephrosa til 
staðar á TS? (Nei / Já) 

38.722 22.488 66.676 

For cohort Greindir steinar á TS 
= Engir steinar 

14.058 8.665 22.807 

For cohort Greindir steinar á TS 
= Greindir steinar 

.363 .316 .417 

N of Valid Cases 734   
 
  



  

76 

Viðauki 10: Kí-kvaðratpróf: Sjúklingar sem höfðu áður greinst með nýrnasteina og greindust 
aftur 

 
Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Áður greinst með 
nýrnastein * Greindir 
steinar á TS 

734 100.0% 0 0.0% 734 100.0% 

 
 

Áður greinst með nýrnastein * Greindir steinar á TS Crosstabulation 

 

Greindir steinar á TS 

Total Engir steinar 
Greindir 
steinar 

Áður greinst með 
nýrnastein 

Nei Count 215 254 469 

Expected Count 173.2 295.8 469.0 

Já Count 56 209 265 

Expected Count 97.8 167.2 265.0 

Total Count 271 463 734 

Expected Count 271.0 463.0 734.0 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 44.393a 1 .000   

Continuity Correctionb 43.338 1 .000   

Likelihood Ratio 46.481 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

44.333 1 .000   

N of Valid Cases 734     

 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 97.84. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

 Value 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi .246 .000 
Cramer's V .246 .000 

N of Valid Cases 734  
 

Risk Estimate 

 Value 
95% Confidence Interval 
Lower Upper 

Odds Ratio for Áður greinst með 
nýrnastein (Nei / Já) 

3.159 2.234 4.467 

For cohort Greindir steinar á TS 
= Engir steinar 

2.169 1.685 2.793 

For cohort Greindir steinar á TS 
= Greindir steinar 

.687 .619 .762 

N of Valid Cases 734   
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Viðauki 11: Kí-kvaðratpróf: Munur á greindum steinum eftir því hvort greining var talin líkleg 
eða ekki 

 
 
  

Mæld tíðni Líkleg greining Ekki líkleg greining Samtals
Greindir nýrnasteinar 229 25 254
Engir nýrnasteinar 92 46 138
Samtals 321 71 392

Væntanleg tíðni Líkleg greining Ekki líkleg greining
Greindir nýrnasteinar 208 46
Engir nýrnasteinar 113 25

Prófstærð Líkleg greining Ekki líkleg greining
Greindir nýrnasteinar 2,12 9,59
Engir nýrnasteinar 3,90 17,65

Villulíkur 0.05
Frígráður 1
Prófstærð 33,27
P - gildi 8,028E-09
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Viðauki 12: Kí-kvaðratpróf: Munur á greindum steinum eftir því hvort niðurstaða blóð- og 
þvagprufu lá fyrir  

 


