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Ágrip 
Lungnakrabbamein á Íslandi árið 2019: Greining, meðferð og horfur 

Guðrún Anna Halldórsdóttir1, Hrönn Harðardóttir1,2, Örvar Gunnarsson2, 

Tómas Guðbjartsson1,2, Vaka Ýr Sævarsdóttir2, Helgi Birgisson3 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Landspítali Háskólasjúkrahús, 
3Rannsókna og skráningasetur Krabbameinsfélagsins. 

 

Inngangur: Lungnakrabbamein er annað algengasta krabbameinið hjá konum á Íslandi og þriðja 

algengasta hjá körlum. Það er valdur að flestum krabbameinstengdum dauðsföllum. Markmið 
rannsóknarinnar var að meta greiningu, meðferð og horfur sjúklinga greinda með krabbamein í lungum 

á Íslandi árið 2019 og bera saman við áþekkt þýði í Svíþjóð.  

Efni og aðferðir: Leitað var í Krabbameinsskrá Íslands að öllum sem greindust með krabbamein í 

lungum (ICD C34,0 – C34,9) á Íslandi árið 2019. Þaðan fengust kennitölur einstaklinganna. Fyllt voru út 
skráningareyðublöð í Heilsugátt með klínískum upplýsingum úr Sögu. Til samanburðar fengust 

sambærilegar upplýsingar úr sænskri gæðaskráningu, en íslensku skráningareyðublöðin eru byggð á 

þeim sænsku.  

Niðurstöður: Árið 2019 greindust 182 einstaklingar með 184 krabbamein upprunnið í lungum á 
Íslandi, 43,7% karlar og 56,3% konur. Miðgildi aldurs var 71 ár. Vefjagerð skiptist í krabbamein ekki af 

smáfrumugerð 78,5%, þar af 1,9% af stórfrumugerð, og smáfrumukrabbamein hjá 17,7% en aðrar 

vefjagerðir svo sem krabbalíki greindust hjá 3,8% sjúklinga. Hlutfall smáfrumugerðar reyndist marktækt 

hærra á Íslandi en í Svíþjóð (P=0,01). Í 90,7% tilfella höfðu sjúklingar sögu um reykingar.  

Hlutfall tilfella með sjúkdóm á TNM-stigi I var 28%, á stigi II 11%, IIIA 9,9% og IIIB 6%. Flestir 

greindust með sjúkdóm á stigi IV (43,4%). Hlutfall karla sem greindust með sjúkdóm á stigi III eða IV var 

67,7% en hlutfall kvenna 55,3%. Hlutfall íslenskra sjúklinga sem greindust með sjúkdóm á stigi III eða 

IV (60,6%) var marktækt lægra en hlutfall sænskra sjúklinga (68,1%) (P=0,03). Skurðaðgerð var 

framkvæmd í 31,7% tilfella, sem er hærra hlutfall en í Svíþjóð (22,4%) (P<0,01). Alls fengu 10,4% 

sjúklinga samtvinnaða lyfja- og geislameðferð, 7,1% geislameðferð og 27,9% lyfjameðferð í líknandi 

tilgangi. Tæpur fjórðungur sjúklinga (23%) fengu aðeins stuðningsmeðferð. Í lok árs 2021 höfðu 58,5% 
sjúklinganna látist og 41,5% voru á lífi. Af þeim sem greindust með sjúkdóm á stigi I voru 82,4% á lífi í 

lok árs 2021 en 13,9% þeirra sem greindust með sjúkdóm á stigi IV. Af þeim sem greindust með 

krabbamein ekki af smáfrumugerð voru 50% á lífi í lok árs 2021 en 14,3% þeirra með 

smáfrumukrabbamein. 

Ályktun: Vefjaflokkun lungnakrabbameina var í samræmi við alþjóðlegar ráðleggingar og er það 

grunnur að réttu meðferðarvali. Lungnakrabbamein af smáfrumugerð voru algengari á Íslandi en í 

Svíþjóð árið 2019. Íslenskir sjúklingar greindust með sjúkdóm af lægra stigi en sænskir sjúklingar og var 

skurðhlutfall hærra hérlendis.  
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Listi yfir skammstafanir 

SCLC: smáfrumukrabbamein (small cell lung carcinoma) 

NSCLC: krabbamein ekki af smáfrumugerð (non-small cell lung carcinoma) 

WHO: Alþjóðheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization) 

NGS: háhraða-raðgreining (next generation sequencing) 

FISH: fljúrljómunaraðgerð (fluorescence in situ hybridization) 

TS (CT): tölvusneiðmynd (computerized tomography) 

LLT (COPD): langvinn lungnateppa (cronic obstructive pulmonary disease) 

T: æxli (tumor) 

N: eitlar (node) 

M: meinvörp (metastasis) 

cTNM: klínísk TNM stigun (clinical TNM-staging)  

pTNM: meinafræðileg TNM stigun (pathological TNM-staging) 

JS (PET): jáeindaskanni (positron emission tomography) 

EGOG: Eastern Clinical Oncology Group 

PAD: vefjasýni (pathological-anatomical diagnosis) 

EBUS: berkjuómspeglun (endobroncheal ultrasound) 

EUS: vélindaómspeglun (eosophageal ultrasound) 

VATS: brjóstholssjá (video assisted thoracic surgery) 

INCA: Informationsnätverk för Cancervården 
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1 Inngangur 

1.1 Faraldsfræði 
Lungnakrabbamein er annað algengasta krabbameinið hjá konum á Íslandi og það þriðja algengasta 

hjá körlum. Engu að síður trónir það á toppnum þegar litið er til meðalfjölda látinna á ári og er það 

krabbamein sem veldur flestum krabbameinstengdum dauðsföllum á heimsvísu. 3 Á árunum 2016 – 
2020 var meðalfjöldi greindra tilfella árlega á Íslandi 175 og meðalfjöldi látinna 131. Meðalaldur við 

greiningu var 71 ár. 4 

Lungnakrabbamein er eitt fárra krabbameina þar sem meginorsök er þekkt. Vitað er að um 80 – 90% 
lungnakrabbameina orsakast af beinum eða óbeinum tóbaksreykingum. 5 Á fyrstu árum 

Krabbameinsskrár Íslands, í kringum 1950, var lungnakrabbamein tvöfalt algengara hjá körlum en 

konum. Þetta hefur breyst, en á árunum 2011 – 2016 var nýgengi kynjanna orðið nánast jafnt. Breytingu 

á nýgengi frá upphafi skráningar má að stærstum hluta rekja til þróunar reykinga hér á landi. Eftir því 

sem reykingar urðu algengari fylgdi hratt vaxandi nýgengi lungnakrabbameins. Árið 1975 hófust öflugar 

tóbaksvarnir hér á landi og hafa reykingar fullorðinna minnkað jafnt og þétt síðan, en árið 2019 reykti 

aðeins um 8,4% kvenna og 8,1% karla daglega. 6 Í kjölfarið hefur aldursstaðlað nýgengi 

lungnakrabbameins lækkað talsvert, og er enn á niðurleið, sérstaklega hjá körlum þannig að nú er 
sjúkdómurinn algengari meðal kvenna. Aldursstaðlað nýgengi lungnakrabbameins á hverja 100.000 

íbúa er hærra meðal kvenna á Íslandi en í öðrum Evrópulöndum, og má skýra það með hárri tíðni 

reykinga meðal íslenskra kvenna upp úr síðari heimsstyrjöld. 7  Þannig var það 61,3/100.000 konur á 

Íslandi en 45,9 að meðaltali á Norðurlöndum. 8  

1.2 Áhættuþættir 
Tóbaksreykingar eru megin orsök allra helstu vefjagerða lungnakrabbameins. Í tóbaksreyk eru um 

7000 efni og efnasambönd, þar af um 60 sem vitað er að valda krabbameini. 9 Einkenni krabbameina 

er stjórnlaus vöxtur afbrigðilegra fruma sem geta dreift sér. Til að fruma verði afbrigðileg og illkynja þurfa 

að eiga sér stað stökkbreytingar í erfðaefninu, sem geta verið bæði áunnar eða erfst. Stökkbreytingarnar 

geta orðið fyrir tilstilli krabbameinsvaldandi efna, eins og þeirra sem finnast í tóbaksreyk. Þar að auki 

gerir tóbaksreykur það að verkum að bifhár í öndunarfæraþekju lamast. Bifhárin sinna mikilvægu 
hreinsunarhlutverki, þau eru alltaf á hreyfingu og færa óhreinindi úr lungunum. Þetta eykur enn frekar 

skaðsemi eiturefna reykinganna. 7 Hjá reykingafólki virðist tímalengd og magn tóbaksneyslu vera 

sterkasti áhættuþáttur lungnakrabbameins en þær auka áhættuna á lungnakrabbameini allt að tuttugu- 

til fimmtíufalt. 10   

Fleiri þættir hafa verið tengdir við aukna áhættu á lungnakrabbameini. Þar má nefna sögu um 

lungnakrabbamein í fjölskyldunni og ákveðna genabreytileika. 11 Önnur efni svo sem asbest, arsenik, 

vínylklóríð og sum loftmengandi efni í stórborgum geta haft áhrif ásamt mengun frá umferð. Það er þó 

óljóst hversu sterkir þessir áhættuþættir eru hér á landi. 2 Sýkingar og bólgusjúkdómar í öndunarfærum 

virðast einnig geta aukið áhættuna. 5 
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1.3 Vefjagerð og sameindameinafræði 
Stærstur hluti illkynja lungnaæxla á uppruna sinn í þekjuvef, eða um 95%, og eru því 

þekjuvefskrabbamein (carcinoma). Síðan eru sjaldgæfari vefjagerðir eins og krabbalíki (carcinoid) og 
önnur taugakirtilæxli (neuroendocrine). 12 Þekjuvefskrabbamein í lungum skiptast í tvo vefjafræðilega 

flokka eftir útliti í smásjá, smáfrumukrabbamein (small cell lung carcinoma (SCLC)) og ekki af 

smáfrumugerð (non-small cell lung carcinoma (NSCLC)). Þau síðarnefndu greinast í 80 – 85% tilfella. 
13 SCLC eru illvíg æxli, hratt vaxandi og mun oftar útbreidd við greiningu en NSCLC. 14 Árið 2015 voru 

gefnar út nýjar leiðbeiningar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar (World Health Organization (WHO)) þar 

sem ráðlögð er nákvæmari vefjaflokkun á NSCLC í mismunandi undirgerðir. Með tilkomu fullkomnari 

mótefnalitana er mögulegt að flokka lungnaæxli betur, sem fækkar hlutfalli illa þroskaðra meina. 15 Helstu 

flokkar NSCLC eru kirtilþekjukrabbamein (adenocarcinoma) (40 – 50%), flöguþekjukrabbamein 
(squamous cell carcinoma) (25 – 30%) og stórfrumukrabbamein (large cell carcinoma) (5 – 10%) sem 

eru verst þroskuð. Oft er vefjagerð æxlis blönduð, svo sem blandæxli kirtil- og flöguþekjukrabbameins 

(adenosquamous carcinoma). 13, 16 Tengsl reykinga eru sterkust við vefjagerðirnar SCLC og 

flöguþekjukrabbamein. En þær eru lítið sem ekkert tengdar við æxli af carcinoid gerð. 17  

Á síðustu árum hefur orðið mikil framþróun í lyfjameðferð við NSCLC. Í vaxandi mæli er beitt 

marksæknum líftæknilyfjum sem beinast gegn sértækum yfirborðsviðtökum á æxlisfrumunum, aðallega 

í ákveðnum gerðum kirtilþekjukrabbameina en líka flöguþekjukrabbameina. 12 Þess vegna er nákvæm 

vefjaflokkun mikilvægari en áður og sömuleiðis litanir fyrir lyfjaskotmörkum. Eftir að vefjasýni fæst er það 

skoðað í smásjá. Í upphafi greiningar eru gerðar litanir á æxlisvef til að staðfesta uppruna frá lungum. 15 

Því næst eru gerðar mótefnalitanir og í völdum tilfellum sameindafræðilegar mælingar, til að hægt sé að 

meta hvaða meðferð hentar best. Leitað er að stökkbreytingum í æxlisvef, samrunagenum og lífmörkum 
sem metið geta líkur á svörun við ónæmismeðferð. Í kirtilþekjukrabbameinum er leitað að 

stökkbreytingum í EGFR-, KRAS- , BRAF og fleiri viðtökum. Það er gert með háhraða-raðgreiningu (next 

generation sequencing (NGS)) á meinafræðideild Landspítala. Þau samrunagen sem algengast er að 

lita fyrir eru ALK og ROS-1. Það er gert með ónæmislitunum, og ef svörun reynist jákvæð er það staðfest 

með flúrljómunaraðferð (fluorescence in situ hybridization (FISH)). Til að meta gagnsemi 

ónæmismeðferðar er gerð mæling á hve hátt hlutfall æxlisfruma tjá PDL-1 viðtaka. 2 Þetta eru 

algengustu mælingar sem notast er við á Landspítala en þróun er hröð og nýjar mælingar bætast stöðugt 

við. 15 Í tilfellum SCLC eru ekki enn ráðlagðar mælingar á lífmörkum í klínískum leiðbeiningum, þar sem 
þær eru ekki taldar gagnast við ákvörðun á meðferð. 14 

1.4 Einkenni og upphaf greiningar 
Mikill meirihluti sjúklinga hefur einkenni lungnakrabbameins við greiningu, eða um 90%. 18 Þegar 

einkenni eru komin fram er sjúkdómurinn oft lengra genginn en hjá einkennalausum. Upphaflegt mat 

ætti því að einblína á einkenni og teikn sem benda til áhrifa frumæxlis, ásamt útbreiðslu sjúkdóms innan 

brjósthols og fjarmeinvarpa. Einnig geta verið til staðar svokölluð hjákenni krabbameins (paraneoplastic 

syndrome). Eins og með mörg önnur krabbamein, geta komið fram almenn kerfisbundin einkenni illkynja 

sjúkdóms, svo sem þyngdartap, hiti og slappleiki. Flestir sjúklingar með lungnakrabbamein hafa fleiri en 

eitt einkenni við greiningu, blöndu af öndunarfæraeinkennum og almennum einkennum krabbameins. 19  
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Um 5 – 10% lungnakrabbameina greinist fyrir tilviljun við myndrannsóknir hjá einkennalausum 

einstaklingum, svo sem röntenmynd eða tölvusneiðmynd (TS) (computerized tomography (CT)) af 

lungum og brjóstholi. Í þeim tilfellum er oftast um stakan hnút að ræða. 20 Hnútar í lungnavef eru litlir, 

aðgreinanlegir vefjamassar. Ef dreifðir hnútar finnast í báðum lungum vaknar grunur um að þeir séu 

meinvörp frá krabbameini með uppruna í öðru líffæri en stakir hnútar geta líka verið meinvarp. Flestir 

hnútar í lungum sem sjást á mynd eru góðkynja, til dæmis bólguhnúðar (granuloma) eða eitlar. 21 Hnútar 

geta verið þéttir eða grisjóttir, þeir grisjóttu eru annað hvort þéttir að hluta eða hélulíkir (ground glass). 
Ef hnútur finnst í lunga fer eftirlit og uppvinnsla sem gerð er í framhaldi eftir stærð hans, gerð, því sem 

finnst við skoðun sjúklings og áhættuþáttum hans á krabbameini. Líkur á því að hnútur sé illkynja eru 

meiri eftir því sem hann er stærri og þéttari. Ef hnútur sést í lunga eru skoðaðar eldri myndir og metið 

hvort hnúturinn hefur verið til staðar yfir lengri tíma, og þá hvort hann hafi breyst að stærð og gerð. Ef 

hnútur helst óbreyttur í tvö ár er taldar litlar líkur á að hann sé illkynja. 22, 23  

Litlir hnútar í lungum gefa oftast ekki einkenni. Stærri hnútar, æxli sem liggja miðlægt í lunga eða 

hafa vaxið inn í berkju eru líklegri til að valda einkennum frá öndunarfærum. Þau algengustu eru hósti, 

andþyngsli, brjóstverkur og blóðhósti. Lungnabólga sem ekki svarar meðferð og viðvarandi íferðir á 

sama svæði lungans ættu að vekja grun um krabbamein. Einnig endurteknar bráðar versnanir á 

langvinnri lungnateppu (LLT) (cronic obstructive pulmonary disease (COPD)). 19 Oft er erfitt að greina á 

milli einkenna lungnakrabbameins og annarra reykingartengdra einkenna frá öndunarfærum. Flest 

reykingafólk er með viðvarandi hósta vegna ertandi áhrifa tóbaksreyks á þekju öndunarfæranna. Einnig 
hafa reykingartengdir sjúkdómar svo sem LLT og langvinn berkjubólga (chronic bronchitis) mikið til sömu 

einkenni og krabbamein. Lungnakrabbamein getur leitt til þess að þekktur reykingarhósti breytist, en 

það ber að rannsaka nánar. 7 

1.5 Stigun 
Til stigunar lungnakrabbameins er notað TNM-stigunarkerfi WHO, áttunda útgáfa. Þá er stærð 

frumæxlis metin og fleiri eiginleikar þess (tumor (T)), útbreiðsla í eitla (node (N)) og útbreiðsla í önnur 

líffæri (metastasis (M)). Notast er við skammstöfunina cTNM þegar stigun er klínísk. Þá er stigun 

eingöngu byggð á rannsóknum, svo sem myndgreiningu og vefjasýnatöku. Ef æxli hefur verið fjarlægt 

með skurðaðgerð og gerð vefjaskoðun á því, er hægt gera meinafræðistigun, með skammstöfun pTNM. 
1 Stigin eru fjögur, I – IV, svo eru undirflokkar A, B og C. Nákvæmari útskýringar á TNM-stigun má sjá á 

töflum 1 og 2. 
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Í tilfelli SCLC hefur lengi verið notast við einfaldara 

stigunarkerfi. Þá er sjúkdómurinn sagður takmarkaður 

(limited stage) eða útbreiddur (extensive disease). Frá því sjöunda útgáfa 

TNM-stigunarkerfisins var gefin út árið 2010 hefur verið ráðlögð TNM-stigun 

fyrir SCLC eins og önnur lungnakrabbamein. Takmarkaður sjúkdómur 

svarar þá til TNM-stiga I – III og útbreiddur til TNM-stigs IV. Einfaldari 

flokkunin er þó enn notuð undir ýmsum kringumstæðum, sérstaklega í 

klínískum aðstæðum. 14, 24  

  

T: Frumæxli 

Tx Frumæxli finnst ekki eða krabbameinsfrumur greinast í hrákasýni eða berkjuskoli án þess 

að frumæxli sé sjáanlegt við myndrannsóknir eða berkjuspeglun. 

T0 Frumæxli finnst ekki. 

Tis Forstig krabbameins (carcinoma in situ). 

T1 Æxli ≤ 3 cm í mesta þvermáli umlukið lunga eða lungnafleiðru án vaxtar inn í aðalberkju.  

T1a: ≤1 cm, T1b: >1 cm en ≤2 cm, T1c: >2 cm en ≤3.  

T2 Æxli >3 cm en ≤5 cm eða æxli sem: vex inn í aðalberkju; vex inn í lungnafleiðru; veldur 

samfalli á lunga eða lungnabólgu vegna lokunar berkju sem tekur yfir hluta lunga.  

T2a: >3 cm en ≤4 cm, T2b: >4 cm en ≤5 cm. 

T3 Æxli >5 cm en ≤7 cm í mesta þvermál eða aðskilinn hnútur/hnútar í sama lungnablaði og 

frumæxlið eða æxlisvöxtur í: brjóstvegg, þindartaug eða gollurshúsi. 

T4 Æxli >7 cm í mesta þvermál eða aðskilinn hnútur/hnútar í öðru en samhliða lungnablaði og 

frumæxlið eða æxlisvöxtur inn í þind, miðmæti, hjarta, stórar æðar í miðmæti, barka, 

raddbandataug (recurrent laryngeal nerve), vélinda, hryggjarbol eða berkjukjöl. 

N: Meinvörp til miðmætiseitla 

Nx Ekki er hægt að meta hvort meinvörp til miðmætiseitla séu til staðar. 

N0 Engin meinvörp í miðmætiseitla. 

N1 Meinvörp eða beinn æxlisvöxtur í eitla í lungnaporti sömu megin og frumæxli. 

N2 Meinvörp í miðmætiseitlum sömu megin miðlínu og frumæxli ásamt meinvörpum í eitlum 

undir berkjukili (subcarinal lymph nodes). 

N3 Meinvörp í miðmætiseitlum, lungnaporti og hálseitlum (scalene, supraclavicular lymph 

nodes) hinum megin við miðlínu miðað við frumæxli. 

M: Fjarmeinvörp 

M0 Engin fjarmeinvörp. 

M1a Aðskilinn hnútur/hnútar í hinu lunganu miðað við frumæxli; æxlisvöxtur í fleiðru eða 

gollurshúsi eða illkynja frumur í fleiðru- eða gollurshússvökva. 

M1b Stakt meinvarp utan brjóstkassa. 

M1c Mörg meinvörp utan brjóstkassa í einu eða fleiri líffærum. 

 

T/N N0 N1 N2 N3 

T1a IA IIB IIIA IIIB 

T1b IA IIB IIIA IIIB 

T1c IA IIB IIIA IIIB 

T2a IB IIB IIIA IIIB 

T2b IIA IIB IIIA IIIB 

T3 IIB IIIA IIIB IIIC 

T4 IIIA IIIA IIIB IIIC 

M1a IVA IVA IVA IVA 

M1b IVA IVA IVA IVA 

M1c IVB IVB IVB IVB 

 

Tafla 1: TNM-stigun lungnakrabbameins, 8. útgáfa 1, 2  

Tafla 2: Heildarstigun með TNM-kerfi 1 
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1.6 Greiningarferli og stigunarrannsóknir 
Þegar grunur vaknar um að einstaklingur sé með lungnakrabbamein eru framkvæmdar ýmsar 

rannsóknir til að staðfesta þann grun og meta útbreiðslu sjúkdóms. Nákvæm greining og stigun 
lungnakrabbameins er mjög mikilvæg til að unnt sé að ákvarða bestu meðferð sem völ er á hverju sinni. 

Á Landspítala var þróað kerfisbundið greiningarferli árið 2008 með það að markmiði að bæta þjónustu 

við þennan sjúklingahóp og til að gera uppvinnslurannsóknir skilvirkari. 25 Um svipað leyti höfðu bresku 

lungnalæknasamtökin ráðlagt skjóta greiningu lungnakrabbameins í leiðbeiningum sínum, sérstaklega 

hjá þeim sem væru með skurðtækan sjúkdóm. 26 Það er erfitt að meta nákvæmlega tengsl milli 

tímalengdar frá greiningu að fyrstu meðferð og lifunar, en ljóst er að til mikils er að vinna fá skjóta 

greiningu. 19 Við tilvísnun í frekari rannsóknir er sjúklingur oftast búinn að fara í hefðbundna röntgenmynd 

af lungum þar sem greinst hefur íferð eða æxli. Haft er að markmiði að koma sjúklingi að í greiningarferli 
innan tveggja vikna frá tilvísun. 26 Í greiningarferlinu eru allar helstu greiningarrannsóknir skipulagðar á 

einum til tveimur sólarhringum og niðurstöður þeirra ræddar við sjúklinga um leið og þær liggja fyrir. 25 

TS af brjóstholi er grundvallarrannsókn til staðfestingar á að æxli sé til staðar. Fleiri myndrannsóknir 
til mats á útbreiðslu sjúkdóms og stigunar eru TS af kviðarholi og höfði. Einnig er ísótópaskann af beinum 

framkvæmt og í mörgum tilfellum einnig frekari uppvinnsla með jáeindaskanna (JS) (positron emission 

tomography (PET)). 27 Mikilvægt er að gera klínískt mat á líkamsástandi sjúklings samhliða öðrum 

rannsóknum. Í því felst til dæmis góð sögutaka og líkamsskoðun, blóðrannsóknir, hjartarannsóknir og 

lungnastarfsemispróf. Metin er geta einstaklings til daglegra og líkamlegra athafna (performance status) 

með alþjóðlegum kvarða, ECOG (Eastern Clinical Oncology Group). Sá kvarði er hjálplegur til að meta 

hvort einstaklingur muni þola tiltekna meðferð. 28 Greining er síðan staðfest með sýnatöku úr æxli eða 

þéttingu í lunga, annað hvort með frumugreiningu (cytology) eða vefjasýni (pathological-anatomical 

diagnosis (PAD)). Þar með fæst vefjagreining. 25 

Ef æxli er miðlægt í lunga er oftast auðvelt að komast að því með hefðbundinni berkjuspeglun. Þá 

eru tekin vefjasýni beint úr æxlinu og/eða frumusýni með bursta eða berkjuskoli. Ef staðsetning æxlis er 

ekki miðlæg er gripið til fínnálar- eða grófnálarástungu gegnum brjóstvegg til að ná vefjasýni, oftast með 
aðstoð TS. 19 Ástunga felur í sér áhættu á fylgikvillum, svo sem loftbrjósti og blæðingu. Því er mikilvægt 

að meta sjúkling með tilliti til ávinnings og áhættu áður en þær eru framkvæmdar. 2 Ef rannsóknir leiða 

í ljós stækkaða eitla í miðmæti eða þeir lýsa upp á JS mynd er gerð sýnataka úr þeim til að staðfesta 

eitlameinvarp. Það er gert með berkjuómspeglun (endobroncheal ultrasound (EBUS)) eða 

vélindaómspeglun (eosophageal ultrasound (EUS)). Þá er ómstýring nýtt til ástungu og frumusýnatöku 

gegnum berkju eða vélinda. Að auki er hægt að framkvæma miðmætisspeglun (mediastinoscopy) til 

sýnatöku úr miðmætiseitlum, en þeim hefur fækkað verulega eftir að EBUS og EUS komu til sögunnar. 
29 Loks getur brjóstholsspeglun (thoracoscopy) komið til greina í ákveðnum tilfellum þegar sterkur grunur 
er um meinvarp í fleiðru. Ef fleiðruvökvi safnast fyrir í lungum (pleural effusion) er mælt með 

fleiðrusýnatöku (thoracentesis) til greiningar á orsök vökvasöfnunarinnar, gerð er frumugreining til að 

meta hvort illkynja frumur séu til staðar í vökvanum. Ef rannsóknir vekja upp grun um stakt fjarmeinvarp 

er ráðlögð vefjasýnataka eða fínnálarástunga á það til greiningar. 30 
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Öll tilfelli lungnakrabbameins sem greinast á Landspítala eru tekin fyrir á vikulegum samráðsfundi 

sérfræðinga sem koma að greiningu og meðferð slíkra krabbameina. Þar er um að ræða sérfræðinga í 

lungnalækningum, brjóstholsskurðlækningum, lyflækningum krabbameina, geislameðferð 

krabbameina, röntgenlækningum og meinafræði. Á fundum er farið yfir hvert tilfelli fyrir sig, niðurstöður 

rannsókna, greiningu og stigun krabbameinsins. Því næst eru teknar ákvarðanir um hvort þurfi að 

framkvæma frekari rannsóknir eða um ráðlagða meðferð. Erlendar ráðleggingar, svo sem frá 

Bandaríkjunum, segja til um að þverfaglegt teymi skuli koma að ákvarðanatöku. Því er framkvæmdin á 
Landspítala í samræmi við þær. 19  

1.7 Meðferð 
Tafla 3 sýnir yfirlit yfir helstu meðferðir við NSCLC lungnakrabbameini, en þær geta verið með 

lækningu að markmiði eða í líknandi tilgangi. Þá er einblínt á að halda sjúkdómi niðri og minnka einkenni. 
Helstu meðferðir við lugnakrabbameini eru skurð-, lyfja- og geislameðferð. Meðferð sem veitt er fyrir 

skurðaðgerð er kölluð formeðferð (neoadjuvant therapy) en meðferð eftir skurðaðgerð er kölluð 

viðbótarmeðferð (adjuvant therapy). Formeðferð er aðeins beitt í völdum tilfellum IIIA sjúkdóms en 

viðbótarmeðferð er boðin flestum sjúklingum með sjúkdóm á stigi II og IIIA. 31, 30 

 

Skurðaðgerð er helsta læknandi meðferðin við staðbundnu lungnakrabbameini. Hún er kjörmeðferð 

við NSCLC á stigi I og II, sé einstaklingur talinn þola skurðaðgerðina. Í einstaka tilfellum eru mein á stigi 

IIIA, þar sem sjúkdómur er kominn í miðmætiseitla sömu megin og frumæxli, skurðtæk. 32 Skurðaðgerð 

er nær aldrei ráðlögð í tilfellum SCLC, enda sjúkdómurinn oftast útbreiddur við greiningu. 14  

Algengasta aðgerðin er blaðnám (lobectomy), þar sem lungnablað fjarlægt í heild sinni ásamt eitlum 

í blaðinu og aðlægu lungnaporti. Í sömu aðgerð eru miðmætiseitlar sömu megin og æxlið er fjarlægðir, 

eða takið sýni úr þeim. 33 Þannig fæst nákvæmari stigun á sjúkdómnum, án þess að tíðni fylgikvilla sé 

aukin. 34 Hægt er að framkvæma fleygskurð (wedge resection) eða geiraskurð (segmentectomy), ef 

sjúklingur þolir ekki blaðnám til dæmis vegna skertrar lungnastarfsemi. Þá er ekki unnt að fjarlægja jafn 

marga eitla og í blaðnámi og endurkomutíðni krabbameins því hærri eftir slíkar aðgerðir. 33 Sé æxlið 

staðsett miðlægt eða vaxið yfir í fleiri en eitt blað, getur þurft að framkvæma lungnabrottnám 

 TNM stig Meðferð 

I Skurðaðgerð eingöngu 

 Óskurðtækir: Geislameðferð 

II Skurðaðgerð + viðbótarmeðferð 

 Óskurðtækir: Geislameðferð og/eða lyfjameðferð 

IIIA Lyfja- og geislameðferð samhliða, auk skurðaðgerðar í völdum tilfellum 

IIIB Lyfjameðferð +/- geislameðferð samhliða 

IV Lyfjameðferð 

Tafla 3: Meðferð lungnakrabbameins af ekki smáfrumugerð2 
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(pulmectomy). Á Íslandi árin 1994 – 2008 var hlutfall þeirra með NSCLC sem undirgengust skurðaðgerð 

(surgical resection rate) 26,4%, þar af blaðnám í 73,5% tilfella, lungnabrottnám 14,9% og minni aðgerðir 

svo sem fleyg- og geiraskurður í 11,6% tilfella. 35 Þessar aðgerðir eru nú oftast framkvæmdar með 

brjóstholssjá (video assisted thoracic surgery (VATS)), en með opinni aðgerð í 15% tilfella. Með VATS 

tækni eru skurðir minni og legutími styttri. 36 

Við lungnakrabbameini er hægt að beita geislameðferð bæði í læknandi og líknandi tilgangi. Þegar 

sjúklingur er ekki talinn þola skurðaðgerð má beita geislum þar sem lækning er markmiðið. 

Meðferðarsvæðið er æxlið sjálft ásamt þeim eitlum sem líklega innihalda meinvörp. Sýnt hefur verið 

fram á betri árangur ef geislar eru gefnir samhliða lyfjameðferð hjá sjúklingum með óskurðtæk æxli, það 

er samtvinnaðri lyfja- og geislameðferð. Áhætta á fylgikvillum er mikil svo sjúklingur þarf að vera við 

nægilega góða heilsu til að þola slíka meðferð. Geisla má nota í líknandi tilgangi annað hvort á 
fjarmeinvörp eða frumæxli til að minnka einkenni eða til verkjastillingar. Ef sjúklingur er með fá og lítil 

meinvörp í heila kemur til greina svokölluð hnitmiðunargeislun (stereotactic) á meinvörpin. 30 Þá eru 

gefnir stórir skammtar á afmarkað svæði í færri skipti, reynt er að takmarka geislann við sjálft æxlið en 

ekki vefinn í kring. Algengt er að notast sé við svonefndan gammahníf, en slík meðferð er ekki möguleg 

hér á landi svo sjúklingar þurfa að sækja hana í öðrum löndum. 37 Í tilfellum SCLC eru meinvörp í heila 

algeng, því er mælt með hefðbundinni geislun á allan heilavef í fyrirbyggjandi tilgangi eftir upphaflega 

meðferð, ef krabbamein heldur ekki áfram að vaxa í lok hennar. 14 

Gríðarleg framþróun hefur orðið í lyfjameðferð við NSCLC á síðustu árum. Ýmis sértæk lyf hafa nú 

komið til sögunnar sem beinast gegn ákveðnum lyfjaskotmörkum, sem oft eru meinvaldandi 

stökkbreytingar. Ósértæk krabbameinslyf eru þó enn í notkun þar sem flest æxli mælast ekki með slíkar 

stökkbreytingar. Þá er annars vegar átt við eldri hefðbundin krabbameinslyf eða nýrri ónæmisörvandi 

lyf. Hefðbundin krabbameinslyf hefta skiptingu fruma, þar með hægja á æxlisvexti. Ónæmisörvandi lyf 
hafa áhrif á frumur ónæmiskerfisins svo þær læra að þekkja krabbameinsfrumur sem framandi og ráðast 

gegn þeim. Sértæku lyfin eru flest gefin á töfluformi, ólíkt ósértæku lyfjunum sem eru gefin í æð. 38 

Lyfjameðferð er aðallega beitt í líknandi tilgangi við sjúkdómi á stigi IV, þegar ekki reynist mögulegt að 

beita skurðaðgerð eða geislum. Henni er einnig beitt í samtvinnaðri meðferð með geislum í læknandi 

tilgangi við sjúkdómi á stigi III, og sem viðbótarmeðferð. Samtvinnuð lyfja- og geislameðferð er helsta 

meðferðin sem beitt er við SCLC, sé sjúkdómur staðbundinn, og meðferð er hafin eins fljótt og auðið er. 
30, 14 

Ráðlagt er að lyfjameðferð sem valin er fari eftir vefjagerð krabbameinsins og þeim æxlisvísum sem 

mælast jákvæðir. Finnist lyfjaskotmörk í æxlum af kirtilþekjugerð er mælt með notkun sértækra lyfja. 

Þegar um er að ræða kirtilþekju- eða flöguþekjukrabbamein þar sem engar meinvaldandi 

stökkbreytingar finnast er hefðbundin lyfjameðferð gefin, oftast með að minnsta kosti tveimur lyfjum. Eitt 
lyfjanna er af platínum flokki, en það eru krabbameinslyf sem bindast erfðaefninu og hindra þannig 

frumuskiptingu. Aðallega er notast við lyfið carboplatin. Það er samsett með öðru ósértæku hefðbundnu 

lyfi, til dæmis pemetrexed, vinorelbín eða paclitaxel. 39 Svo er þriðja lyfinu bætt við, ónæmisörvandi lyfi 

eins og pembrolizumab, nema einhverjar frábendingar séu við þeirri gerð lyfja. 40 Helsti munur á meðferð 

kirtil- og flöguþekjukrabbameins er sá að í æxlum flöguþekjukrabbameins finnast nær aldrei 
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meinvaldandi stökkbreytingar. 39 Í lyfjameðferð við SCLC eru notuð lyfin cisplatin (eða carboplatin ef 

sjúklingur þolir ekki cisplatin) og etoposide ef sjúkdómur en staðbundinn, en carboplatin og etoposide 

sé hann dreifður. 41  

Eftir að meðferð með lækningu að markmiði lýkur tekur við eftirlit. Alþjóðlegar ráðleggingar leggja til 
TS mynd af brjóstholi á að minnsta kosti sex mánaða fresti í tvö ár, eftir það árlega. 30  

1.8 Horfur 
Það er fjöldi þátta sem hafa áhrif á lífshorfur sjúklinga með lungnakrabbamein. Það sem mestu máli 

skiptir er stig sjúkdómsins við greiningu og vefjagerð, en horfur þeirra með SCLC eru mun lakari. 

Lungnakrabbamein greinist oft þegar sjúkdómurinn er á háu stigi. Þess vegna eru horfur verri en í 

ýmsum öðrum krabbameinum. Hér á landi er fimm ára lifun meðal kvenna um 25% og karla 18%. Á 

árunum 1987 – 1996 var fimm ára lifun 13% meðal kvenna og 11% meðal karla, svo ljóst er að miklar 

framfarir hafa orðið. Frá upphafi skráningar á Íslandi hafa konur verið með betri horfur. 8, 4 

1.9 Gæðaskráning 
Gæðaskráning (quality registration) felst í söfnun og skráningu klínískra gagna til að fylgjast með 

greiningu og meðferð krabbameina. Með framkvæmd slíkrar skráningar fæst yfirlit yfir ýmsa þætti allt frá 

því grunur vaknar um sjúkdóminn og til loka meðferðar. Einnig er fylgst með sjúklingum frá því þeir ljúka 

meðferð og skráð ef krabbameinið tekur sig upp aftur. Með öflugri skráningu má gera gæðaeftirlit á 

heilbrigðisþjónustu hér á landi. Gæðaskráning er rafræn og samræmd við önnur Norðurlönd, til dæmis 
er notast við skráningu sömu gæðavísa hér á landi og í gagnagrunni sænsku gæðaskráningarinnar 

(Informationsnätverk för Cancervården (INCA)). Slíkir gæðavísar eru valdir út frá klínískum 

leiðbeiningum og eru sett viðmið hvað þá varðar, hvert sé æskilegt gildi þeirra. 42 Með því að skrá sömu 

gæðavísa er hægt að gera samanburð á þjónustu sem veitt er. Krabbameinsfélag Íslands, Landspítali 

og Sjúkrahúsið á Akureyri eru í samstarfi með það að markmiði að koma á gæðaskráningu fyrir sem 

flest krabbamein. Nú þegar er hún notuð í vaxandi mæli á Norðurlöndum. 43 
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2 Markmið 
Markmið þessarar rannsóknar var að skrá og meta greiningu, meðferð og horfur sjúklinga með 

krabbamein í lungum á Íslandi sem greindir voru árið 2019 og bera saman við sambærilegt sænskt þýði. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarþýði 
Þýði rannsóknarinnar voru allir þeir sem greindust með krabbamein í lungum á Íslandi á tímabilinu 

1. janúar til 31. desember 2019. Úr Krabbameinsskrá Íslands fengust upplýsingar um einstaklinga sem 

skráðir voru með lungnakrabbamein samkvæmt ICD-10 númerum C34.0 – C34.9. 

Gagnasöfnun fór fram í húsnæði Rannsókna- og skráningarseturs Krabbameinsfélags Íslands á 

tímabilinu 21.febrúar til 17.apríl 2022. Með fjartengingu í gegnum Ljóra var unnt að tengjast 

sjúkraskrárkerfum Landspítala: Sögu og Heilsugátt. Upplýsingum var aflað með lestri viðeigandi 
sjúkraskráa í Heilsugátt. Í þeim tilfellum sem krabbamein var greint eða meðhöndlað utan Landspítala 

voru upplýsingar sóttar í Sögu. Fyrirfram ákveðnum breytum var safnað og þær færðar yfir í 

skráningareyðublöð í Heilsugátt (Fylgiskjöl 1 – 5). Skráningareyðublöðin voru fimm talsins og voru þau 

gerð að fyrirmynd sænsku gæðaskráningar krabbameins. Einungis voru fyllt út þau eyðublöð sem áttu 

við í hverju tilfelli fyrir sig og upplýsingar um þær breytur sem voru til staðar. Ef ekki fundust í sjúkraskrá 

upplýsingar, var viðkomandi hluti eyðublaðsins skilinn eftir óútfylltur.  

3.2 Breytur 
Á eyðublað Lungnakrabbamein 1: Greining, voru skráðar breytur sem snúa að greiningu 

krabbameinsins. Þar koma fram ýmsar dagsetningar, svo sem fyrstu rannsóknar þar sem grunur vaknar 

um krabbamein, fyrstu komu til sérfræðings og þegar vefja- eða frumusýni var tekið sem staðfesti 

greiningu. Grundvöllur greiningar (klínísk, vefjagreining eða frumugreining), greiningaraðferð og 
stigunarrannsóknir sem gerðar voru koma fram á þessu eyðublaði, ásamt mælingum á lungnastarfsemi 

og reykingarsögu. Að auki var skráð staðsetning frumæxlis, vefjagerð þess og stigun sjúkdóms. Notuð 

var pTNM stigun ef hún lá fyrir, annars cTNM stigun. Ef tilfelli voru tekin fyrir á samráðsfundi, þá var 

skráð dagsetning fundarins og hver var fyrsta ráðlagða meðferð. Greiningareyðublað var fyllt út fyrir alla 

einstaklinga í rannsóknarþýðinu. Ef greinst höfðu fleiri en eitt frumæxli í lungum hjá sama einstaklingi 

árið 2019, var fyllt út eitt eyðublað fyrir hvert þeirra.  

Eyðublaðið Lungnakrabbamein 2: Skurðaðgerð, var notað í þeim tilfellum þar sem skurðaðgerð var 

framkvæmd. Þar var tegund aðgerðar, deyfing, legutími á deild og á gjörgæslu og fylgikvillar innan 30 

daga skráð.  

Eyðublað Lungnakrabbamein 3: Neoadjuvant lyfja- og geislameðferð, inniheldur breytur er varða 

formeðferð fyrir skurðaðgerð. Þar sem enginn sjúklinganna sem greindust með lungnakrabbamein árið 

2019 fékk formeðferð var þetta eyðublað ekkert notað.  

Eyðublað Lungnakrabbamein 4: Fyrsta/Adjuvant lyfja- og geislameðferð, var fyllt út fyrir alla sjúklinga 

sem fengu lyfja- og/eða geislameðferð. Annað hvort var um að ræða fyrstu meðferð eða meðferð eftir 

skurðaðgerð. Í þeim tilfellum sem æxlisvísar (EGFR, KRAS, BRAF, ALK, ROS-1 og PDL-1) voru mældir 

voru þeir skráðir hér og hvers konar meðferð var veitt. Ef lyfjameðferð var veitt var tilgangur hennar 

skáður og hvaða lyf voru gefin. Varðandi geislameðferð var skráður heildarskammtur geisla og fjöldi 
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skipta, hvort geislað var á frumæxli eða eitlameinvörp. Skráðar vou dagsetningar upphafs og lok 

meðferðar.  

Á eyðublað, Lungnakrabbamein 5: Eftirlit, voru skráðar upplýsingar um eftirlit hjá lungna-, eða 

krabbameinslækni. Skráð var dagsetning eftirlits og staða sjúkdóms á þeim tíma. Hvort um var að ræða 
fullkomna svörun við meðferð, versnun, áframhaldandi sjúkdóm eða endurkomu sjúkdóms eftir svörun 

við meðferð. Hvort sjúklingur hélt áfram að reykja á meðan meðferð stóð og dánardagsetning fyrir þá 

sem höfðu látist. Einungis var fyllt út eitt eftirlitseyðublað fyrir hvern einstakling. Ef um var að ræða 

endurkomu sjúkdóms var dagsetning endurkomu skráð. Ef sjúklingur var enn á lífi á skráningardegi og 

án endurkomu sjúkdóms eftir svörun við meðferð, var síðasta eftirlit skráð. 

Til samanburðar voru upplýsingar úr sænsku lungnakrabbameinsgæðaskráningunni notaðar. 

Niðurstöður hennar eru settar fram á rafrænu formi, og eru aðgengilegar á heimasíðu Regionala 

cancercentrum. 44 

3.3 Úrvinnsla og tölfræði 
Þegar gæðaskráningu lauk var gögnum hlaðið niður úr Heilsugátt yfir í Microsoft Excel. Valdar 

breytur voru settar saman í eitt vinnuskjal. Úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu R ásamt uppsetningu tafla 

og grafa í niðurstöðukafla. Samanburður milli hópa var gerður með Kí-kvaðrat og Fisher prófum. 

Marktækni var miðuð við P-gildi undir 0,05.  

3.4 Leyfi 
Leyfi fyrir rannsókninni fékkst hjá Vísindasiðanefnd (VSN-21-215), Krabbameinsskrá Íslands, 

Vísindarannsóknarnefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala og Siðanefnd heilbrigðisrannsókna 

Sjúkrahússins á Akureyri. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þýði 
Árið 2019 greindust 184 tilfelli lungnakrabbameins á Íslandi, af þeim var eitt tilfelli sem greindist við 

krufningu og var það útilokað úr rannsókninni. Tveir sjúklingar greindust með tvö frumæxli, og var hvert 

æxli talið sem eitt tilfelli. Því voru sjúklingar í rannsókninni 183. Í töflu 4 er yfirlit yfir bakgrunnsþætti 
sjúklinganna eftir kynjum.  

Konur voru 103 (56,3%) og karlar 80 (43,7%). Miðgildi aldurs við greiningu var 71 ár, og var yngsti 

einstaklingurinn var 35 ára og sá elsti 100 ára. Aldursdreifing var svipuð hjá körlum og konum. Í viðauka 
má sjá vefjagerð, stig sjúkdóms og reykingasögu skipt eftir aldurshópum. 

Árið 2019 greindust 4292 tilfelli lungnakrabbameins í Svíþjóð, þar af 45,8% karlar og 54,2% konur. 

Ekki sást marktækur munur á kynjahlutfalli milli Íslands og Svíþjóðar (P=0.58). Á mynd í viðauka má sjá 

samanburð aldursdreifingar milli landanna tveggja. Á Íslandi var marktækt hærra hlutfall sjúklinga í 
aldurshópnum 60 – 69 ára (P=0,002) en um leið færri í aldurshópnum 70 – 79 ára (P<0,001). Á Íslandi 

var sjúklingahópurinn heldur yngri við greiningu, eða miðgildi upp á 71 ár borið saman við 73 ár í Svíþjóð.  
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Tafla 4: Bakgrunnsþættir sjúklinga með lungnakrabbamein á Íslandi árið 2019 



 

 

16 

4.2 Vefjagerð 
Greining krabbameins í lungum á Íslandi fékkst með vefjasýni í 65,5% tilfella, frumugreiningu í 22,4% 

tilfella og klínískt í 12% tilfella. Vefjagerð fékkst með sýnatöku í 158 (86,3%) tilfellum, í 21 tilfelli (11,5%) 
var ekki tekið sýni og í 4 (2,2%) tilfellum var krabbameinið enn óflokkað eftir sýnatöku. Af heildarfjölda 

vefjagreindra tilfella voru 152 (96,2%) þekjuvefskrabbamein. Hlutfall NSCLC var 78,5% og SCLC 17,7%. 

Hlutfall carcinoid og annarra neuroendocrine æxla ásamt pleomorfískum æxlum var samtals 3,8%. 

Algengustu undirflokkar NSCLC voru kirtilþekjukrabbamein og flöguþekjukrabbamein, eða 58,9% og 

13,9% af heildarfjölda vefjagreindra æxla. Hlutfall stórfrumukrabbameina, illa þroskaðra NSCLC, var 

1,9% en til samanburðar var það 5,6% í Svíþjóð. 

Skipting í vefjagerðir var sambærileg hjá körlum og konum. NSCLC var algengast hjá öllum 

aldursflokkum, nema sjúklingum yngri en 50 ára. Tveir af þremur sem greindust undir 50 ára aldri voru 

með krabbamein af carcinoid gerð. Hæsta hlutfall SCLC er hjá aldursflokkum 50 – 59 ára (20%) og 60 

– 69 ára (23,8%).  

Á mynd 1 má sjá samanburð á vefjagerðum lungnakrabbameins milli Íslands og Svíþjóðar. Aðeins 

voru skoðuð þau tilfelli þar sem vefjagreining lá fyrir og reyndist hlutfall SCLC marktækt hærra á Íslandi 

en í Svíþjóð (P=0,01). Í viðauka má finna mynd sem ber saman hlutfall mismunandi undirflokka 

vefjagerða milli landa.  

Annað: æxli af vefjagerðunum carcinoid og öðrum neuroendocrine ásamt pleomorfískum æxlum / sarcoma. 

NSCLC: non-small cell lung carcinoma, þekjuvefskrabbamein ekki af smáfrumugerð.  

SCLC: small cell lung carcinoma, smáfrumukrabbamein. 

Mynd 1: Hlutfall vefjagerða lungnakrabbameins árið 2019, samanburður milli landa 
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4.3 Stigun 
Algengast var að sjúklingar með lungnakrabbamein á Íslandi greindust með sjúkdóm á stigi IV, eða 

í 43,2% tilfella. Næst algengast var að greinast með sjúkdóm á stigi IA, í 21,3% tilfella. Á mynd 2A er 
sýnd stigun fyrir bæði karla og konur. Karlar greindust oftar með sjúkdóm á hærra stigi, en 51,3% karla 

greindist með sjúkdóm á stigi IV borið saman við 37,3% kvenna. 67,7% karla greindist með sjúkdóm á 

stigi III eða IV en 55,3% kvenna. 

A) Samanburður TNM-stigunar lungnakrabbameins milli karla og kvenna.  

B) Samanburður TNM-stigunar lungnakrabbameins milli íslenskra og sænskra tilfella. 

 

Ef litið er til mismunandi aldursflokka og á hvaða stigi sjúkdómurinn greindist sést að allir sem 

greindust undir 50 ára aldri höfðu sjúkdóm á stigi IA. Í hinum fjórum aldursflokkunum var algengast að 

A)

B)

Mynd 2: TNM-stigun lungnakrabbameins árið 2019 
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greinast á stigi IV. Sé stig metið út frá vefjagerð, var marktækur munur á hlutfalli SCLC (60,7%) og 

NSCLC (38,7%) meina sem greindust á stigi IV (P=0,03).  

Á mynd 2B má sjá samanburð á stigi sjúkdóms við greiningu á Íslandi og í Svíþjóð. Á Íslandi greindust 

60,6% sjúklinga með sjúkdóm á stigi III eða IV, en í Svíþjóð 68,1% (P=0,03). Í báðum löndum var 
algengast að greinast með sjúkdóm á stigi IV, því næst stigi IA. Hlutfall sænskra kvenna með sjúkdóm 

á stigi IV var marktækt hærra en hlutfall íslenskra kvenna með sjúkdóm á stigi IV (P=0,04). 

4.4 Reykingar 
Meirihluti sjúklinga sem greindust með lungnakrabbamein á Íslandi höfðu sögu um reykingar, eða 

90,7%. Þar af voru 44,8% sem reyktu við greiningu og 45,9% sem höfðu áður reykt en hætt fyrir meira 

en ári. Reykingar voru álíka algengar hjá körlum (47,5%) og konum (42,7%). 46,6% kvenna höfðu fyrri 

sögu um reykingar og 45% karla. Karlar reyktu í meira magni, sem mælt er í pakkaárum (P=0,01).  

A) Samanburður aldurshópa með tilliti til reykingasögu.  

B) Samanburður íslenskra og sænskra sjúklinga með tilliti til reykingasögu. 

 

A)

B)

Mynd 3: Reykingasaga sjúklinga með lungnakrabbamein árið 2019 
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Mynd 3A sýnir hlutfall sjúklinga sem reyktu eða höfðu reykt við greiningu í hverjum aldursflokki fyrir 

sig. Séu reykingar skoðaðar út frá aldursflokkum sést að enginn þeirra þriggja sem greindust undir 50 

ára aldri reyktu. Í tveimur tilfellum voru þeir einstaklingar með æxli af carcinoid gerð, en sú gerð hefur 

ekki verið tengd við reykingar. Það er marktækt hærra hlutfall núverandi reykingafólks í aldurshópnum 

50 – 59 ára miðað við aðra (P<0,001). Í aldursflokkum á bilinu 60 – 80 ára var hlutfall reykingafólks 

svipað. Í elsta aldursflokknum, 80 ára og eldri, var hæsta hlutfall fyrrverandi reykingafólks.  

Mynd 3B sýnir samanburð reykinga hjá sjúklingum í Svíþjóð og á Íslandi. Það var marktækt hærra 

hlutfall núverandi reykingafólks á Íslandi miðað við í Svíþjóð (P=0,01).  
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4.5 Meðferð 
Í töflu 5 er að finna upplýsingar um tilgang og tegund meðferðar, ECOG stig, stöðu sjúkdóms við 

eftirlit og lifun sjúklinga með lungnakrabbamein á Íslandi árið 2019 og skipt eftir kyni.  

 

Af öllum sjúklingahópnum voru 42 (23%) sem fengu enga meðferð. Læknandi meðferð var beitt í 

41,5% tilfella og meðferð með líknandi tilgangi í 35,5% tilfella. Af þeim sem hlutu enga meðferð voru 
54,8% eldri en 80 ára og 40,5% á aldrinum 70 – 79 ára, en 61,9% þeirra sem hlutu enga meðferð voru 

með ECOG stig þrjú eða fjögur.  

Tafla 5: Meðferð einstaklinga með lungnakrabbamein á Íslandi, greint árið 2019 
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Á mynd 4 sést tegund meðferðar sem veitt var í tilfellum krabbameins af NSCLC gerð út frá stigi 

sjúkdóms. Í tilfellum NSCLC fengu 51,2% meðferð í læknandi tilgangi, 35% meðferð í líknandi tilgangi 

og 13,8% enga meðferð. Hlutfall þeirra sem gengust undir skurðaðgerð á lunga var 41,9% (52 tilfelli) en 

6,5% sjúklinga með NSCLC fengu viðbótarmeðferð í kjölfar skurðaðgerða. Af aðgerðum voru 75% 

blaðnám, fleygskurður 11,%, blaðnám með fleygskurði 9,6% og lungnabrottnám 3,8%. Í 12,2% NSCLC 

tilfella var veitt samtvinnuð lyfja- og geislameðferð, 6,5% geislameðferð og 25,2% eingöngu 

lyfjameðferð. Á mynd 4 sést að veitt var skurðaðgerð í flestum tilfellum sjúkdóms á stigi I og II, en 
aðallega lyfjameðferðir eða samtvinnaðar lyf- og geislameðferðir á stigum III og IV. 

Tilfelli þekjuvefskrabbameina ekki af smáfrumugerð (non-small cell lung carcinoma (NSCLC)) þar sem stigun var 

þekkt (N=123). 

 

Í tilfellum SCLC var veitt meðferð í læknandi tilgangi í 17,9% tilfella, líknandi tilgangi í 71,4% tilfella 

og í 10,7% tilfella var engin meðferð veitt. Aðeins í einu tilfelli, eða 3,6%, var gerð skurðaðgerð og fékk 

viðkomandi viðbótarmeðferð í kjölfarið. Í 14,3% tilfella var veitt samtvinnuð lyfja- og geislameðferð og 

71,4% tilfella eingöngu lyfjameðferð.  

4.5.1 Skurðaðgerð 
Í töflu 6 sést tegund skurðaðgerða sem framkvæmdar voru við lungnakrabbameini árið 2019, skipt 

eftir kyni. Af heildarfjölda var aðgerð framkvæmd í 58 (31,7%) tilfellum. Algengasta aðgerðin var 

blaðnám (77,6%) og næstalgengasta aðgerðin fleygskurður (10,3%). Lungnabrottnám var framkvæmt í 

tveimur (3,4%) tilfellum. Í 32,8% tilfella lá vefjagerð æxlis ekki fyrir við aðgerð, og hún fengin með 

frystiskurði í aðgerð eða eftir aðgerð. 

Mynd 4: Tegund meðferðar skipt eftir TNM-stigi sjúkdóms. 
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Miðgildi legutíma eftir skurðaðgerð var fimm dagar, eða frá tveimur upp í 36 daga. Fjórir einstaklingar 

lögðust inn á gjörgæslu eftir skurðaðgerð. Þrír einstaklingar lögðust inn í sólarhring eftir blaðnám, en 

einn einstaklingur í 17 sólarhringa eftir lungnabrottnám. 

Í Svíþjóð var skurðaðgerð framkvæmd í 22,4% tilfella, sem er marktækt lægra en á Íslandi (P=0,003). 

4.5.2 Lyfjameðferð 
Í töflu 7 má sjá yfirlit yfir rannsóknir sem gerðar voru á æxlisvef áður en lyfjameðferð hófst, 

niðurstöður þeirra og tegund lyfjameðferðar skipt eftir vefjagerð.  

Í töflu 7A eru upplýsingar gefnar upp fyrir tilfelli sem fengu lyfjameðferð, annað hvort eina og sér eða 

sem viðbótarmeðferð eftir skurðaðgerð. Í átta tilfellum (13,6%) var stökkbreytigreining jákvæð fyrir EGFR 

og í einu tilfelli (1,7%) var litun fyrir samrunageninu ALK jákvæð. Í fjórum tilfellum (6,8%) var gefin 

marksækin meðferð við öðrum hvorum þessa lyfjaskotmarka. Í 18 (30,5%) tilfellum reyndist mæling á 

tjáningu PDL-1 viðtaka jákvæð. Í þremur (5,1%) tilfellum var veitt eingöngu ónæmismeðferð og í 15 

(25,4%) tilfellum var veitt ónæmismeðferð samsett með hefðbundnum krabbameinslyfjum. Aðrir sem 
fengu eingöngu lyfjameðferð, 37 tilfelli (62,7%), fengu hefðbundin krabbameinslyf.  

Í töflu 7B er um að ræða tilfelli sem fengu samtvinnaða lyfja- og geislameðferð. Af þeim var eitt 

tilfellanna viðbótarmeðferð eftir skurðaðgerð. Marksækin meðferð var ekki veitt með geislameðferð í 

neinu tilfelli. Í 13 (65%) tilfellum reyndist mæling á tjáningu PDL-1 viðtaka jákvæð. Ónæmismeðferð var 
veitt ásamt hefðbundnum krabbameinslyfjum í tveimur (10%) tilfellum. Aðrir sem fengu samtvinnaða 

lyfja- og geislameðferð, 18 tilfelli (90%), fengu hefðbundin krabbameinslyf.  

Af heildarfjölda þeirra sem fengu einhverskonar lyfjameðferð (79 tilfelli) voru 39 vefjasýni (49,4%) 
send í stökkbreytigreiningu þar sem mældar voru stökkbreytingar í EGFR, KRAS eða BRAF. Þar af voru 

tíu (12,6%) æxli EGFR jákvæð, eða 25,6% þeirra sem voru stökkbreytigreind, og sjö (8,8%) KRAS 

jákvæð, eða 17,9% þeirra sem voru stökkbreytigreind. Ekkert æxli var BRAF jákvætt. Af heildarfjölda 

þeirra sem fengu einhversskonar lyfjameðferð voru framkvæmdar litanir fyrir samrunagenunum ALK og 

Tafla 6: Skurðaðgerðir við lungnakrabbameini á Íslandi árið 2019 
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ROS-1 í 51 (64,6%) tilfelli, þar sem tvö æxli (2,5%) voru ALK jákvæð og eitt æxli (1,2%) ROS-1 jákvætt. 

Mæling á tjáningu PDL-1 viðtaka var framkvæmd í 60 (75,9%) tilfellum og voru 33 (41,8%) æxli jákvæð, 

þar af 26 (32,9%) æxli með tjáningu PDL-1 viðtaka í 20% æxlisfruma eða meira. 18 (22,8%) æxli höfðu 

tjáningu PDL-1 viðtaka í 50% æxlisfruma eða meira.  
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A) Sjúklingar sem fengu lyfjameðferð (N=59), annað hvort eina og sér eða sem viðbótarmeðferð eftir 

skurðaðgerð.  
B) Sjúklingar sem fengu samtvinnaða lyfja- og geislameðferð (N=20), af þeim var í einu tilfelli um að ræða 

viðbótarmeðferð eftir skurðaðgerð. 

   

A) 

B) 

Tafla 7: Upplýsingar um rannsóknir gerðar á vefjasýnum og lyfjameðferð 
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4.6 Eftirlit og horfur 
Þar sem rannsóknin fór fram í byrjun árs 2022 var hægt að fylgja tilfellunum eftir til loka árs 2021. 

Meðaltímalengd eftirfylgni, það er frá greiningardegi til loka árs 2021, voru 30 mánuðir. Mynd 5 sýnir 
lifunargreiningu.  

A) Heildarþýði rannsóknar (N=183). 

B) Lifun skoðuð eftir TNM-stigi sjúkdóms. 

C) Lifun skoðuð eftir vefjagerð æxlis. NSCLC: non-small cell lung carcinoma, þekjuvefskrabbamein ekki af 

smáfrumugerð. SCLC: small cell lung carcinoma, smáfrumukrabbamein.  

 

Í lok árs 2021 höfðu 107 (58,5%) sjúklingar látist, 76 (41,5%) voru enn á lífi. Sjá má á mynd 5B að 

það var marktækur munur á lifun eftir stigun sjúkdóms, en hærra sjúkdómsstig við greiningu tengdist 

verri lifun. Af þeim sem greindust með sjúkdóm á stigi I voru 82,4% á lífi í lok árs 2021, en af þeim sem 
greindust með sjúkdóm á stigi IV voru aðeins 13,9% á lífi. Á mynd 5C sést að í tilfellum SCLC var lifun 

marktækt verri en í tilfellum NSCLC. Af þeim sem greindust með NSCLC voru 50% á lífi í lok árs 2021 

A) B)

C)

Mynd 5: Kaplan-Meier lifunarkúrfur fyrir lungnakrabbamein á Íslandi greind árið 2019 
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en aðeins 14,3% þeirra sem greindust með SCLC. Ef þýðinu var skipt eftir kyni voru 38,6% karla og 

43,7% kvenna á lífi í lok árs 2021, sá munur var ekki marktækur (P=0,47). 

Í 76,5% tillfella mættu sjúklingar í eftirlit að minnsta kosti einu sinni en í 23,5% tilfella var eftirlit ekki 

framkvæmt. Eins og sjá má á mynd 5A urðu mörg andlát á fyrstu mánuðum eftirfylgnitímabilsins. Af 
þeim sem fóru aldrei í eftirlit voru 60,5% látin innan þriggja mánaða frá greiningu krabbameinsins. Af 

þeim 140 tilfellum sem sjúklingar mættu í eftirlit var fullkomin svörun við meðferð í 47 (33,6%) tilfellum, 

versnun eða áframhaldandi sjúkdómur í 48 tilfellum (34,3%) og í 45 (32,1%) tilfellum varð endurkoma 

sjúkdóms eftir meðferðarsvörun. 

4.7 Gæðavísar 
Nokkrir gæðavísar voru valdir til að gera mætti betri samanburð á meðferð lungnakrabbameins milli 

Íslands og Svíþjóðar. Athugað var hversu hátt hlutfall tilfella voru tekin fyrir á samráðsfundi sérfræðinga. 

Á Íslandi var það hlutfall 81,4% en í Svíþjóð 78%.  

Annar gæðavísir var hlutfall tilfella þar sem stökkbreytigreining á EGFR lá til grundvallar 

meðferðarvali, hjá NSCLC sjúklingahópi (að flöguþekjukrabbameini undanskildu) með sjúkdóm á stigi 

IV. Hlutfallið hér á landi var 75% en í Svíþjóð 85%. Hlutfall NSCLC tilfella á stigi IIIA – IIIB, með ECOG 

0 – 2, sem fengu samtvinnaða lyfja- og geislameðferð var hér á landi 60% en í Svíþjóð 42%. Hlutfall 

NSCLC tilfella á stigi IV, með ECOG 0 – 2, sem fengu lyfjameðferð með líknandi tilgangi var hér á landi 

78,9% en í Svíþjóð 82%. Í ljósi þess hve fá tilfelli SCLC greindust hér á landi var ekki hægt að meta 
sambærilega gæðavísa fyrir meðferð SCLC meina.  
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5 Umræða 
Gott utanumhald og yfirlit yfir greiningu, meðferð og horfur lungnakrabbameins er grundvöllur þess 

að hægt sé að meta árangur hér á landi og gera samanburð við önnur lönd. Gæðaskráning er því mjög 

mikilvæg og er þetta í fyrsta sinn sem lungnakrabbamein eru skráð með þessum hætti á Íslandi. 

Rannsóknin varpar ljósi á hvernig greiningu og meðhöndlun lungnakrabbameins var háttað hér á landi 

árið 2019. Að auki fékkst góður samanburður við sambærilegt þýði í Svíþjóð, þó hann hafi reynst erfiður 

í einhverjum tilvikum. Athuga skal að niðurstöðum ber að taka með þeim fyrirvara að rannsóknarþýðið 

var fremur lítið og að einungis var um eitt ár að ræða.  

5.1 Þýði og reykingar 
Tilfelli í þýði rannsóknarinnar voru 184 talsins, meðalaldur við greiningu var um 71 ár og 

kynjahlutfallið 56,3% konur og 43,7% karlar. Þessar nýgengistölur koma ekki á óvart þegar litið er til 

tölfræði hér á landi á undanförnum árum. Meðalfjöldi tilfella á ári á tímabilinu 2016 – 2020 var 175 og 
meðalaldur og kynjahlutfall sambærilegt við niðurstöður rannsóknarinnar. 4 Á heimsvísu er nýgengi 

lungnakrabbameins um það bil tvöfalt hærra meðal karla en kvenna. Þetta á til dæmis við um lönd eins 

og Bandaríkin og Bretland. 45 Þessi munur á nýgengi fer þó minnkandi og spáð er að það verði hærra 

meðal kvenna en karla í Bandaríkjunum árið 2045. 46 Í ljósi þessa er athyglisvert að bæði á Íslandi og í 

Svíþjóð var nýgengi hærra meðal kvenna en karla árið 2019. Nýgengi hefur verið hærra meðal kvenna 

hér á landi í um tíu ár. 4  

Þetta skýrist líklega af ólíku mynstri reykinga eftir kyni hér og í öðrum löndum. Árið 2019 voru 

reykingar karla á heimsvísu mun algengari en reykingar kvenna. 47 Á Íslandi reyktu konur í aðeins meira 

mæli árið 2019. 6 Íslenskar konur byrjuðu fyrr að reykja en konur í öðrum löndum en algengi 

tóbaksreykinga meðal kvenna hefur almennt verið minna þekkt en karla á heimsvísu. 7, 48 Á Íslandi árið 

2019 höfðu 90,7% sjúklinga með lungnakrabbamein sögu um reykingar og er það í samræmi við 

rannsóknir sem sýnt hafa fram á að 80 – 90% lungnakrabbameina orsakist af tóbaksreykingum. 5  

5.2 Vefjagerð 
Hlutföll hinna mismunandi vefjagerða lungnakrabbameins í þessari rannsókn voru sambærileg við 

það sem almennt er talið á heimsvísu. 96,2% vefjagreindra æxla voru af þekjuvefsgerð og 3,8% af 
öðrum gerðum, svo sem carcinoid og pleomorfísk. Almennt er skiptingin talin vera um 95% og 5%. SCLC 

greindist í 17,7% tilfella en á heimsvísu er hlutfallið 15%. 16 Hlutfall SCLC var þó marktækt hærra á 

Íslandi en í Svíþjóð. Hugsanlega gæti það skýrst af því að reykingar voru aðeins algengari hjá íslenskum 

sjúklingum en SCLC er sú vefjagerð sem hefur hvað sterkust tengsl við reykingar. 17 Einnig gæti verið 

að sveiflur sem eru í íslenskum tölum verði meira áberandi þegar þýðið er eins lítið og í þessari 

rannsókn. 

Kirtilþekjukrabbamein var algengara á Íslandi (58,9%) en á heimsvísu (40%) en 

flöguþekjukrabbamein sjaldgæfara hér (13,9%) en á heimsvísu (25 – 30%). Hlutfall 

stórfrumukrabbameina, illa þroskaðra NSCLC, var 1,9% á Íslandi árið 2019. Það er lægra hlutfall en í 

Svíþjóð (5,6%) og á heimsvísu (5 – 10%). 16 Lágt hlutfall meina í þessum flokki bendir til þess að NSCLC 
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mein séu vel flokkuð í aðra undirflokka. Það er í samræmi við alþjóðlegar ráðleggingar WHO frá árinu 

2015. 15 

5.3 Stigun 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 60,6% sjúklinga greindra með lungnakrabbamein á Íslandi 

árið 2019 voru með sjúkdóm á stigi III eða IV. Það er marktækt lægra hlutfall en í Svíþjóð (68,1%). Í 

Bretlandi voru 69,8% sjúklinga sem greindust með sjúkdóm á stigi III eða IV sama ár. 49 Í ljósi þessa 

niðurstaðna, auk þess sem sjúklingahópurinn var heldur yngri á Íslandi en í Svíþjóð, virðast sjúklingar 

með lungnakrabbamein hafa greinst fyrr hér á landi árið 2019. Hugsanlega er ástæðan sú að almennt 

aðgengi lækna að myndrannsóknum, svo sem tölvusneiðmyndum, er gott hér á landi. Athyglisvert var 

að íslenskar konur greindust fyrr en íslenskir karlar og sænskar konur árið 2019.  

5.4 Meðferð 

5.4.1 Skurðaðgerð 
Hlutfall íslenskra sjúklinga sem gengust undir skurðaðgerð vegna lungnakrabbameins árið 2019 var 

31,7%, en 4,9% af heildarfjölda sjúklinga fékk viðbótarmeðferð í kjölfar aðgerðar. Hlutfall skurðaðgerða 

á Íslandi var marktækt hærra en í Svíþjóð sama ár (22,4%). Líklega er orsök hærra skurðhlutfalls hér á 

landi sú að íslenskir sjúklingar greindust oftar með staðbundinn sjúkdóm og höfðu því frekar kost á að 

undirgangast aðgerð. Í Svíþjóð er hægt að bjóða sjúklingum sem ekki eru taldir þola aðgerð 

stereotaktíska geislameðferð á frumæxli. Hér á landi er slík meðferð ekki í notkun. Mögulegt er að þessi 

munur hafi áhrif á samanburð skurðhlutfalls milli landa.  

Húnbogi Þorsteinsson og félagar könnuðu algengi skurðaðgerða við NSCLC lungnakrabbameini á 

Íslandi á árabilinu 1994 – 2008. Árið 2019 hafði hlutfall sjúklinga með NSCLC sem gengust undir 

skurðaðgerð hækkað upp í 41,9% miðað við 26,4% á fyrra tímabili. Aðgerðum þar sem allt lunga er 
fjarlægt hafði fækkað árið 2019. Af heildarfjölda aðgerða var hlutfall þeirra 3,8% árið 2019 en 14,9% árin 

1994 – 2008. Hlutföll blaðnáms og minni aðgerða, svo sem fleyg- og geiraskurða, af heildarfjölda 

skurðaðgerða voru sambærileg fyrri rannsókn. Árið 2019 voru í meira mæli framkvæmdar aðgerðir þar 

sem fjarlægt var meira en eitt lungnablað, en þó ekki allt lunga, svo sem blaðnám ásamt fleygskurði. 35 

Jákvætt er að slíkar aðgerðir séu framkvæmdar frekar en lungnabrottnám, en meðaldagafjöldi á 

sjúkrahúsi var lengri hjá þeim sem undirgengust lungnabrottnám árið 2019.  

5.4.2 Lyfjameðferð  
Hlutfall NSCLC tilfella á stigi IV, að flöguþekjukrabbameini undanskildu, þar sem stökkbreytigreining 

á EGFR lá til grundvallar meðferðarvali reyndist 75% árið 2019. Það var lægra hlutfall en í Svíþjóð (85%) 

en er þó innan æskilegra marka samkvæmt mati gæðavísa. 42 EGFR stökkbreytingar greinast í æxlisvef 

hjá um 15% sjúklinga með NSCLC af evrópskum uppruna. 50 Af tilfellum NSCLC sem send voru í 

stökkbreytigreiningu og upplýsingar eru um í rannsókninni reyndust 25,6% EGFR jákvæð. Á heimsvísu 

er litun fyrir samrunageninu ALK jákvæð í 5% NSCLC tilfella og ROS-1 jákvæð í 1 – 2% NSCLC tilfella. 
16 Í þessari rannsókn reyndist litun fyrir ALK jákvæð í 4,2% tilfella en litun fyrir ROS-1 reyndist aldrei 

jákvæð. Tekið skal fram að upplýsingar um mælingar á æxlisvísum voru eingöngu skráðar fyrir 
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einstaklinga sem fengu einhverskonar lyfjameðferð en ekki heildar sjúklingafjöldann, svo taka ber 

samanburði við tölfræði erlendis með fyrirvara vegna smæðar íslenska hópsins.  

Hlutfall NSCLC tilfella á stigi IIIA – IIIB, með ECOG stig á bilinu 0 – 2, sem fengu samtvinnaða lyfja- 

og geislameðferð var mun hærra hér á landi (60%) en í Svíþjóð (42%). Hlutfall NSCLC tilfella á stigi IV, 
með ECOG stig á bilinu 0 – 2, sem fengu lyfjameðferð með líknandi tilgangi var lægra hér á landi (78,9%) 

en í Svíþjóð (82%). Það munar þó ekki miklu en æskilegt er að hlutfallið sé yfir 80% samkvæmt mati 

sænskra gæðavísa. 42, 44 Jákvætt er að samtvinnuð lyfja- og geislameðferð sé algengari hjá þessum 

sjúklingahópi því það er meðferð með læknandi tilgangi.  

5.5 Horfur 
Eftirfylgnitími rannsóknarþýðis var styttri en fimm ár svo ekki var mögulegt að meta fimm ára lifun. Ef 

horft er á fyrsta árið eftir greiningu, var eins árs lifun allra sem greindust með lungnakrabbamein árið 

2019 61,7%. Eins árs lifun í Bretlandi sama ár var 46,5%. 49 Þekkt er að fimm ára lifun 

lungnakrabbameins hefur verið betri hér á landi en í nágrannalöndum okkar, þar með talið Svíþjóð, 

síðastliðin rúm tíu ár. 8 Erfitt reyndist að gera nákvæman samanburð á lifun sjúklingahópsins á Íslandi 
og í Svíþjóð árið 2019 með þeim göngum sem liggja fyrir. 

Í þessari rannsókn kom í ljós munur á horfum eftir vefjagerð og stigi sjúkdóms við greiningu. Sama 

mynstur þekkist erlendis, þar sem lifun er verri eftir því sem stig er hærra við greiningu og horfur SCLC 

eru verri en NSCLC. 51 Á heimsvísu hefur lifun kvenna verið betri en lifun karla, það sama á við á 
Norðurlöndunum og á Íslandi. 4, 8, 45 Í lok árs 2021 voru 38,6% karla og 43,7% kvenna á lífi sem greindust 

með lungnakrabbamein árið 2019, en það var þó ekki marktækur munur á lifun milli kynja. Ólík lifun 

íslenskra karla og kvenna getur skýrst af því að konur greindust fyrr, með sjúkdóm á lægra stigi. Þó 

segir í rannsókn Bade og félaga að konur hafi betri fimm ára lifun óháð stigi sjúkdóms við greiningu. 52 

5.6 Styrkleikar og veikleikar 
Helsti veikleiki þessarar rannsóknar er að eingöngu var mögulegt að afla upplýsinga um sjúklinga 

sem greindust á einu ári. Því eru tilfelli fremur fá og meira tölfræðilegt afl fengist ef skráning fyrir lengra 

tímabil lægi fyrir. Því reyndist í sumum tilfellum erfitt að gera samanburð við Svíþjóð, til dæmis hvað 

varðar meðferð við SCLC tilfellum þar sem þau voru einungis 28 á Íslandi árið 2019. Aftur á móti er 

kosturinn við að tímabilið sé stutt að tilfellin eru vel samanburðarhæf. Ólíklegt er að mikil breyting hafi 

orðið á greiningarferli, meðferðarleiðbeiningum eða öðru verklagi yfir tímabilið.  

Rannsóknin var afturskyggn og stuðst var við lestur sjúkraskráa. Því varð að reiða sig á að skráning 

í sjúkraskrá hafi verið fullnægjandi í upphafi og upplýsingar þar væru réttar. Til dæmis fengust 

upplýsingar um reykingasögu úr innlagnarnótum eða öðrum nótum þar sem sjúklingur var sjálfur til 

frásagnar. Það getur leitt til frásagnarbjögunar (reporting bias) að einhverju leyti. Það má þó nefna að 
mikill meirihluti sjúklinga fékk greiningu eða meðferð á Landspítala og því voru nótur oft skrifaðar af 

sama starfsfólki. Til dæmis voru breytur eins og ECOG stigun oft metnar af sama sérfræðilækni. Einnig 

var það sami einstaklingur sem skráði í gæðaskráningu fyrir öll tilfellin. Því er lítil hætta á bjögun þegar 

kemur að túlkun upplýsinga og framsetningu þeirra. Það má þó vera að skráning hafi breyst þegar leið 

á tímabilið. Til dæmis hvað varðar stigun sjúkdóms sem rannsakandi þurfti stundum að meta sjálfur.  
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Mikill styrkleiki þessarar rannsóknar er að upplýsingar voru skráðar fyrir allt þýðið, það er fyrir öll 

tilfelli á Íslandi. Það gerir rannsakanda kleift að draga ályktanir út frá niðurstöðum því það þarf ekki að 

ákvarða hvort niðurstöður séu yfirfæranlegar á þýði. Þannig er einnig komið í veg fyrir valbjögun 

(selection bias). Annar styrkleiki er sá að samanburður við Svíþjóð er áreiðanlegur þar sem íslensku 

skráningareyðublöðin eru að fullu byggð á þeim sænsku. Því er verið að bera saman nákvæmlega sömu 

breytur í hvoru landi fyrir sig. Það eru þó einhverjir þættir í meðferð ólíkir milli landanna tveggja. Til 

dæmis er völ á stereotaktískri geislameðferð í Svíþjóð, en sú meðferð er ekki í boði hérlendis. Því er 
samanburður á geislameðferð erfiður.  

5.7 Ályktanir 
Lungnakrabbamein er skæður sjúkdómur sem dregur gríðarlega marga til dauða ár hvert. Horfur 

hafa verið slæmar í gegnum tíðina en á síðastliðnum árum hefur í fyrsta sinn nokkur árangur náðst í 
baráttunni við lungnakrabbamein. Niðurstöður þessarar rannóknar benda til að við séum á réttri leið hér 

á landi hvað varðar ýmsa þætti greiningar og meðferðar lungnakrabbameins. Vel virðist hafa tekist að 

innleiða ný tilmæli, hvað varðar greiningu og meðferð, í takt við þróun erlendis. 

Íslenskir sjúklingar greindust yngri og á lægra stigi en í Svíþjóð. Flokkun NSCLC tilfella í undirflokka 

var góð hér á landi með aðstoð stökkbreytigreininga og ónæmislitana fyrir æxlisvísum. Það er í samræmi 

við alþjóðlegar ráðleggingar og er grunnur að réttu meðferðarvali. Hærra hlutfall íslenskra sjúklinga en 

sænskra fékk læknandi meðferð, bæði skurðaðgerð og samtvinnaða lyfja- og geislameðferð. Lífshorfur 

sjúklinga á Íslandi hafa verið ívið hærri en í Svíþjóð undanfarin ár og spila þessir þættir vafalaust stórt 

hlutverk.  

Athyglisvert verður að fylgjast með áframhaldandi framþróun í greiningu, meðferð og horfum 

lungnakrabbameins á Íslandi. Áhugavert væri að halda gæðaskráningu áfram svo niðurstöður þessa 

verkefnis geti verið nýttar til að gera samanburð á komandi árum. Einnig væri áhugavert að taka saman 

upplýsingar fyrir lengra tímabil til þess að öðlast marktækan samanburð við önnur lönd.  
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