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ÚTDRÁTTUR  

 

 

Sótthiti hjá börnum er vel þekkt fyrirbæri og eitt algengasta einkenni um veikindi. 

Algengasta ástæða hans er sýking. Sótthiti er eitt af  varnarviðbrögðum líkamans og stuðlar að 

myndun mótefna.   

Það er vel þekkt að foreldrar hafa áhyggjur af sótthita hjá börnum sínum og leita oft  til 

læknis og jafnvel á bráðamóttökur, þó oftast að ástæðulausu. Tilgangur verkefnisins var að kanna  

þekkingu og viðhorf  foreldra til sótthita og  helstu úrræði þeirra. Teknar voru saman niðurstöður 

11 rannsókna og í ljós kom að foreldrar hafa litla þekkingu á gagnsemi sótthita. Flestir foreldrar 

vita hvað er eðlilegur líkamshiti  (36,0-38.0°C), þó er þekkingin mismunandi milli landa. 

Foreldrar hafa sterka tilhneigingu að líta á mildan sótthita (38,0-39,0°C) sem háan sótthita og 

meðhöndla hann með hitalækkandi lyfjum. Mikill meirihluti foreldra notar hitalækkandi lyf sem 

fyrsta úrræði við sótthita. Foreldrar eru hræddir við skaðsemi sótthita sem þeir telja vera hita-

krampa, heilaskaða og ofþornun. Í ljós kom að foreldrar fá þekkingu sína einkum frá heilbrigðis-

stéttum, en þekking og viðhorf  hjúkrunarfræðinga og lækna eru misjöfn og þar af leiðandi eru 

ráðleggingar um meðferð  misvísandi.  

 Þekking foreldra á sótthita er ábótavant, áhyggjur og ótti þeirra ásamt misvísandi ráðlegg-

ingum heilbrigðisstarfsfólks hefur áhrif á viðhorf þeirra og úrræði. 

 

 

 

Lykilorð: Sótthiti hjá börnum, foreldrar, þekking, viðhorf.  
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ABSTRACT  

 

 

Fever in children is a well-known phenomenon and is one of the most common symptoms 

of illness. Its most frequent cause is infection. Fever is one of the body’s defense mechanisms 

and promotes the formation of antibodies.  

It is well known that parents become concerned when their children have a fever and 

frequently consult a physician or even seek emergency outpatient treatment, most often 

needlessly. The objective of the literature review was to investigate parents’ knowledge of and 

attitudes towards fever and to determine their most common responses to it. The findings of 11 

studies were compiled, and it was revealed that parents have little awareness of the usefulness of 

fever. Most parents know what normal body temperature is (36.0 – 38.0°C), but the level of 

knowledge varies from country to country. Parents have a strong tendency to view a mild fever 

(38.0 – 39.0°C) as a high fever and to treat it with antipyretic drugs. The vast majority of parents 

use antipyretics as the first measure to treat fever. They are afraid of the damage they attribute to 

fever, including febrile convulsions, brain damage, and dehydration. It emerged that parents 

receive their knowledge primarily from health care providers, but the knowledge and attitudes of 

nurses and physicians vary. As a consequence, they may give misleading or contradictory advice 

concerning treatment.  

 Parents lack knowledge about fever, and their worries and fears together with misleading 

advice from health care professionals affect their attitudes and the courses of action they take.  

 

 

 

Keywords: Fever in children, parents, knowledge, attitudes.  
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Inngangur  

 

Sótthiti er algengasta og þekktasta einkenni um veikindi hjá börnum. Fjölmargar ástæður 

geta verið fyrir sótthita og eru þær oftast ekki augljósar. Foreldrar ungra barna bera ábyrgð á 

heilsufari þeirra og þurfta því oft að taka ákvarðanir um hvernig eigi að bregðast við  þegar börn 

þeirra veikjast og fá sótthita.  

Í ljósi þess hvað sótthiti er algeng ástæða fyrir mörgum komum á bráðamóttöku barna  

vakna upp spurningar eins og hvaða þekkingu foreldrar hafi á sótthita? Hvernig meðhöndla 

foreldrar sótthita hjá börnum sínum? Af hverju hafa foreldrar áhyggjur af sótthita hjá börnum 

sínum og hvað hefur áhrif á þær? Hvaðan fá foreldra þá þekkingu sem þeir hafa á sótthita? Til-

gangur þessa verkefnis er að leitast við að svara þessum spurningum. Einnig verður leitast við að 

finna hvaða þekkingu og viðhorf hjúkrunarfræðingar og læknar hafa á sótthita og meðferð hans. 

Engar íslenskar rannsóknir hafa verðið gerðar á þessu efni  og verður því stuðst nær eingöngu við 

erlendar heimildir. Mikilvægt er að kanna þetta efni til að fá innsýn í reynsluheim foreldra og 

heilbrigðisstarfsmanna til að geta bætt þjónustu  og fræðslu til þessara aðila.  

Meginviðfangsefni þessarar fræðilegu umfjöllunar er sótthiti og meðferð hans, því verður 

byrjað á stuttu yfirliti um það efni. Síðan verður fjallað um þær niðurstöður sem fengust við 

athugun þeirra rannsókna sem skoðaðar voru.  
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Fræðileg samantekt  

Tíðni sótthita 

Ljóst er að sótthiti er eitt algengasta og þekktasta einkenni um veikindi hjá börnum. Í rann-

sókn Hay, Heron og Ness, (2005) sem gerð var á Englandi kemur í ljós að um 70% barna sem 

eru á aldrinum 2-5 ára fá sótthita árlega, 97% foreldra barna á þessum aldri leita að minnsta kosti 

einu sinni með börn sín til læknis. Algengasta ástæðan fyrir komu til læknis var sótthiti, hósti og 

hlustarverkur. Nýleg rannsókn sem unnin var á bráðamóttöku barna á Landspítalanum sýndi að 

22% foreldra barna á aldrinum 3 mánaða til 2 ára komu vegna sótthita. Ef skoðaðar eru ástæður 

fyrir komu á bráðamóttökuna vegna eingöngu sótthita eða sótthita  ásamt öðrum einkennum (t.d. 

hósta, kvef, niðurgangur) kemur í ljós að þessar komur eru 55% af öllum komum á deildina  

(Guðrún Kristjánsdóttir, Anna Ólafía Sigurðardóttir, Ólöf Kristjánsdóttir og Rakel B. Jónsdóttir, 

2009). Má því segja að sótthiti og lasleiki sé eðlilegur partur af barnæskunni. En þrátt fyrir að 

sótthiti sé svona algengur eru foreldrar oft kvíðnir vegna hita hjá börnum sínum og hafa jafnvel 

ranghugmyndir um sótthita og leita því jafnvel á bráðamóttökur oft að ástæðulausu (Krantz, 

2001).  

 

Skilgreiningar  

Líkamshiti fullorðinna: Eðlilegur líkamshiti manna er talin vera um 37°C (Widmaier o.fl.,  

2006). Líkamshiti barna: Flestir eru sammála um að eðlilegt líkamshitastig hjá börnum sé 36,0-

37,9°C  (Ball og Bindler, 2006). Ekki er óeðlilegt að líkamshiti barna sveiflist um 1,9°C. 
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Líkamshiti barna er hæstur seinnipart dags á milli kl. 17 og 18 en lægstur á móttini á milli 2- 6 

(Schmitt,1980).  

Mildur sótthiti (mild fever) 38,0-39,0°C  

 Hár sótthiti ( High fever) 39.1-40,04°C   

Mjög hár sótthiti (very high fever) 40.05°C og hærra. 

Þessar skilgreiningar hafa verið notaðar í mörgum rannsóknum (Walsh, Edvards og Fraser, 2008) 

og verða notaðar í þessari umfjöllun. 

 

Ástæður og afleiðingar sótthita 

 Algengasta ástæðan fyrir sótthita er sýking en hækkað hitastig getur einnig stafað af 

aukinni hreyfingu, líkamlegum skaða og streitu (stress). Þegar sýkill kemst inn fyrir varnir 

líkamans örfar það Makrófaga sem eru ein gerð hvítra blóðkorna og þeir gefa frá sér ýmis efni 

sem kallast einu nafni sótthitavaldar (endogenous pyrogen). Þessi efni berast með blóðrás 

líkamans til undirstúku heilans (hypothalamus ) sem stjórnar líkamshita og framleiðir 

prostaglandin  sem velda hækkuðum líkamshita (Widmaier, Raff  og Strang, 2006). Talið er að 

sótthiti geti verið gagnlegur líkamanum til að kljást við sýkingu. Þar sem margar örverur vaxa 

best við ákveðið hitastig sem er oft á þröngu bili og hækkaður hiti getur því heft vöxt þeirra. 

Einnig er talið að svörun ónæmiskerfisins verði meiri með hækkandi hitastigi og framleiðsla 

mótefna þar af leiðandi meiri. Samt sem áður getur mjög hár sótthiti verið skaðlegur. Þegar hiti 

mældur í endaþarmi mælist 41°C og hefur varað í langan tíma (tímalengd er ekki tiltekin) getur 

það orðið skaðlegt og valdið varanlegum heilaskaða. Hitastig sem mælist yfir 43°C í endaþari 

veldur því að hitaslag (heat stroke) þróast en þá fara frumur í undirstúku heilans að skemmast og  
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líkamshitinn verður stjórnlaus og heldur áfram að hækka (Ganong, 1987). Lang algengast er að 

hitaslag eigi sér stað þegar einstaklingar eru varnalausir í heitu og röku umhverfi og hafa engann 

möguleika á að kæla sig. Einnig getur þetta gerst ef mikil líkamleg áreynsla á sér stað í heitu og 

röku umhverfi. Ekki er vitað hvað það er sem hrindir þessara atburðarás af stað en talið er að 

ofþornun eigi þátt í því (Widmaier, o.fl., 2006). Algengast er að hitaslag leiði til dauða (Ganong, 

1987). 

   Sótthiti (>38°C) hefur áhrif á ósjálfráða taugakerfið þannig að það verður meiri losun á 

adrenalíni frá nýrnahettum sem veldur því að efnaskiptahraði eykst, hjartsláttur verður hraðari og 

öndunartíðni eykst (Broom, 2007). Aukin öndunartíðni leiðir til þess að meira vökvatap á sér 

stað frá öndunarfærum, hraðari efnaskipti útheimta einnig meiri vökva og því getur hækkaður 

sótthiti orsakað ofþornum (dehydration)  ef ekkert er að gert til að bæta upp vökvatapið (Ball og 

Bindler, 2006).   

 Önnur afleiðing sótthita getur verið hitakrampi. Um 3% barna á aldrinum 6 mánaða til 5 

ára fá hitakrampa en líkurnar hækka upp í 10%  hjá þeim börnum sem eiga systkini eða foreldra 

sem hafa fengið hitakrampa (Lissauer og Clayden, 2007). Tíðni hitakrampa er hæst um 18 

mánaða aldurinn og koma þeir oftast fram á fyrstu 24 tímunum eftir að barnið byrjar að fá sótt-

hita. Talið er að þeir eigi sér stað þegar sótthiti hækkar snögglega (Leung og Robson, 2007). 

Hitakrampi hefur tilhneigingu til að endurtaka sig hjá 30-40% barna sem hafa fengið hann einu 

sinni. Auknar líkur eru á að hitakrampar endurtaki sig hjá börnum sem eru mjög ung þegar þau fá 

fyrsta krampann, einnig ef barnið fær sótthita fljótt aftur eftir að hafa fengið hitakrampa. Auknar 

líkur eru á að hitakrampar endurtaki sig því lægra sem hitastigið er þegar krampinn á sér stað og 

ef saga eru um hitakrampa í fjölskyldu barnsins. Hitakrampi veldur ekki heilaskaða og hefur 

engin áhrif á vitsmunaþroska barnsins. Börn sem fá hitakrampa eru ekki í meiri hættu á að þróa 
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með sér flogaveiki frekar en börn sem aldrei fá hitakrampa en 2% allra barna þróa með sem 

flogaveiki (Lissauer og Clayden, 2007).  

 

Meðferð við sótthita 

 Algengasta meðferðin við sótthita er  lyfjameðferð. Helstu lyfin sem notuð eru í dag eru 

parasetamól og Ipuprofen. Þessi lyf hindra framleiðslu prostaglandina og lækka því líkamshita 

sem hefur hækkað af völdu prostaglandina (Ball og Bindler, 2006).   

 Hér áður fyrr var aspirín notað til að lækka sótthita en talið er að lyfið geti valdi Reyes 

heilkenni hjá börnum og því var upp úr árinu 1980 hætt að gefa börnum lyfið (Knoebel, Narang  

og  Ey, 2002).  Reyes heilkenni er sjúkdómur sem veldur skemmdum í lifur og heila og þótt al-

drei hafi verið sannað orsakasamband aspiríns og sjúkdómsins, þó að sterkar vísbendingar séu 

um að svo sé, var hætt að gefa börnum aspirín og hefur sjúkdómurinn horfið (Lissauer og 

Clayden, 2007).  Parasetamól hefur verið fáanlegt víðsvegar um heiminn síða um árið 1960 

(Knoebel, o.fl., 2002).  Á Íslandi er lyfið vel þekkt og notkun þess algeng. Í íslenskri rannsókn 

(Helgadóttir og Wilson, 2008) sem gerð var meðal foreldar leikskólabarna á aldrinum 3-6 ára  

kom í ljós að 96% foreldranna höfðu notað  parasetamól til að lækka sótthita hjá börnum sínum.  

Ráðlagðir skammtar af parasetamoli til að lækka sótthita hjá  börnum  eru 15mg/kg  á 4 tíma  

fresti,  mest 4 sinnum á sólahring (Glatstein og Scolnik, 2008). Einu frábendingarnar við að gefa 

parasetamól eru ef vitað er um ofnæmi fyrir lyfinu eða hjálparefnum sem notuð eru í lyfið og 

aukaverkandi eru mjög sjaldgæfar (Lyfjastofnun, 2006).  Lyfið getur verið hættulegt ef það er 

gefið í of stórum skömmtum og þá veldur það lifrarskemmdum og getur valdið lifrarbilun hjá 

börnum (Lissauer og Clayden, 2007).  Bent hefur verið á að börn sem hafa fengið 150mg/kg á 
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dag af parasetamoli í 1-4 daga hafa fengið alvarlega lifrarskemmdir. Einnig eru börn sem eru 

yngri en 2. ára og börn sem eru með magapestir og geta litið nærst um munn í meiri hættu vegna 

ofskömmtunar (> 90 mg/kg á dag). Þessu tengdu hefur verið bent á að varhugavert sé að gefa 

ungum börnum sem eru þurr parasetamól (Watts, Robertson og Tomas, 2003). Á undanförnum 

árum hefur Ibuprofen verið notað sem hitalækkandi en notkun þess er ekki nærri því eins algeng 

og notkun á parasetamóli (Purssell, 2008). Gerð var stór rannsókn á notkun Ibuprofeni hjá 

börnum árið 1995 og ekki komu fram neinar vísbendingar um að það væri skaðlegt börnum en sú 

meðferð að gefa parasetamól samhliða íbuprofeni  hefur enga gagnreynda þekkingu á bak við sig 

(Knoebel, o.fl., 2002). Ráðlegir skammtar af ibuprofeni fyrir börnum eru 10mg/kg á sex tíma 

fresti (Glatstein og Scolnik, 2008).  

 Hitalækkandi lyf eru oft gefin í þeim tilgangi að koma í veg fyrir hitakrampa en þeir eru 

ekki algengir hjá börnum (3%) Gerðar hafa verið margar rannsóknir til að kanna hvor hitalækk-

andi lyf geti komið í veg fyrir hitakrampa en engar rannsóknir hafa getað sýnt fram á að hita-

lækkandi lyf geti fyrirbyggt hitakrampa (Purssell, 2000). Komið hefur fram í rannsóknum að 

notkun á hitalækkandi lyfjum getur gert sýkingu  kröftugri og dregið sjúkdóminn á langinn 

(Knoebel, o.fl., 2002).   

 Að kæla börn með volgum svömpum og/eða baði er trúlega mjög gömul aðferð við að 

lækka sótthita hjá börnum. Rannsóknir hafa sýnt að þessi aðferð skilar litlum árangri og hita-

stigið lækkar lítið (0.55-0.75°C) og oft á kostnað þæginda hjá barninu og líkur eru á að með-

ferðin geti einnig verið varhugaverð (Watts, Robertson og Thomas 2003). Schmitt (1980) bendir 

á í umfjöllun sinni að ekki sé æskilegt að kæla börn niður fyrr en líkamshitinn sé orðinn hærri en 

40°C. Vatnið sem notað er eigi ekki að vera kaldara en 37°C og aðeins skuli beita meðferðinni ef 

hitalækkandi lyf hafa ekki náð tilætluðum árangri. Þegar líkaminn er kældur bregst hann við  
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með því að fara að skjálfa til að sporna við hitalækkuninni því undirstúkan er stillt á hærra hita-

stig. Getur þetta valdið óþægindum hjá börnum og um leið og kælingunni er hætt getur hitinn 

rokið hratt upp aftur og náð sama hitastig og áður. 

Í fræðslu til foreldra og heilbrigðisstarfsfólks varðandi meðferð við sótthita skal leggja  

áherslu  á eftirfarandi atriði:  Að sótthiti er ekki hættulegur í sjálfum sér  heldur er hann gagn-

legur. Ekki er ástæða til að gefa barni með sótthita hitalækkandi lyf nema ef um er að ræða van-

líðan hjá barninu. Mikilvægara að meta barn eftir útliti, hegðun og líðan heldur en hitastigi á 

hitamæli. Sótthiti endurspeglar ekki endilega alvarleika sjúkdómsins, barn með veirusýkingu í 

efri öndunarvegum getur verið með háan sótthita en barn með heilahimnubólgu getur verið með 

lágan sótthita. Úrræði eins og að hafa börn léttklædd í köldu umhverfi og gefa aukin vökva eru 

góðar  úrræði við sótthita. Meðferð með hitalækkandi lyfjum getur verið skaðleg ef ekki eru 

gefnir réttir skammtar. (Glatstein og Scolnik, 2008). 
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Aðferðafræði   

 Í þessari fræðilegu yfirferð var gerð heimildaleit í gagnagrunnunum  PubMet og Ovide. 

Þar sem leitað var undir orðunum  ,, Fever, children, parents, nursing, anixety, knowledge, belife, 

attitude, management, education“. Leitin var takmörkuð við heimildir sem hafa verið birtar á 

ensku og í hjúkrunar-fræðitímaritum og fundust  94 greinar. 

  Rannsóknir voru fáar og birting þeirra spannaði yfir langt tímabil. Þess vegna var ákveðið 

að takmarka heimilir ekki við nýjasta efni. Þetta var einnig gert til þess að athuga hvort 

einhverjar áherslu breytingar hafi átt sér stað á síðustu árum. Eftir lestur á þeim heimildum sem 

fundust kom í ljós að rannsókn sem gerð var af Barton B.Schmitt árið 1980 hefur haft töluverð 

áhrif á þær rannsóknir sem síðan hafa verði gerðar á þessu efni. Því var ákveðið  að velja rann-

sóknir sem notuðust við sömu eða svipaðar rannsóknarspurningar að hluta eða að öllu leiti og 

voru notaðar við rannsókn Schmitt (1980). Þessar rannsóknarspurningar miða að því að fá sem 

bestu innsýnina í þekkingu og viðhorf  foreldra til  hita hjá börnum sínum, hvernig þau með-

höndla sótthita og hvaðan þau fá þekkingu sína. Við val á heimildum var einnig reynt að fá sem 

víðasta sjónarhornið og voru því valdar rannsóknir frá  sem flestum löndum. Niðurstaðan voru 

10 rannsóknir sem fjölluðu um viðhorf og þekkingu foreldra og í tveimur þeirra var líka könnuð 

þekking, viðhorf og ráðleggingar hjúkrunarfræðinga og lækna. Það sjónarhorn eykur enn frekar 

innsýn á efnið og var því ein rannsókn sérvalin til viðbótar til að gefa meiri innsýn í þekkingu og 

viðhorf  hjúkrunarfræðinga. Loka niðurstaðan var 11 rannsóknir frá 6 löndum, 10 sem fjalla um 

þekkingu og viðhorf  foreldra  til hita hjá börnum sínum, þar af voru tvær sem fjölluðu að auki 

um viðhorf  heilbrigðisstétta.  

Eftir að þær 11 rannsóknir sem fundust höfðu verið lesnar með tilgang verkefnisins í huga, 

voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hver er þekking á viðhorf foreldra til sótthita 
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hjá börnum sínum? Hvernig meðhöndla foreldrar hita hjá börnum sínum og hefur hún breyst með 

tímanum? Hvaðan fá foreldrar  upplýsingar um sótthita, meðferð og ástæður hans? Hvaða við-

horf  hafa heilbrigðisstéttir á sótthita og er munur á milli stétta? Er munur á milli landa og á 

þekkingu og meðferð hjá foreldum á sótthita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Niðurstöður 

Rannsóknir sem þessar niðurstöður eru byggðar á og birtar eru hér fyrir neðan voru flokkaðar 

eftir aldri  og einnig var gerð stutt samantekt úr þeim. Sjá töflu 1. 

Tafla 1: Samantekt úr rannsóknum 

Höfundur  Land Þátttakendur/aðferðir Tilgangur Helstu niðurstöður Takmarkanir 

Anna 

Walsh 

o.fl. 2008 

 

 

Ástralía -Foreldrar barna 

6 mán. -5 ára.   

-Spurningalistar 

sendir heim og dreift 

til foreldra, sáu sjálfir 

um að póstleggja 

listana.  

N= 401 

- Kanna þekk-

ingu og viðhorf 

foreldra  á hita 

hjá börnum 

sínum.  

- Hvernig 

foreldrar með-

höndla hita og 

hvaðan fá þeir 

upplýsingar um 

meðferð á hita.  

 

-Meðal sótthiti (40°C) var 

talin skaðlegur, vegna hættu á 

hitakrampa. 

-Helstu úrræði: Hitalækkandi 

lyf, hitamælingar, auka 

vökvagjöf og hafa börn létt-

klædd. 

-Minni áhyggjur foreldra 

leiddu til seinkunar eða minni 

lyfjagjafar.  

-Auknar áhyggjur leiddu til 

aukinnar lyfjagjafar.. 

-Misvisnandi upplýsingar frá 

heilbrigðisst. auka áhyggjur.      

Upplýsingar voru mestu 

sóttar til lækna 

 

-10%  foreldra 

áttu börn sem 

höfðu fengið 

hitakrampa en 

það  er helmingi 

hærra hlutfall en 

í normal þýði  

-2% foreldrar 

áttu börn með 

flogaveiki sem er 

einni mun hærra  

hlutfall en í 

normal þýði. 

- hátt hlutfall 

þátttakanda sem 

búa í þéttbýli. 

Edward 

Purssell 

2008 

 

 

  

Bretland -Foreldrar barna 1-6 

ára 

-Búsettir í London 

Upplýsingum aflað á 

biðstofum,  munn-

lega 

-Spurningalista  

N= 181 

 

-Bera saman 

viðhorf og þekk-

ingu  foreldra á 

sótthita við aðrar 

rannsóknir sem 

hafa verið gerða 

víðsvegar í 

heiminum. 

-Fá innsýn inn í 

úrræði foreldra 

við sótthita. 

-Niðurstöður voru sambæri-

legar og í öðrum rann-

sóknum. 

-Margir foreldrar tjáðu 

áhyggjur varðandi fylgikvilla 

1.hita 2. krampar 3.ofþornun. 

-Fram komu tíðar hitamæl-

ingar og mikil meðhöndlun á 

sótthita og meirihluti notaði  

lyf við hita sem var 38°C   

-Kynjahlutfall  

ójafnt  

- Gefur eingöngu 

mynd af 

foreldrum sem 

búa í stórborg 

Anna 

Walsh  

o.fl.  

2007 

Ástralía -15 sjálfboðaliða,  

mæður á aldrinum 

29-42. 

Áttu 2 eða fleiri börn  

á aldur 6 mán.-5ára. 

-Einstaklingsviðtöl 

og rýnihópar  

N=15 

- Varpa ljósi á 

þekkingu, hug-

myndir, úrræði 

og reynslu 

foreldra. 

- Kanna hvar 

foreldrar fá upp-

lýsingar um 

meðferð á sótt-

hita. 

 

-Hiti á bilinu 38,0-39,1°C var 

talinn hár hiti og talinn skað-

legur og mikilvægt að með-

höndla. 

- Reynsla hafði áhrif á 

áhyggjur 

- Misvísandi upplýsingar frá 

heilbrigðisst. juku á áhyggjur. 

-Upplýsingar voru fengnar 

hjá  mörgum aðilum t.d. 

læknum, bókum og öðrum 

foreldrum. 

-Einungis talað 

við mæður 

-Hátt hlutfall 

með háskóla-

menntun ( 53%) 

eða framhalds-

menntun (40%) 

-Hár aldur 

mæðra, 

engar ungar 

mæður 
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Höfundur  Land Þátttakendur/ aðferðir Tilgangur Helstu niðurstöður Takmarkanir 

Anna 

Walsh o.fl., 

2005 

Ástralía  Hjúkrunarfræðingar 

N=51 

Staða l. almennir 

hjúkrunarfr. á barna-

deild 

Staða 2. almennir 

hjúkrunafr. auk þess 

að bera ábyrgð á 

aðlögun og kennslu á 

nýju starfsfólki, 

starfsþróun og sí-

menntun. 

Opnar spurningar  

 

-Kanna þekkingu og 

viðhorf  ástralskra 

hjúkrunarfr. til sótt-

hita. 

-Kanna meðferð á 

sótthita og hverjar 

voru helstu á-

stæðurnar fyrir að 

gefa parasetamól   

-Þekking hjúrunafræð-

inga á lífeðlisfræði hita 

og meðferð hans var 

yfir meðalagi (62%) 

-52% töldu að sótthiti 

undi 41°C væri skað-

legur. 

-57% töldu að 

hjúkrunarf. væru með  

sótthitafælni. 

- Ástæður fyrir að gefa 

parasetamól voru: 

1. koma í veg fyrir 

hitakrampa 

2. minnka áhyggur 

foreldra  

3. lækka sótthita 

   

Lítið úrtak  

Anna 

Karwowska 

o.fl.  2002 

 

 

Kanada 

 

-Þrír foreldrahópar   

ástæður fyrir komu á 

bráðamóttöku N=677    

1. vegna sótthita 

m.aldur 2.8 ár  

2. vegna slysa 

m.aldur 4,4 ár   

3.Foreldrar leik-

skólabarna m.aldur 

5.5 ár 

- 3 hópar læknar og 

hjúkrunarfræðingar.   

-Spurningalistar  

 

-Kanna hvort munur 

sé á hópum foreldra 

eftir erindi (slys, 

sótthiti,) á bráða-

móttöku. 

-Kanna hver þekk-

ing heilbrigðis- 

stafsfólks og 

foreldra er á sótthita 

og  meðferð. -Kanna 

hvar foreldrar fá 

upplýsingar um 

sótthita og hvort 

öflun upplýsinga 

hefur breyst á síðari 

árum borið saman 

við eldri rannsóknir 

 

-Hiti sem var á bilinu 

37,9-39,1°C olli 

áhyggjum og 39,9°C 

var talinn hættulegur 

hiti.  

-Foreldrar barna með 

sótthita höfðu mestar 

áhyggjur af 1. ofþornun 

2. heilaskaða.   Í hinum 

hópunum töldu foreldar 

að þeir hefðu mestar 

áhyggjur af  1.vanlíðan, 

2. hitakrampa 3. of-

þornun. 

-Heilbrigðisstarfsfólk 

taldi að sótthita um 

38°C ætti að meðhöndla  

-Mikil munur á 

stærð hópa lækna 

og hjúkrunarfr. 

Barnalæknar  

n=26 

Læknar á bráða-

móttöku n=16 

Heimilislæknar 

n=79 

Hjúkrunarfr. 

n=39 

Sarrell M.,  

o.fl. 2002 

Ísrael -Foreldrar ungra 

barna (ekki yngri en 

3 mán.)sem leituðu 

eftir þjónustu hjá 

heilbrigðisstofnunum.   

N= 2059 

-Hjúkrunarfræðingar 

og læknar sem unnu 

víðsvegar í heil-

brigðiskerfinu þar 

sem börn voru 

þjónustuð. 

-Spurningalistar 

-Kanna þekkingu 

foreldra, hjúkrunar-

fræðinga og lækna á 

sótthita -Kanna 

meðferð þessara 

hópa á sótthita. 

-Flestir sem svöruðu 

töldu að hiti væri gagn-

legur fyrir líkamann. 

-Meirihluti foreldra 

töldu nauðsynleg að 

meðhöndla sótthita < 

38°C án einkenna en 

hjúkrunarfræðingar og 

læknar töldu það ekki 

nauðsynleg 

- Meirihluti lækna og 

hjúkrunarfæðinga töldu 

að það ættir að byrja að 

meðhöndla sótthita sem 

var 38-40°C 

-Rannsakendur 

töldu að læknar 

hefðu haft áhrif  á 

þekkingu foreldra 

hvað varðaði 

gagnsemi sótthita 

og  notkun á 

hitalækkandi 

lyfjum. 

-Engar upplýs-

ingar gefnar upp 

um aldur barna 

nema að þau væru 

ung (early 

childhood) en 

ekki yngi en3 

mánaða. 
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Höfundur  Land Þátttakendur/ 

aðferðir 

Tilgangur Helstu niðurstöður Takmarkanir 

Crocelli 

M. o.fl. 

2001 

 

  

Banda-

ríkin 

-Foreldrar sem 

leituðu á 

bráðamóttökur á 

spítölum. 

N=340 

-Börn á aldr-

inum 0-36 mán. 

-Meirihluti 

mæður (86%) 

-  Spurninga-

listar svarað 

munnlega  

- Notuð sömu 

rannsóknar-

spurningar  og í 

rannsókn sem 

gerð var af 

Schmitt B 1980. 

 

-Kanna þekkingu, 

meðferð og áhyggjur 

foreldra af sótthita hjá 

börnum sínum. 

-  Bera saman niður-

stöður við fyrri rann-

sókn Schmitt B. sem 

hafði verið gerð 20 

árum áður.  

 

-44% foreldra töldu að 

38,9°C væri hár sótthiti  

-Um helmingur þátttak-

andanna sögðust hafa  

töluverðar áhyggjur af 

sótthita. 

-91% foreldra töldu að 

sótthiti gæti haft  hættu-

legar afleiðingar. 1. hita-

krampi 2. heilaskaði. 

-25% gáfu hitalækkandi 

lyfi  <37.8°C 

-Í samanburði við rann-

sókn Schmitt B. var gefið 

mun oftar hitalækkandi 

lyf við lágu hitastigi og 

hiti mældur oftar.  

-Ungur aldur 

barna sem getur 

haft áhrif á 

áhyggjur 

foreldra. 

Al-EissaY. 

2000a 

Saudi 

Arabia 

-Foreldra sem 

leituðu á 

bráðamóttökur 

eða göngu-

deildir á 

spítölum vegna 

sótthita hjá 

börnum sínum 

N=560. 

-Konur (80%) á 

aldrinum 20-40 

ára. fjöldi  2 > 

börn 

-Viðtöl, 

staðlaðir spurn-

ingalistar 

 

-Kanna þekkingu og  

viðhorf foreldra til 

sótthita hjá börnum 

sínum 

-Meirihluti foreldra höfðu 

litla þekkingu á sótthita . 

-25%  álitu að <38°C  

væri sótthiti 

-25% vissi ekki hvaða 

hitastig væri sótthiti 

-64% tölu að sótthiti 

 > 40°C gæti verið skað-

legur  

-63% vissu ekki við 

hvaða hitastig ætti að 

nota hitalækkandi  lyf-

95% töldu að hár sótthiti 

gæti verið skaðlegt  

 og var nefnt 

1.hitakrampi  

2. heilaskaði/stroke 

3. meðvitundarleysi 

 
 

-Mæður ólæsar 

(25%) 

Feður ólæsir  

(13%) 

-Engar upplýs-

ingar gefnar upp 

um aldur barna. 

Al-EissaY. 

2000b 

 

Saudi 

Arabia 

Foreldrar sem 

biðu á bið-

stofum á 

bráðamóttökum 

og göngu-

deildum spítala 

N=560. 

-75% mæður á 

aldrinum 20-39 

ára. 

Viðtöl staðlaðir 

spurningalistar.  

 

Kanna þekkingu og 

úrræði foreldra  við 

sótthita 

- 45% foreldra vissu ekki 

hvað væru réttu  

skammtastærðir af 

lyfjum, tíðni og við 

hvaða hitastig væri æski-

legt að nota þau.  

-76%  foreldra notuðu 

ekki hitamæla. 

-35% foreldra voru að fá 

þekkingu sína hjá vinum 

og ættingjum. 

-5% foreldra voru að fá 

þekkingu sína frá 

hjúkrunafr. og lyfsölum. 

-Engar upplýs-

ingar gefnar upp 

um aldur barna. 
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Höfundur  Land Þátttakendur/ 

aðferðir 

Tilgangur Helstu niðurstöður Takmarkanir 

Blumenthal 

I.1998 

 

Bretland -Foreldrar á 

barnagöngudeild 

N=387. 

Börn <16 ára. 

-Spurningalisti 

að hluta til að 

fyrirmynd 

Schmitt B  

 

-Kanna  þekkingu, 

skilning og meðferð 

foreldra á sótthita 

hjá börnum. 

-Flestir notuðu ennis-

hitamæla. 

-33% vissu ekki hvað 

var eðlilegt hitastig og 

vildu meðhöndla <38°C. 

-64% meðhöndluðu 

sótthita með paraseta-

moli og volgum 

bökstrum. 

-81% töldu að ómeð-

höndlaður hiti gæti 

valdið 1.krömpum 2. 

heilaskaða   

  

 

-Ekkert gefið upp 

um aldursam-

setningu barn-

anna annað en  

þau væru undir 

16 ára aldri 

Schmitt B. 

1980 

Bandaríkin -Foreldar á bið-

stofum N=81 

-Rúmlega helm-

ingur (57%) átti 

eitt barn.  

-Spurningalista 

svarað á 

staðnum. 

 

-Kanna þekkingu 

og viðhorf foreldra 

á sótthita og hvaða 

úrræði þau nota..  

-Hár hiti var talinn >38,9 

(Höfundur kallar það 

hitafóbí) 

-Flestir foreldrar trúðu 

að >40°C  gæti valdið  

1.heilaskaða 2. krampa 

85% vildu gefa hita-

lækkandi lyf áður en 

sótthitinn væri orðinn 

39,5°C 

 

14% barna var 

undir 6 mán. 

aldri,  hefur ef til 

vill aukið 

áhyggjur 

foreldra.  

Engar aðrar 

upplýsingar 

gefnar upp um 

aldur barna 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



14 

 

 

Hver er þekking og viðhorf foreldra til hita hjá börnum sínum? 

Hverjar telja foreldrar vera ástæður fyrir sótthita ?  

 Tvær rannsóknir könnuðu hvað foreldrar telja vera helstu ástæðu fyrir sótthita hjá börnum 

sinum (Purssell, 2008; Walsh, Edwards og Fraser, 2007).  Önnur rannsóknanna er bresk 

(Purssell, 2008) og þar kom fram að mikill meirihluti foreldra (153/181) telur að smitandi sjúk-

dómar séu helsta ástæða sótthita hjá börnum og að sýkingin sé að völdum veira eða baktería. Hin 

rannsóknin var gerð í Ástralíu (Walsh, Edwards og Fraser, 2007)  og þar telja foreldrar að hiti sé  

mildur fyrirboði um að eitthvað líkamlegt ami að barninu og gott tákn fyrir foreldra til að vekja 

þá til umhugsunar um heilsufar barnanna sinna. Í rannsókn Purssell (2008) kemur einnig fram að 

lítill hluti foreldra nefnir aðrar óljósar ástæður fyrir hita hjá börnum eins og  t.d. veður, lífstíll og 

umönnun foreldra.  

Samantekt: Þessar rannsóknir benda til þess að meirihluti foreldra hafi litla þekkingu á 

lífeðlisfræði sótthita og starfsemi ónæmiskerfisins. Þrátt fyrir að þessar rannsóknir séu gjörólíkar, 

önnur meigindleg (Purssell, 2008) með 181 þátttakendur og hin eigindleg (Walsh, o.fl., 2007) 

með 15 þátttakendur, þá eru niðurstöður þeirra mjög svipaðar. Í báðum kemur fram að það eru 

ekki margir foreldrar sem telja að með hækkuðum líkamshita sé líkaminn að ráðast gegn sýk-

ingunni. Sterkar vísbendingar eru um að mikill meirihluti foreldra hafi litla þekkingu á lífeðlis-

fræði hita og hvaða hlutverki ónæmiskerfið gegnir. Það var ekki nefnt á nafn eða hlutverk þess í 

tengslum við varnarviðbrögð líkamans.  
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Hvað telja foreldrar að sé eðlilegur líkamshiti? 

Þrjár rannsóknir skoðuðu þekkingu foreldra á hvað þeir telja vera eðlilegan líkamshita hjá 

börnum (36,0-37,9°C) (Blumentha,1998; Purssell, 2008; Walsh, Edwards og Fraser, 2008).   

 Það vekur athygli hversu mikill munur er á niðurstöðum þeirra en taka ber fram að  

framkvæmd þessara rannsókna var gjörólík. Í rannsókn Walsh og félaga (2008) var spurninga-

listum dreift til foreldra á mörgum stöðum og þeir sáu sjálfir um að fyllta þá út en í hinum rann-

sóknunum (Blumentha,1998; Purssell, 2008) var gögnum safnað saman í stuttum viðtölum og 

stuðst við spurningalista þegar foreldrar voru að koma með veik börn sín til læknis. Í rannsókn 

Walsh og félaga (2008) sem gerð var í Ástralíu kemur fram að 96% foreldra telja að eðlilegur 

líkamshiti sé á bilinu 36-38°C og er það mjög hátt hlutfall foreldra sem er með rétta þekkingu á 

eðlilegum líkamshita. Þegar skoðaðar eru  niðurstöður úr rannsókn Purssell (2008) telja 43% 

foreldra að eðlilegur líkamshiti sé á bilinu 32,0-38,0°C. Mun færri nefna að lægri mörkin séu 

36,0°C (17%) og 36,5 (9%). Í rannsókn Blumenthal (1998)  sem einnig er bresk kemur fram  að 

30.6 %  telja að 36,0°C sé eðlilegur líkamshiti og 39.0% telja 37,0 °C  vera eðlilegan líkamshita. 

Það voru ekki mena 1.6%  sem töldu að 38°C væri eðlilegur líkamshiti og 17,6% vissu ekki hvað 

eðlilegur líkamshiti er. Niðurstöðurnar úr bresku rannsóknunum sýna mun minna þekkingu 

foreldra heldur en áströlsku rannsókninni. Þar er minna en helmingur foreldra með rétta þekk-

ingu á því hvað er eðlilegur líkamshiti á meðan 96% ástralska foreldra eru með réttu þekkinguna. 

Börn áströlsku og bresku foreldranna eru á svipuðum aldri. Í áströlsku rannsókninni er tekið fram 

að 10%  barnanna höfðu fengi hitakrampa sem er 7% algengara en í venjulegu þýði.  

   Samantekt: Ástralskir foreldrar hafa góða (96%) þekking á hvað er eðlilegur líkamshiti 

hjá börnum (Walsh, o.fl., 2008) en breskir foreldrar töluvert lakari þekkingu á því efni (Purssell 

(2008). Rannsóknirnar voru ekki framkvæmdar á sama hátt sem getur verið ástæðan fyrir því að   
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niðurstöðurnar voru ólíkar. Það er líklegt að foreldrarnir hafi verið undir meira álagi þegar þeir 

voru spurði heldur en þeir áströlsku þar sem þeir voru á biðstofu með veikt barn við gagnasöfnun 

sem getur haft áhrif á minni þeirra og einbeitingu. Hátt hlutfall áströsku foreldranna áttu barn 

sem  hafði fengið hitakrampa og má velta fyrir sér hvort það hafi áhrif á svör þeirra. Ekki er ótrú-

legt að þessir foreldrar hafi fengið meiri fræðslu eða aflað sér meiri þekkingar um líkamshita og 

sótthita. Einnig er mikill munur á loftslagi á milli þessara landa, sem getur haft áhrif á þekkingu 

foreldra  á eðlilegum líkamshita. Því er erfitt að álykta um þekkingu foreldra út frá þeim 

heimildum sem fundust.  

Hvað telja foreldrar vera sótthita? 

Fimm  rannsóknir könnuðu hvað foreldrar töldu vera sótthita (Al-Eissa, o.fl., 2000a; 

Crocetti, Noghbeli og Serwint, 2001; Karwowska , Nijssen –Jordan, Johanson og Davies 2002; 

Schmitt,1980; Walesh, o.fl.2008;).    

  Í rannsókn  Walesh og félaga (2008) voru 51% þátttakanda með rétt hitastig á háum 

sótthita og í bandarískri rannsókn  Crocetti og félaga frá árinu  2001 kemur fram að um 45% 

þátttakanda vita hvað hár sótthiti (39.1-40,04°C) er. Í rannsókn sem gerð var í Saudi Arabiu (Al-

Eissa, o.fl., 2000a) var 30% þátttakanda með rétt hitastig á háum sótthita.  Einnig sýna fleiri 

rannsóknir (Karwowska, o.fl., 2002; Schmitt,1980) fram á að það er tilhneiging hjá foreldrum að 

álíta að hár sótthiti sé mun lægra hitastig heldur en hann er, eða um 38,9-39,2°C sem telst vera 

mildur sótthiti. Aðeins í einni rannsókn (Walsh, 2008) voru foreldrar spurðir um hvað þeir teldu 

vera mjög háan sótthita og voru 19,5% sem nefndu rétt hitastig (>40,4°C).  
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Þrjár  rannsóknir (Al-Essa,o.fl., 200a; Crocetti 2001;  2000a Walsh, o,fl., 2008) benda á 

að lítill hluti (<26%) foreldra telur að sótthiti sem ekki er meðhöndlaður geti hækkað upp í 41.0-

43,0°C  og jafnvel hærra.  

 Samantekt: Í ljós kom að um 30-51% foreldra vita hvað hár sótthiti er, sem bendir til 

þess að yfir 50% foreldra vita ekki hvað hár sótthiti er (Al-Eissa, o.fl., 2000a; Walesh, o.fl., 

2008).  Aðrar rannsóknir sýna sterka tilhneigingu hjá foreldrum að álíta að mildur sótthiti sér hár 

sótthiti ((Karwowska, o.fl., 2002; Schmitt,1980). Þrátt fyrir að það sé bara ein rannsókn (Walsh, 

2008) sem kannar þekkingu foreldra á mjög háum sótthita sýna niðurstöður hennar afgerandi 

vísbendingar um að foreldrar hafi litla þekkingu, en aðeins 19,5% foreldra vissu hvað mjög hár 

sótthiti er. Þessar niðurstöður benda til þess að þekkingu foreldra sé verulega ábótavant hvað 

varðar háan og mjög háan sótthita. Einnig er áhugavert að það er hópur foreldra í þremur rann-

sóknum  sem telur að sótthiti geti orðið stjórnlaus sé hann ekki meðhöndlaður með hitalækkandi 

lyfjum (Al-Essa,o.fl., 2000a Crocetti o.fl., 2001; Walsh, o.fl., 2007). Þessar  3 rannsóknir eru 

allar frá sitt hvoru landinu, svo það má segja að þessi hugmynd sé útbreiddur misskilningur, en 

þó hjá litlum hópi foreldra (26%)(8%)(23%)( Al-Essa,o.fl., 2000a; Crocetti, o.fl., 2001; Walsh,   

o.fl., 2007).   

Hvað hefur áhrif á þekkingu foreldra? 

 Tvær  rannsóknir skoðuðu hvort menntun hefur áhrif á þekkingu foreldra (Al-Eissa, o.fl., 

2000a Walsh, ,o.fl., 2008). 

 Í rannsókn  Walsh og félaga (2008) kom fram að bæði menntun og starfsreynsla hafði 

áhrif á þekkingu foreldra á sótthita. Menntun hafði áhrif á þann hátt að foreldrar með meiri 

menntun tiltóku lægra hitasig (40,1°C meðalt.) fyrir mjög háan sótthita heldur en foreldrar með 
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minni menntun (40,6°C meðalt.). Menntun hafði einnig áhrif á þekkingu foreldra hvað varðaði 

hitastig sem þeir töldu vera skaðlegt börnum. Foreldrar með meiri menntun tiltóku lægra hitastig 

sem þeir töldu skaðlegt börnum. Sama kom í ljós hjá foreldrum sem höfðu reynslu af vinnu við 

heilbrigðisþjónustu,  þeir foreldrar til tóku lægra hitasig fyrir mildan sótthita og einnig mjög háan 

sótthita en þeir foreldrar sem höfðu enga reynslu af heilbrigðisþjónustu. Mikill meirihluti þátt-

takandanna (97%) í rannsókninni voru mæður og 18% þeirra voru með háskólamenntun. Ekki 

var tekið fram hvernig reynslu foreldrar höfðu sem höfðu reynslu af heilbrigðisþjónustu.  

Áhrif menntunar var einnig skoðað í rannsókn  (Al-Eissa og félagar (2000a) sem gerð var 

í Saudi Arabíu en taka ber fram að mikill munur var á menntunarstigi þátttakanda. Langflestir 

foreldrarnir voru mæður (71%), hluti af þeim voru ólæsar (13%), lítill hluti þeirra með fram-

haldsmenntun (27%) og enn minni hluti með háskólagráðu (8,9%). Hlutfall feðra var ekki nema 

um 15% og einnig voru báðir foreldrar þátttakendur í 14% tilfella. Menntunarstig feðra var mun 

hærra en mæðra, um helmingur þeirra var með framhaldsmenntun eða háskólamenntun. Kannað 

var hvort það væri tölfræðilega marktækur munur á þekkingu foreldra með tilliti til menntunar en 

það reyndist ekki vera  munur á milli þessara hópa.    

Samantekt: Engar vísbendingar eru um að aukin menntun eða reynsla foreldra af heil-

brigðisþjónustu skili sér sem betri þekking á sótthita (Walsh, o.fl., 2008). Ekki var munur á þekk-

ingu mæðra og feðra í Saudi Arabíu á sótthita hjá börnum þrátt fyrir mikinn mun á menntun 

foreldranna (Al-Eissa, o.fl., 2000a). Vísbendingar eru því um að þekking foreldra á sótthita fari 

ekki eftir menntun og aukin menntun  hafi jafnvel neikvæð áhrif.  
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Hafa foreldrar áhyggjur af sótthita? 

Í þremur rannsóknum voru foreldrar spurðir beint að því hvort þeir hefðu áhyggjur af því 

að sótthiti gæti haft skaðleg áhrif á börn (Crocetti, o.fl., 200; Purssell, 2008;  Schmitt, 1980).  

 Í bandarískri rannsókn (Schmitt, 1980)  kom fram að 63% foreldra höfðu miklar (lot) 

áhyggjur, 36% höfðu  dálitlar (some) áhyggjur en einungis 1% foreldra höfðu engar (not) 

áhyggjur af því að sótthiti gæti verið skaðlegur. Tuttugu árum síðar var gerð önnur rannsókn í 

Bandaríkjunum (Crocetti, o.fl., 2001) eftir forskrift rannsóknar Schmitt (1980) og var hún gerð 

meðal annars í  þeim tilgangi að hægt væri að bera þessar tvær rannsóknir saman. Niðurstöður 

hennar sýndu að 56% sögðust hafa miklar (very)  áhyggjur, 34% höfðu dálitlar (somewhat) 

áhyggjur en 10% höfðu engar (not) áhyggjur af því að sótthiti gæti verið skaðlegur.  

Þegar niðurstöður rannsóknanna eru bornar saman sést að þær eru nokkuð samhljóma,  

það hefur fækkað um 7% (úr 63% í 56%) í hópi þeirra foreldra sem höfðu miklar áhyggjur og 

einnig hefur fjölgað þeim foreldrum sem höfðu engar áhyggjur um 9% ( úr 1% í 10%). Lítill 

munur er á þeim sem voru með dálitlar áhyggjur en þar hafði foreldrum fækkað um 2% í yngri 

rannsókninni, (úr 36 í 34%). Sýna þessar rannsóknir að það er töluvert stór hópur foreldra sem 

hafa miklar áhyggjur af börnum sínum þegar þau eru með sótthita eða um 63-56%  en að sama 

skapi lítill hópur sem hefur engar áhyggjur eða um 1-10% foreldra.  

 Í rannsókn (Purssell, 2008) sem gerð var í Bretlandi voru áhyggjur foreldra kannaðar á 

svipaðan hátt og í áðurnefndum rannsóknum. Niðurstöður  sýna að 18% hafa miklar (very) 

áhyggjur, 47% höfðu þó nokkrar (quite) áhyggjur og 19%  hafa litlar (little) áhyggjur. 

Samantekt: Ef bandarísku rannsóknirnar eru bornar saman þá er ekki mikill munur á þeim 

nema hvað áhyggjur hjá foreldrum hafa heldur minnkað með árunum, en eru þó enn töluverðar 

(Crocetti, o.fl., 200; Schmitt, 1980). Breska rannsóknin sýnir að breskir foreldra höfðu töluverðar 
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áhyggjur af sótthita hjá börnum sinum (Purssell, 2008). Ekki er þó hægt að bera þessa rannsókn  

nákvæmlega saman við bandarísku rannsóknirnar því spurningarnar eru ekki þær sömu, t.d. er 

það ekki það sama að hafa litlar áhyggjur og að hafa engar áhyggjur og þar með skekkist mæli-

kvarðinn. Þó er hægt að leiða líkum að því að áhyggjur foreldra af sótthita hjá börnum sínum séu 

töluverðar og ekki sé mikill munur á milli foreldra í Bandaríkjunum og Bretlandi  

Af hverju hafa foreldrar áhyggjur? 

 Rannsóknir sem könnuðu þetta efni voru sjö (Al-Eissa, o.fl.,2000a; Blumenthal, 1998; 

Crocetti, o.fl. 2001; Karwowska, o.fl. 2002; Purssell, 2008; Schmitt,1980; Walsh, o.fl., 2008).  

Helstu ástæðurnar fyrir áhyggjum hjá foreldrum eru að þeir telja að sótthiti geti haft varanleg 

skaðleg áhrif á börnin þeirra. Lang algengasta ástæðan sem foreldrar nefna er hitakrampi  (Al-

Eissa, o.fl.,2000a; Blumenthal, 1998; Crocetti, o.fl. 2001; Karwowska, o.fl. 2002; Purssell, 2008; 

Schmitt,1980; Walsh, o.fl., 2008). Aðrar ástæður sem foreldrar nefndu voru ofþornun, heilaskaði 

og dauði (Al-Eissa, o.fl.,2000; Blumenthal, 1998; Crocetti, o.fl. 2001; Karwowska, o.fl. 2002 

Schmitt, 1980;    Walsh, o.fl., 2008). Ein rannsókn (Schmitt, 1980)  sker sig úr að því leyti að þar 

nefndu 46% foreldrar heilaskaða sem helstu ástæðuna fyrir áhyggjum sínum. Þegar spurt var við 

hvaða hitastig þessi skaðlegu fylgikvillar gætu komið fram var lang algengast að nefnt var hita-

stigið á bilinu  38,9-40,0°C (Karwowska, o.fl.,2002; Purssell, 2008; Walsh, o.fl., 2007).  

Kanadísk rannsókn kannaði hvort foreldrar barna með sótthita séu með annað viðhorf til 

hita en foreldrar barna sem eru ekki með hita (Karwowska, o.fl.,2002). Í rannsókninni voru 3 

hópar foreldra. Tveir hópar leituð á bráðamóttöku með börn sín, annarsvegar vegna sótthita og 

hinsvegar vegna slysa. Þriðji hópurinn voru foreldrar með börn á leikskóla. Niðurstöðurnar 

sýndu að það var enginn munur á viðhorfum til sótthita milli hópanna. Foreldrar nefndu sömu  
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ástæðurnar fyrir áhyggjum af börnum sínum þegar þau eru með sótthita (hitakrampar,  ofþornun, 

og heilaskaða) og áhyggjurnar voru jafn miklar.  

Samantekt: Flestir foreldrar hafa áhyggjur af sótthita hjá börnum sínum vegna þess að 

þeir eru hræddir um að þau geti fengið hitakrampa og einnig er algengt að þeir hræðist ofþornun 

heilaskaða, og dauða (Al-Eissa, o.fl.,2000; Blumenthal, 1998; Crocetti, o.fl. 2001; Karwowska, 

o.fl. 2002; Schmitt, 1980; Walsh, o.fl., 2008). Vegna fjölda þeirra rannsókna sem sýna svipaðar 

niðurstöður má telja þær áreiðanlegar og ekki var munur á milli landa, svo þetta viðhorf foreldra 

er  útbreitt. Aðeins ein rannsókn  (Schmitt, 1980) skar sig úr en þar nefndu flestir foreldrar heila-

skaða (46%) sem helstu ástæðuna fyrir áhyggjum en ekki hitakrampa. Þessi rannsókn er orðin 28 

ára gömul og ef til vill hafa ástæður fyrir áhyggjum foreldra breyst í gegnum tíðin að þessu leyti. 

Foreldar nefndu sömu ástæðurnar fyrir áhyggjur sínum þegar börnin þeirra voru með sótthita  

hvort sem börnin voru með sótthita eða ekki þegar þeir voru spurðir svo áhrif sótthitans viðast 

ekki hafa bein áhrif á áhyggjur. Þetta er mjög áhugavert í ljósi þess að foreldrar nefndu ekki hátt 

hitastig eða 38,9-40,0°C og lægra sem gæti valdið skaða (Karwowska, o.fl.,200; Purssel, 2008; 

Walsh, o.fl., 2007). 

Hvað hefur áhrif á áhyggjur foreldra ? 

 Rannsóknir sem skoðuðu þetta efni voru þrjár (Crocetti o. fl., 2001; Walsh, o.fl., 2007, 

2008).  

 Í eigindlegri rannsókn sem Walsh og félagar (2007) gerðu komu fram fjölmörg atriði sem 

foreldrar telja að hefi bæði jákvæð og neikvæð áhrif á áhyggjur þeirra þegar börn þeirra voru 

með sótthita. Kom fram að reynsla foreldra af sótthita skipti máli og einnig aldur barnsins. 

Áhyggjur foreldra minnka með auknum aldri barnsins og töldu foreldrar að eldri börn væru 
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líkamlega sterkari til að takast á við veikindi og ekki eins hætt við að fá hitakrampa. Einnig telja 

foreldrar að áhyggjur þeirra minnki eftir því sem börnin gátu betur tjáð sig um líðan sína. Fyrsta 

barn og ef börn voru mjög ung jók aftur á móti á áhyggjur foreldra. Hár sóttahiti sem hafði varað 

lengur en í 2 daga eða sótthiti sem svarar illa lyfjameðferð jók einnig á áhyggjur foreldra.  

Fram kom að samskipti við heilbrigðisfólk geta haft veruleg áhrif á áhyggjur foreldra og 

bæði minnkað og aukið þær. Til dæmis kom fram að ef foreldrar eru ekki ánægðir með þá 

skoðun og þá greiningu sem barnið fékk hjá lækni jók það verulega á áhyggjur þeirra og         

óánægðir foreldra leituðu oft eftir áliti annarra heimilislækna eða á bráðamóttökur. Einnig kom 

fram að foreldrar fóru stundum með börnin sín til læknis til að fá staðfestingu á því að þau væru 

að greina ástand barnsins rétt og væru að veita þeim réttu meðferðina. Slík staðfesting dró úr 

áhyggjum foreldra (Walsh, o.fl., 2007).  

Í rannsókn Walsh og félaga (2007; 2008) kom einnig í ljós að foreldrar  fá misvísandi 

upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki um meðferð við sótthita og gagnsemi hans. Foreldrar töluðu 

um að upplýsingar sem þeir fá séu mótsagnarkenndar t.d  að sótthiti sé  gagnlegur og valdi ekki 

skaða og það eigi ekki að meðhöndla hann með lyfjum. En hinsvegar ráðleggingar um að með-

höndla sótthita með hitalækkandi lyfjum á fjögra tíma fresti  

Í  rannsókn Crocetti og félaga (2001) kemur fram að fyrri reynsla foreldra af heilbrigðis-

þjónustu hefur áhrif á áhyggjur þerra. En helmingur þátttakanda í þessari rannsókn hafði áður 

leitað til læknis vegna sótthita barna sinna. Það kom fram að það voru einkum þrjár ástæður fyrir 

auknum áhyggjum foreldar sem endurtekið leituðu til læknis með börnin sín vegna sótthita. Á-

stæðurnar voru: Ef foreldrar þurfa að koma með barnið í endurmat vegna sótthita, ef tekin er 

blóðprufa hjá barninu eða foreldrar telja sig upplifa áhyggjur hjá lækninum vega sótthitans hjá 
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barninu. Þeir foreldrar sem hafa þessa reynslu eru áhyggjufyllri en aðrir foreldrar sem tóku þátt í 

þessari rannsókn.   

Í rannsókn Walhs og félaga (2008) koma fram aðrar ástæður fyrir áhyggjum hjá 

foreldrum. Eins og vanlíða barnsins (22%), vita ekki hvað veldur hitanum (30%) og hræðsla um 

hættulega sjúkdóma (23%). Foreldrar og fjölskylduvandamál (16%) eins og að komast ekki í 

vinnuna, geta ekki sofið og smitandi sjúkdómar var einnig nefnt sem ástæða fyrir auknum 

áhyggjum.  

Í eigindlegri rannsókn  Walsh og félaga (2007) var eingöngu talað við mæður og 

menntunarstig þeirra var hátt, 40% iðn eða framhaldskólamenntaðar og 53% háskólamenntaðar. 

Aldur mæðranna var hár 29-42 ára (n=15). Má því segja að rannsóknin endurspegli frekar 

þröngan hóp foreldra. Ber að hafa þetta í huga þegar niðurstöður úr þessar rannsókn eru 

skoðaðar.  Einnig  gefur rannsókn Crocetti og félaga (2001) ekki mynd af almennu þýði þar sem  

verið er að lýsa reynslu foreldra sem koma endurtekið á bráðamóttöku.  

Samantekt: Margar ástæður eru fyrir áhyggjum hjá foreldrum. Reynsla og aldur barna hefur 

áhrif á áhyggjur foreldra þar sem áhyggjur foreldra minnka með auknum aldri og þroska 

barnsins(Walsh, o.fl., 2007). Heilbrigðisstarfsfólk getur bæði haft neikvæð og jákvæð áhrif á 

áhyggjur foreldra (Walsh, o.fl., 2007). Misvísandi  upplýsingar um sótthita og meðferð hans frá 

heilbrigðisstarfsfólki eykur áhyggjur foreldra (Walsh, o.fl., 2007, 2008). Einnig geta rannsóknir 

og skoðun á börnum bæði aukið og minnkað áhyggur foreldra og virðist viðmót heiðbrigðis-

starfsfólks skipta mestu máli í því sambandi (Crocetti o. fl., 2001).  
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Hver eru úræði foreldra barna með sótthita? 

Fyrsta tákn um sótthita 

 Það kom bara fram í einni rannsókn (Walsh, o.fl., 2007) hvað foreldrar telja vera fyrstu 

merki um sótthita hjá börnum sínum. Algengt er að foreldrar verði varir við breytingar á hegðun 

barna sinna í kjölfar þess að þau eru komin með sótthita. Algengustu breytingarnar sem foreldrar 

nefndu voru pirringur, vera eirðaleysi, uppstök, börnin drógu sig í hlé, neituð að borða mat, 

sóttust eftir þægindum og vildu vera nálægt foreldrum sínum.  Þessi  hegðun vakti foreldra til 

umhugsumar um hvort barnið væri að verða veikt og sé komin með hita.  

Þessa niðurstöður komu fram í eigindlegri rannsókn (Walsh, o.fl., 2007) þar sem mæður 

tjáðu sig í viðtölum og rýnihópum um sótthita hjá börnum sínum (6 mán.- 5ára) og því er ekki 

hægt að yfirfæra þær á almennt þýði foreldra 6 mánaða til 5 ára barna. 

Hitamælingar 

Sex rannsóknir könnuðu viðhorf foreldra til hitamælinga (Al-Eissa o.fl., 2000b; Blumental, 

1998; Crocetti, o.fl., 2001; Purssell 2008; Sarrell, Cohen, og Kahn, 2002; Walsh, o.fl. 2008). 

Þegar kannað var viðhorf  breskra foreldra til hitamælinga hjá börnum sinum og kemur í 

ljós að 71% foreldra telja að það sé mun áreiðanlegra að nota hitamæli heldur en þreifa eftir hita 

með hendinni. Það voru 20% foreldra sem töldu að það að þreifa með hendi væri alveg eins gott 

og að nota hitamæli (Blumental, 1998). Þveröfugar niðurstöður koma í ljós í rannsókn Al-Eissa 

og félaga (2000b) sem gerð var í Saudi Arabíu. Þar kom fram að 76% foreldra mældu ekki hita 

hjá börnum sínum og töldu að það væri alveg eins gott að staðfesta hita með því að þreifa enni 

barnsins (Al-Eissa o.fl., 2000b). Í rannsókn Sarrell og félagar (2002) kom fram að meirihluti 
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foreldra (72%)  telja að það sé nauðsynlegt að staðfesta hitastig áður en byrjað væri að gefa hita-

lækkandi lyf. Rúmlega helmingur (53%) foreldra mældi börnin sín reglulega og fylgdust þannig 

með sótthitanum á meðan þau voru veik (Walsh, o.fl. 2008). Rannsóknir Purssell (2008) og 

Crocetti  og félaga (2001) sýna að töluverður hópur (34- 23%)  foreldra er mjög óöruggir þegar 

börnin þeirra eru veik og mældu þau mjög ört eða á  klukkustundafresti.  

Samantekt : Það er mismunur á milli landa hvað foreldrar telja vera nákvæma hitamælingu 

(Purssell 2008; Al-Eissa o.fl., 2000b). Þar sem foreldra telja það sumstaðar jafn áreiðanlegt að 

þreifa á börnunu og að hitamæla þau (Al-Eissa o.fl., 2000b). Þó fleiri rannsóknir sýni að 

foreldrum finnist nákvæmast að hitamæla börn (Blumental, 1998; Crocetti, o.fl., 2001 Purssell 

2008; Sarrell, o.fl., 2002;  Walsh, o.fl. 2008). Vísbendingar eru um að hitamælingar fyrir lyfja-

gjöf (72%) og  á meðan börnin eru veik (53%) séu nokkuð algengar (Sarrell, o.fl., 2002; Walsh, 

o.fl. 2008.). Einnig virðist hópur foreldra (34-23%)  vera mjög áhyggjufullur  þegar börn þeirra 

eru veik og eru að mæla þau mjög ört eða á klukkustundar fresti (Crocetti, o.fl.,2001; Purssell 

2008). En taka verður fram að börnin eru mjög ung eða frá 0- 36 mánaða, sem ætla mætti að 

hefði áhrif á niðurstöðurnar. En svo virðist ekki vera þar sem í rannsókn Purssell (2008)  þar sem 

aldursdreifing barna er mun meiri eða 1-6 ára kom fram hærra hlutfall foreldra eða 34% sem 

mæla börnin svona  ört. Þannig að aldur barnanna skýrir ekki þessar áhyggjur og öru hitamæl-

ingar.   

Lyfjameðferð  

 Átta rannsóknir könnuðu úræði foreldra hvað varðaði hitalækkandi lyf (Al-Eissa o.fl., 

2000b; Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; Purssell 2008; Sarrell, o.fl, 2002; Schmitt, 

1980; Walsh, o.fl., 2007, 2008). 
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Lang algengasta meðferðin sem foreldrar beita við sótthita er lyfjagjöf og allt upp í  

(88-100%) foreldra nota  hitalækkandi lyf (Karwowska, o.fl., 2002; Walsh, o.fl., 2007, 2008). 

Tvö lyf eru mest notuð, parasetamól er  lang algengast (88-100%)( Karwowska, o.fl., 2002; 

Walsh, o.fl., 2007, 2008). En einnig er notað ibuprofen, en í mun minna mæli (9,2-10%) 

(Karwowska, o.fl., 2002; Purssell 2008; Walsh, o.fl., 2008). Nokkuð er um að  foreldrar noti  

ibuprofen og parasetamól samhliða(15- 27%)  (Crocetti, o.fl., 2001; Purssell, 2008). 

Algengast er að foreldrar byrji að gefa  hitalækkandi lyf þegar hitastigið er komið upp í um 

38.0-38.9°C (Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; Walsh, o.fl., 2008). Í rannsókn Walsh 

og félaga (2008) vilja 17% foreldra gefa lyf þegar hiti er undir 38,0°C . Ein rannsókn sker sig úr 

að þessu leyti en þar telja 63% foreldra að það þurfi að meðhöndla hita sem er undir 38°C 

(Sarrell, o.fl, 2002). Foreldrar í Saudi Arabíu eru mjög óvissir við hvaða hitastig á að byrja að 

gefa hitalækkandi lyf, 25% þeirra vilja byrja að gefa lyfið þegar hitinn er kominn upp í  38,0-

39°C og 61% foreldra vissu ekki hvenær á að gefa hitalækkandi lyf (Al-Eissa o.fl., 2000b). Í 

einni rannsókninni hafa allir foreldrar (100%) notað hitalækkandi lyf til að lækka hita sem er 

39,0°C, en fáir þátttakendur (n=15) eru í þessari rannsókn, sem hefur áhrif á þær ályktanir sem 

hægt er að draga af niðurstöðunum (Walsh, o.fl., 2007).  

Mjög algengt er að foreldrar veki börnin sín á nóttunni til að gefa þeim hitalækkandi lyf  

(Al-Eissa o.fl., 2000b; Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002 Purssell 2008; Schmitt, 

1980). Rannsókn Al-Eissa og félaga (2000b) sem gerð var í Saudi Arabíu sýnir mjög hátt hlutfall 

eða 91% foreldra sem vekja börnin á nóttunni. Tvær bandarískar  rannsóknir sýna mjög misvís-

andi niðurstöður. Eldri rannsóknin sýnir að 48% foreldra vekja börnin sín til að gefa þeim hita-

lækkandi lyf  (Schmitt,1980) en rannsókn sem gerð er 20 árum síðar sýndi að 84% foreldra vekja 

börnin sín til að gefa þeim hitalækkandi lyf (Crocetti, o.fl., 2001). Rannsókn Karwowska  og 
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félaga (2002) sem gerð er í Kanada sýndi að 65% foreldra vekja börnin til að gefa þeim hita-

lækkandi lyf og það gera breskir foreldra einnig eða 49% þeirra (Purssell 2008). Helstu ástæður 

sem foreldrar nefna fyrir því að nota hitalækkandi lyf er til að lækka hitann (Karwowska, o.fl., 

2002 ;Sarrell, o.fl, 2002:Walsh, o.fl., 2007, 2008). 

Í ísraelskri rannsókn (Sarrell o.fl., 2002) kemur fram að foreldrar eru óvissir  um hvaða 

viðmið þeir eigi að nota til að reikna út viðeigandi lyfjaskammta og gefa hitalækkandi lyf tíðara 

en leiðbeiningar segja til um. Börn þátttakandana í þessari rannsókn eru frá 3. mánaða en aldur 

barnanna er ekki tiltekinn nánar. Í rannsókn Crocetti og félaga (2001) kemur  fram að 14% 

foreldra gefa parasetamól á þriggja tíma fresti eða oftar og 44% foreldra sem gefa börnum sínum 

Ibuprofen  gefa það á 5 tíma fresti eða oftar. Í þessari rannsókn eru börn foreldranna mjög ung 

eða á aldrinum 0-36mánaða.  Svipaðar niðurstöður koma fram í breskri rannsókn en þar eru um 

35% foreldra sem  gefa lyf oftar en leiðbeiningar segja til um. Börnin voru á aldrinum 1-6 ára 

(Purssell, 2008).  

Samantekt: Lang algengasta úrræði sem foreldra nota við sótthita er hitalækkandi lyf. Fyrst 

og fremst er það parasetamól (Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002;Purssell 2008; 

Sarrell, o.fl, 2002; Walsh, o.fl., 2007, 2008 en einnig ibuprofen og parasetamól saman(15-27%) 

(Crocetti, o.fl., 2001; Purssell, 2008).  Vísbendingar eru um að foreldrar séu að nota hitalækkandi 

lyf of oft og að óþörfu. Þar sem algengt er að foreldrar byrji að gefa hitalækkandi lyf þegar hitinn 

er um 38,0-38,9°C eða við mildum sótthita (Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; Walsh, 

o.fl., 2008) og einnig er hluti foreldra sem gefur lyf við hita sem er undir 38°C (Al-Eissa o.fl., 

2000b; Sarrell o.fl., 2002; Walsh, o.fl., 2008). Algengt er að foreldrar (48-91%) veki börnin sín á 

nóttunni til að gefa þeim hitalækkandi lyf og jafnvel án þess að þau séu með einkenni (Al-Eissa 
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o.fl., 2000b; Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; Purssell 2008; Schmitt, 1980). Kom 

þetta fram í 5 rannsóknum í 4 fjórum löndum svo þetta er útbreitt úrræði foreldra.   

Foreldrar eru að gefa börnum hitalækkandi lyf til að lækka sótthita og minnka vanlíðan 

þeirra (Karwowska, o.fl., 2002; Sarrell, o.fl, 2002 Walsh, o.fl., 2007, 2008). Þátt fyrir þetta eru 

vísbendingar um að (<35%) foreldra séu ekki að gefa börnum sínum réttu  lyfjaskammtana og 

einnig eru þeir óvissir hvernig þeir eiga að gefa lyfin (Crocetti, o.fl., 2001; Purssell 2008; Sarrell 

o.fl., 2002). Munur er á úrræðum foreldra á milli landa og er það einkum hjá foreldrum í Saudi 

Arabíu þar sem munurinn kemur fram en þeir eru mun óöruggari við hvaða hitastig  á að gefa 

hitalækkandi lyf, en aftur á móti gefa foreldrar í vestrænum löndum í langflestum tilfellum hita-

lækkandi lyf við mildum sótthita (Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; Walsh, o.fl., 

2008). 

Óhefðbundnar meðferðir eða viðbótameðferðir  

 Sex rannsóknir könnuðu  hvaða önnur úrræði foreldrar væru að nota við sótthita en 

lyfjameðferð (Blumenthal, 1998; Crocetti o.fl.2001; Karwowska, o.fl., 2002. Walsh, o.fl.2008, 

2007). 

Í breskri rannsókn (Blumenthal, 1998) kom fram að 64% foreldra kældu börnin sín með 

volgum bökstrum eða baði og notuðu þessa aðferð sem viðbótameðferð við lyfjameðferð  en 

aðeins 6% nota þessa meðferð eingöngu. Bandarískir foreldrar (73%) nota töluvert þessa aðferð 

og um 24% af  þeim vilja byrja að kæla börnin þegar hitastigið er undir 37,8°C. (Crocetti 

o.fl.2001). Í Ástralíu virtust foreldrar nota þessa aðferð minna, ekki nema um 24% og eru þá 

nefndi volgir svanpar eða volgt bað og vilja foreldra nota þessa aðferð í byrjun veikinda og sem 

víðbótarmeðferð í veikindum til að auka vellíðan hjá börnunum. Lítill hluti (14-17%) foreldra 
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nota kalda svampa eða köld böð í rannsóknum Walsh, og félaga (2008; 2007).Tvær rannsóknir 

könnuðu hvort foreldrar hafi börnin sín léttklædd til að auka hitatap þeirra þegar þau eru með 

sótthita og kom í ljós að 48% ástralskra foreldra fækka fötum á börnum sínum og hafa þau létt-

klædd (Walsh, o.fl.2008) en einungis 5,3%  kanadískir foreldra gera slíkt hið sama (Karwowska,  

o.fl., 2002).  

 Samantekt: Foreldra nota aðrar meðferðir en lyf. Helsta meðferðin sem foreldrar notuðu 

var að kæla börnin með volgum bökstrum eða í volgu baði (Blumenthal, 1998; Crocetti 

o.fl.2001; Walsh, o.fl.2008; Walsh, o.fl.2007; Karwowska, o.fl., 2002). Breskir foreldrar (64%) 

notuðu þessa aðferð töluvert sem viðbótameðferð með hitalækkandi lyfjum (Blumenthal, 1998). 

Einnig notuðu foreldrar (73%) í Bandaríkjunum töluvert þessa aðferð en ekki var tekið fram 

hvort þeir notuð hana sem viðbótarmeðferð eða eina og sér (Crocetti o.fl.2001). Einnig vildu þeir 

byrja að kæla börnin áður en þau voru komin með sótthita. Ástralskir foreldrar notuðu þessa 

aðferð lítið (24%) sem viðbótameðferð (Walsh, o.fl., 2007, 2008). Vísbending er um að það að 

kæla börn með volgum svömpum/bökstrum eða í volgu baði þegar þau eru með sótthita, með eða 

án notkunar hitalækkandi lyfja sé útbreidd meðferð (Blumenthal, 1998; Crocetti o.fl.2001; 

Walsh, o.fl., 2008; 2007). Það að hafa börnin léttklædd virðist ekki vera almennt úræði hjá 

foreldrum barna með sótthita (Karwowska,  o.fl., 2002; Walsh, o.fl., 2008).  

Breyting á vökva- og fæðugjöf 

Tvær rannsóknir könnuðu hvort foreldrar breyttu vökva- og fæðugjöf til barna sinna þegar 

þau eru með sótthita (Purssell, 2008; Walsh, o.fl.2008). 

Í  breskri rannsókn Purssell (2008) kom fram að  85% foreldrar telja mikilvægt að auka  

vökvainntöku hjá börnum  á meðan þau eru með sótthita. Mikill meirihluti þeirra eykur vökva-
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gjöfina (75%) en lítill hluti (6%) breytti henni í þá átt t.d. að gefa frekar vatn og djús en gos-

drykki eða sæta drykki. Aðferðirnar sem foreldra notuðu til að auka vökvainntöku hjá börnunum 

voru tvær. Mikill meirihluti foreldra býður börnum oftar að drekka en einnig kom fram fámennur 

hópur foreldra sem telur sig vera að auka vökvagjöfina með því að gefa börnunum eins oft að 

drekka og þau biðja um því börn með sótthita eru þyrst. Um helmingur (49%) foreldra í Ástralíu 

hvöttu börn til að drekka meira þegar þau voru með hita (Walsh, o.fl., 2008). Einnig kom fram 

hjá foreldrum (45%) að þeir telja mun mikilvægara að börn fá meiri vökva heldur en að þau 

borði mat. Sögðust  20% foreldrar leyfa þeim að ráða hvað þau borðuðu mikið en aðrir (12%) 

minnkuðu fæðuinntektina og enn aðrir (8%) leyfðu börnunum að borða það sem þau langaði í 

(Purssell, 2008).  

Samantekt: Foreldra (45-85%) eru nokkuð meðvitaðir um að auka þarf vökvainntekt hjá 

börnum með sótthita (Purssell, 2007, 2008). Veik vísbending er um að fámennur hópur foreldra 

treysti því að börnin séu þyrst og sækist því eftir meiri vökva (Purssell, 2008).  

Ráðleggingar frá heilbrigðisstarfsfólki 

 Tvær rannsóknir könnuð hverjar helstu ástæðurnar væru fyrir því að foreldrar leyti til 

heilbrigðisstarfsfólks (Blumenthal, 1998; Walsh, o.fl., 2008).    

Í breskri rannsókn Blumenthal (1998) var kannað hvort foreldrar telji nauðsynlegt að fara 

með barnið til læknis ef það er með sótthita eða á spítala ef það er með háan sótthita (ekki voru 

nefndar hitatölur). Í ljós kom að 45% foreldrar telja að það eigi að fara með barnið til læknis ef 

það fái sótthita og 27% foreldra telja að það eigi að fara með barn á spítala ef það er með háan 

sótthita. Walsh og félagar (2008) könnuðu hvað hafði áhrif á ákvörðun foreldra um að leita eftir 

ráðleggingum heilbrigðisstarfsfólks. Kom fram að einkum einkenni eins og verkir og hósti (50%) 
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sem voru algengustu ástæður þess að foreldrar leita til heilbrigðisstarfsfólks. Önnur einkenni sem 

foreldra nefndu voru þráðlátur  sótthiti (41%) eða hár sótthiti (37%), almenn vanlíðan og versnun 

eða sinnuleysi barnsins (35%). Aðrir þættir sem foreldrar telja hafa  áhrif eru, ef erfitt er að 

lækka sótthitann eða hann svarar illa hitalækkandi lyfjum (29%) og þörf fyrir ráðleggingar eða 

tryggingu fyrir því að ekkert alvarleg sé að barninu (20%). 

 Samantekt: Vísbendingar eru um að helmingur foreldra fari til læknis með barnið sitt ein-

göngu vegna þess að það er með sótthita og lítill hópur fari með barni beint á spítala ef sótthiti er 

hár (Blumenthal, 1998). Fjölmargar ástæður eru fyrir því að foreldrar leita með börnin sín til 

heilbrigðisstarfsfólks, algengast er hósti, verkir og sótthiti (Walsh, o.fl., 2008).  
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 Hvaðan fá foreldrar þekkingu sín um sótthita?  

 

 Fimm rannsóknir könnuðu hvaðan foreldrar fá þekkingu sína á sótthita (Al-Eissa, o.fl., 

2000b; Corcetti o,fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; Schmitt, 1980; Walsh, o.fl., 2008). Í 

ástralskri rannsókn Walsh og félaga (2008) kom fram að foreldrar fá þekkingu sín frá mörgum 

stöðum. Langflestir foreldrar í rannsókninni fá þekkingu sína frá læknum (61%) en færri fá hana 

frá hjúkrunarfæðingum (19%). Töluverður hluti (39%) foreldranna segjast hafa lært af eigin 

reynslu og fengið þekkingu sína úr bókum og blöðum (26%). En einnig var persónuleg fagleg 

þekking (12%) nefnd. Einnig fá foreldra upplýsingar hjá öðrum mæðrum (22%) og vinum 

(24%). Nær helmingur (42%) svaranda sagðist hafa fengið misvísandi upplýsingar (Walsh, o.fl., 

2008). Svipaðar niðurstöður komu fram í annarri rannsókn sem gerð var af  Walsh og félögum 

(2007), þar sem foreldrar nefna sömu þætti en erfitt er að átta sig á niðurstöðunum þar sem hlut-

föll eru ekki nefnd. Foreldrar í þessari rannsókn tjáðu sig um að verst væri að fá misvísandi upp-

lýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki.  

Al-Eissa og félagar (2000b) í Saudi Arabí sýndu að foreldrar þar sóttu upplýsingar til 

sömu hópa en hlutföllin voru önnur. Þar var algengast að foreldrar fengju  þekkingu sína hjá ætt-

ingjum og vinum (35%) og næst algengast að þeir fengju skriflegar upplýsingar (32%). Um 32% 

foreldra  fengu upplýsingar frá læknum og enn færri eða um 5% þátttakanda fengu  upplýsingar 

frá hjúkrunarfræðingum og lyfsölum (Al-Eissa, o.fl., 2000b).  

Corcetti og félagar (2001) í Bandaríkjunum sýndu að 46% bandarískra foreldra fá þekk-

ing sína frá hjúkrunarfræðingum og læknum. Ekki var tilgreint hlutfallið á milli þessara stétta. 

Schmitt (1980) spurði þessarar sömu spurninga í sinni rannsókn 20 árum áður og þar kom fram 

að 34% foreldra fengu þekkingu sína frá hjúkrunarfræðingum og læknum.  
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 Kanadísk rannsókn (Karwoska, o.fl., 2002) kannaði hvaðan foreldrar fái þekkingu sína 

með það að markmiði að sjá hvort öflun upplýsinga hefði breyst í gengum tíðina. Þær upplýs-

ingar sem hafðar voru til hliðsjónar voru niðurstöður úr fyrri rannsóknum sem höfðu verið gerðar 

á þessu efni. Niðurstöðurnar sýndu að mikill meirihluti (71-74%) foreldra fá þekkingu sína hjá 

læknum. Um helmingur (48-52%) foreldra fékk þekkingu sína frá hjúkrunarfæðingum og lítið 

minni (40-48%)  hópur fékk þekkingu sína úr bókum og blöðum. Það kom höfundum á óvart 

hvað fáir leita sér upplýsinga á internetinu en það eru ekki nema um 2-5% sem sem afla sér upp-

lýsinga þaðan t.d. eru helmingi fleiri sem segjast fá upplýsingar frá sjónvarpi (5-14%). Höfundar 

töldu að upplýsingaöflun foreldra hefði lítið breyst í gengum tíðina (Karwoska, o.fl., 2002). 

 Samantekt: Foreldrar fá þekkingu sín frá fjölmörgum aðilum og úr mörgum áttum og 

misjafnt er eftir löndum hvaðan foreldrar eru að fá þekkingu sína. Flestir foreldrar eru að fá 

þekkingu sína frá læknum (61-40%) (Karwoska, o.fl., 2002; Walsh, o.fl., 2008) færri nefna 

hjúkrunarfræðinga (19-48%) ( Karwoska, o.fl., 2002 Walsh, o.fl., 2008). Þegar skoðaðar eru 

niðurstöður í bandarísku rannsóknunum virðist fræðsla heilbrigðisstafsmanna til foreldra vera að 

aukast með árunum þar í landi eða um 12% (Corcetti o,fl., 2001; Schmitt, 1980).  
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Hver er þekking og viðhorf heilbrigðisstétta til sótthita ? 

Þekking, viðhorf og meðferð lækna við sótthita  

 Tvær rannsóknir könnuðu þekkingu, viðhorf og meðferð lækna við sótthita ( Karwowska 

o.fl., 2002; Sarrell, o.fl., 2002). Önnur var gerð í Ísrael af Sarrell og félögum (2002)  meðal 586 

lækna sem voru starfandi barnalæknar, heimilislæknar og læknar (family medicine specialist) á 

sjúkrahúsum en ekki var gerður greinamunur á svörum þeirra í niðurstöðum. Hin rannsóknin er 

kanadísk (Karwowska o.fl., 2002) þar voru þátttakendurnir bráðalæknar (emergency physican) 

(n=16) heimilislæknar (n=79) og barnalæknar (n=26) . 

Í rannsókn Sarrell, og félaga (2002) kom fram að 89% lækna telja að sótthiti á bilinu  37-

38°C sé gagnlegur. Rannsókn Karwowska og félaga (2002) sýndi að það hitastig sem læknarnir 

álíta vera sótthita er 37,9- 38,2°C að meðaltali. Barnalæknarnir og bráðalæknar álitu að 39,6-

39,9°C að meðaltali sé hár sótthiti en heimilislæknar tiltaka heldur lægra hitastig eða 39,2°C að 

meðaltali. Einnig var kannað viðhorf  lækna til sótthita og hvað væru líklegir fylgikvillar hans. 

Um 92-100% allra læknana töldu það vera  vanlíðan fyrir barnið. Aðrar ástæður sem allir lækn-

arnir nefndu voru hitakrampi (81-92%) og þurrkur (62-86%). Heimilislæknar skáru sig úr með 

því að nefna að heilaskaði (40%) og dauði(34%) sé líkleg afleiðing af sótthita.  

Allir 3 hópar kanadísku læknanna telja að það eigi að meðhöndla sótthita sem er 38,4-

38,6°C að meðaltali. Sarrell og félagar (2002) könnuðu einnig meðferð við sótthita og kom í ljós 

að 11% lækna vilja meðhöndla hita undir 38°C án einkenna og 27% læknanna eru hlynntir því að 

vekja börnin á nóttunni til að gefa hitalækkandi lyf. Einnig komu fram að helstu ástæðurnar fyrir 

að gefa hitalækkandi lyf séu til að auka vellíðan (51%) hjá börnunum,  koma í veg fyrir heila-

skaða og hitakrampa (34%) og eingöngu að koma í veg fyrir hitakrampa (9%). 
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 Karwowska og félagar (2002) könnuð einnig hvað læknar  ráðleggja foreldum varðandi 

meðhöndlun sótthita. Allir læknarnir í rannsókninni ráðlögðu foreldrunum að nota parasetamól. 

Einnig ráðlögðu þeir þeim að nota ibuprofen (bráðalæknar 100%, barnalæknar 76%, heimilis-

læknar 70%). Önnur meðferð sem þeir ráðlögðu voru volgir bakstrar og bað. Voru heimilis-

læknar hlynntastir þeirri meðferð eða um 77% en bráðalæknar og barnalæknar ráðlögðu þessa 

meðferð (44-46% tilvika). Ráðleggingar um að auka vökvainntöku og fækka fötum á börnum var 

einnig gefin (bráðalæknar 37%, heimilislæknar 19%, barnalæknar 15%).  Lítill hópur(8%) 

heimilislækna ráðlagði foreldrum að gefa börnum aspirín.  

Samantekt: Erfitt er að fá heildarmynd af þekkingu og viðhorfi lækna til sótthita af 

þessum tveim rannsóknum sem skoðaðar voru hér og þær spyrja ekki sömu spurninga. Einnig er 

úrtakið lítið hjá Karwowska og félögum (2002) bæði hjá bráðalæknum(n=16) og barnalæknum 

(n=26) og rýrir það niðurstöðurnar. Einnig eru rannsóknirnar framkvæmdar í ólíkum löndum og 

sýna niðurstöður einkum viðhorf og þekkingu ísraelskra og kanadískra lækna en ekki lækna 

almennt.  

 Þekking lækna í rannsóknunum á hvað sótthiti sé er nokkuð góð en þekking á afleið-

ingum og meðferð við sótthita virðist vera misjöfn (Karwowska o.fl., 2002; Sarrell, o.fl., 2002). 

Þetta má sjá af því að læknar telja að helsti fylgikvilli sótthita sé vanlíðan en töluverður hópur 

lækna (92-81%)  álítur að sótthiti geti valdið heilaskaða og hitakrampa (81-92).Vísbendingar eru 

um að lítill hópur (10%) lækna vilji meðhöndla hita sem er ekki sótthiti eða undir 38°C og 34% 

telja að það eigi að meðhöndla hita til að koma í veg fyrir hitakrampa. Heimilislæknar í Kanada 

viðast hafa takmarkaða þekkingu á sótthita t.d. telja 40% að sótthiti geti  valdið heilaskaða  og 

dauða (34%). Einnig ráðlögðu  meðferðir sem ekki eru taldar vera æskilegar eins og að kæla 
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börn með volgum bökstrum eða baði (77%) og gefa börnum aspirín (8%) (Karwowska o.fl., 

2002). Ekki er hægt að segja um þekkingu heimilislækna almennt út frá þessum niðurstöðum.   

 

 Þekking, viðhorf og meðferð hjúkrunarfræðinga við sótthita 

Þrjár rannsóknir könnuðu þekkingu, viðhorf og meðferð hjúkrunarfræðing við sótthita hjá 

börnum. Walsh og félagar (2005) gerðu rannsókn á meðal hjúkrunarfræðinga sem unnu á barna-

deildum á barnaspítala í Ástralíu  (N=51). Karwowska og félagar (2002)  gerðu rannsókn  á 

meðal hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku fyrir börn (N=39) í Kanada. Stór rannsókn (N=469) 

var gerð meðal hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á heilsugæslustöðum, barnadeildum og bráða-

móttökum fyrir börn í Ísrael en ekki var gerður greinamunur á niðurstöðum milli hópa. (Sarrell, 

o.fl., 2002).  

 Könnuð var þekking ástralskra hjúkrunarfræðinga á lífeðlisfræði hita og voru 61% með 

mjög góða þekkingu (Walsh o.fl., 2005). Sarrell og félegar (2002) könnuðu hvort hjúkrunarfræð-

ingar töldu sótthita vera gagnlegan,  64% töldu hann ekki vera það en ástralskir hjúkrunarfræð-

ingar voru á öðru máli því 68% töldu sótthita vera gagnlegan (Walsh o.fl., 2005). Hjúkrunarfræð-

ingar í Ástralíu álitu  algengasta fylgikvilla sótthita vera þurrk (88%) (Walsh o.fl., 2005) og 69% 

kanadískra hjúkrunarfræðinga voru sammála, en einnig  töldu þeir að hann ylli börnum vanlíðan 

(97%) og hætta væri á hitakrampa (61%) (Karwowska o.fl., 2002). 

 Í rannsókn Sarrell (2002) og félaga í Ísrael kom fram að 30% hjúkrunarfræðinga vilja 

meðhöndla hita sem er undir 38°C og án annarra einkenna, en 31% áströlsku hjúkrunarfræðing-

anna í rannsókn Walsh og félaga (2005) töldu nauðsynlegt að meðhöndla hita sem var 38,3°C og 

hærri (Walsh o.fl., 2005). Kannað var hvort hjúkrunarfræðingar töldu nauðsynlegt að vekja börn 
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á nóttunni  til að gefa þeim hitalækkandi lyf, þrátt fyrir að þau hafi engin önnur einkenni en sótt-

hita, kom í ljós að bæði ástralskir (37%) og ísraelskir (52%) hjúkrunarfræðingar telja að þess 

þurfi (Walsh o.fl., 2005: Sarrell 2002). Í rannsókn Walsh og félaga (2005) kom fram að 86% 

hjúkrunarfræðinganna telja nauðsynlegt að meðhöndla sótthita hjá öllum börnum til að koma í 

veg fyrir hitakrampa þrátt fyrir að fram hafi komið að þeir hafa nokkuð góða þekkingu á eðli 

hitakrampa. Til dæmis töldu flestir hjúkrunarfræðingarnir að hitakrampi ylli ekki heilaskaða 

(90%) og algengast sé að hann komi fram fyrstu 42 klukkustundirnar (53%) eftir að sótthiti  

byrjar og að hitakrampi sé ættgengur (86%). Niðurstöður í rannsókn Sarrell og félaga (2002) 

sýndu að helstu ástæðurnar sem hjúkrunarfræðingarnir gefa fyrir því að gefa hitalækkandi lyf er 

að koma í veg fyrir  hitakrampa (33%) og minnka vanlíðan (31%) hjá börnum. Karwowska og 

félagar (2002) í  Kanada könnuðu hvaða ráðleggingar hjúkrunarfræðingar væru að gefa varðandi 

meðferð á sótthita. Níutíu og sjö prósent hjúkrunarfræðinga ráðlögðu foreldrum að nota 

parasetamol og 81% þeir ráðlögðu foreldrum að nota ibuprofen. Aðrar meðferðir sem þeir ráð-

lögðu voru volgir bakstrar og böð (36%), fækka fötum (49%)  og auka inntöku á vökva (49%). 

Hjúkrunarfræðingar (88%) í Ástralíu töldu að volgir bakstrar og böð væru ekki æskileg meðferð 

til að draga úr sótthita (Walsh o.fl., 2005).  

  Samantekt: Þegar skoðaðar eru rannsóknirnar sem kanna þekkingu og viðhorf  

hjúkrunarfræðinga ber að hafa það huga að bæði í rannsóknum Karwowska og félaga  (2002) og 

Walsh og félag (2005) eru úrtökin frekar lítil og  hefur það áhrif á að takmarkað er hægt að á-

lykta um hjúkrunarfræðinga almennt út frá niðurstöðunum.  

 Misvísandi niðurstöður eru um álit hjúkrunarfræðinga á gagnsemi sótthita og var hlutfall 

hjúkrunarfræðinga næstum jafnt sem taldi að sótthiti væri gagnlegur og sem taldi hann skaðlegan   

(64-68%) (Sarrell, o.fl., 2002; Walsh o.fl., 2005). Þar sem það var skoðað virðast hjúkrunarfræð-
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ingar almennt hafa góða þekkingu á eðli hitakrampa það er  að hitakrampi valdi ekki heilaskaða 

(90%) og algengast sé að hann komi fram fyrstu 24 klukkustundirnar (53%) eftir að sótthiti 

byrjar og að hitakrampi sé ættgengur (86%) (Walsh o.fl., 2005). Þetta er áhugavert í ljósi þess 

hversu margir telja að hitakrampi sé fylgikvilli sótthita (34-66%)( Sarrell, o.fl., 2002; Walsh o.fl., 

2005) og hve margir vilja meðhöndla sótthita hjá öllum börnum til að fyrirbyggja krampa (Walsh 

o.fl., 2005). Þetta eru mótsagnakenndar niðurstöður. 

Fyrir utan hitakrampa telja hjúkrunarfræðingar þurrk vera helsta fylgikvilla sótthita (88-

69%) (Sarrell, o.fl., 2002;Walsh o.fl., 2005). Hjúkrunarfræðingar virðast hafa tilhneigingu til að 

vilja meðhöndla lágt hitastig ( 38,0- 38,3°C) með hitalækkandi lyfjum og jafnvel að vekja (37-

52%) börn á nóttunni til að gefa þeim lyf þrátt fyrir að þau hafi engin önnur einkenni en sótthita 

(Sarrell, o.fl., 2002;Walsh o.fl., 2005). Aðal ráðleggingar til foreldra eru að nota parasetamól til 

að lækka sótthitann (97%) en einnig um að nota íbuprofen (82%) en þetta var aðeins kannað í 

einni rannsókn (Karwowska o.fl., 2002). Nokkuð var um að hjúkrunarfræðingar væru að ráð-

leggja um notkun volgra bakstra og baða við sótthita hjá börnum en mjög mismunandi eftir 

löndum, 36% í Kanada og 12% í Ástralíu (Karwowska o.fl., 2002; Walsh o.fl., 2005).   
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Umræður 

 

Sótthiti er fyrirbæri sem nær allir telja sig þekkja og hafa skoðun á en hvað þekkingin er 

mikil og áreiðanleg liggur ekki alltaf fyrir. Við nánari skoðun á þeim rannsóknum sem hefur 

verði fjallað um hér að framan kom í ljós að þekkingu foreldra er ábótavant (Al-Eissa, o.fl., 

2000a, 2000b ;Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; Purssell 2008; Sarrell, o.fl, 2002;     

Walsh, o.fl., 2007, 2008). Fæstir foreldrar vita að sótthiti er gagnlegur líkamanum til að takast á 

við sýkingar og myndun mótefna (Purssell 2008; Walsh, o.fl., 2008) en í stað þess líta foreldra á 

sótthita sem ógn sem getur valdið skaða. Vísbendingar eru um að foreldrar viti ekki hvað er eðli-

legur líkamshiti (Purssell, 2008) og að hiti hjá börnum getur sveiflast um 1,9°C án þess að um 

sótthita sé að ræða (Schmitt, 1980). Foreldrar hafa tilhneigingu til að líta á mildan sótthita sem 

háan sótthita og sótthita sem er þar yfir sem mjög háan sótthita (Al-Eissa, o.fl., 2000a; 

Karwowska, o.fl., 2002; Schmitt, 1980; Walsh, o.fl., 2008). Einnig kemur í ljós að lítill hópur 

(26-8%) foreldra telur að sótthiti sem ekki er meðhöndlaður með hitalækkandi lyfjum geti orðið 

stjórnlaus, er þetta frekar útbreiddur misskilningur sem má sjá af því að þetta kemur fram í 

þremur löndum (Al-Eissa, o.fl., 2000a; Crocetti, o.fl., 2001; Walsh, o.fl., 2007). Þessar niður-

stöður sýna að þekking foreldrar á grundvallar atriðum er varða sótthita er brengluð og jafnvel 

röng. Þetta leiðir til þess að hæfni foreldra til að meta ástand barna sinna þegar þau eru með sótt-

hita er léleg og einnig hefur þetta áhrif á viðhorf þeirra til sótthita. Foreldrar hræðast afleiðingar 

sótthita og töluvert stór hópur foreldra hefur áhyggjur af börnum sínum þegar þau eru með sótt-

hita (Crocetti, o.fl., 2001; Purssell 2008; Schmitt, 1980). Það sem foreldrar hræðast helst þegar 

börnin þeirra eru með sótthita er hitakrampi og einnig er algengt að nefnt sé heilaskaði og of-

þornun (Al-Eissa, o.fl., 2000a Blumenthal, 1998; Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; 
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Purssell, 2008; Walsh, o.fl., 2008). Það hitastig sem foreldrar telja að geti valdið þessum fylgi-

kvillum er 40°C (Karwowska, o.fl., 2002; Purssell, 2008, Walsh, o.fl.,  2007). Þessar niðurstöður 

er áhugaverðar að því leyti að þær ástæður sem foreldar nefna eru frekar sjaldgæfar eða varla til. 

Hitakrampi er fátíður eða um 3% barna á aldrinum 6 mánaða til 5 ára fá hitakrampa (Lissauer og 

Clayden, 2007). Tíðni hitakrampa er hæst um 18 mánaða aldur og kemur hann oftast fram fyrstu 

24 tímana eftir að barnið byrjar að fá sótthita og eru algjörlega skaðlaus (Jones og Jacobsen, 

2007). Orsök hitakrampa er talin vera sótthiti sem hækkar snögglega.  Einnig er það mjög sjald-

gæft að sótthiti um og yfir  40°C valdi heilaskaða, talið er að líkamshiti þurfi að fara yfir 43°C 

gráður til að valda heilaskaða (Broom, 2007). Svo hár líkamshiti er ekki af völdum sótthita 

heldur liggja þar aðrar sjaldgæfar ástæður að baki til dæmis hitaslag (Widmaier, o.fl. 2006). Má 

því segja að áhyggjur foreldra af hitakrampa og heilaskaða séu ekki raunhæfar og það er brýn 

þörf á að fræða foreldra um sótthita og eðli hitakrampa, því vanþekking foreldra í þessum efnum 

virðist vera algeng.  

 Lítil þekking forelda virðist hafa áhrif á viðhorf og úrræði þeirra. Mörg úrræði foreldra  

endurspegla ótta við sótthita til að mynda er ákveðin hópur foreldra sem mælir börnin sín mjög 

ört eða á klukkustunda fresti (Crocetti, o.fl.,2001; Purssell 2008) sem lýsir miklu óöryggi og 

hræðslu. Lang algengast úrræði foreldra er notkun á hitalækkandi lyfjum. Fyrst og fremst er það 

parasetamól sem er lang algengast (88-100%) (Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; 

Purssell, 2008; Sarrell, o,fl., 2002. Schmitt, 1980; Walsh, o.fl.,2007; 2008) og einnig eru 

foreldrar að nota ibuoprofen samhliða parasetamóli (15-27%) (Crocetti, o.fl., 2001; Purssell, 

2008). Vísbendingar eru um að foreldrar séu að nota hitalækkandi lyf of oft og að ástæðulausu. 

Það hitastig  sem flestir foreldrar byrja að gefa hitalækkandi er 38,0-38,9° eða við mildum sótt-

hita (Crocetti, o.fl., 2001; Karwowska, o.fl., 2002; Walsh, o.fl.,2007 ). Einnig kemur fram að 
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foreldrar  gefa lyf við hita sem er undir 38°C (Al-Eissa o.fl., 2000; Sarrell, o,fl., 2002; Walsh, 

o.fl., 2008) sem almennt er ekki talin vera sótthiti. Þó nokkuð er um það að foreldrar (48-91%) 

veki börnin sín á nóttini til að gefa þeim hitalækkandi lyf og án þess að þau séu með önnur ein-

kenni en sótthita (Al-Eissa o.fl., 2000; Crocetti, o.fl., 2002; Karwowska. o.fl.,2002; Purssell 

2008; Schmitt, 1980). Og til viðbótar eru vísbendingar um að foreldrar (35%) gefi hitalækkandi 

lyf tíðar en fyrirmæli kveða á um (Crocetti o.fl., 2001; Purssell, 2008; Sarrell, o.fl., 2002) og þar 

af leiðandi eru þeir ekki að gefa börnum sínum réttu lyfjaskammtana. Helstu ástæður sem for-

eldar gefa fyrir lyfjagjöfinni er að þeir vilja lækka sótthitann og minnka vanlíðan barnanna. 

(Karwowska, o.fl., 2002 Sarrell, o.fl., 2002; Walsh, o.fl., 2008). 

 Þessar niðurstöður sýna að foreldrar nota mikið hitalækkandi lyf  og ástæðan virðist vera 

fyrst og fremst sú að  tryggja öryggi sitt og minnka óttann við  hugsanlegar afleiðingar sem oftast  

eru ekki rökréttar. Til dæmis  það að vekja börn upp á nóttunni sem ekki hafa nein einkenni 

veikinda önnur er sótthita er ástæðulaust,  og að gefa lyf við hita sem er undir 38°C hefur lítinn 

tilgang nema þá til að róa foreldra. Þessar tíðu gjafir á parasetamóli eru áhyggjuefni í ljósi auka-

verkana parasetamól. Önnur úrræði sem foreldrar eru að nota við sótthita eru mun minna notað 

en lyfjameðferð og kemur það á óvart að úrræði eins og að hafa börn léttklædd virðist ekki vera 

almennt úrræði hjá foreldum barna með sótthita (Karwowska,  o.fl., 2002; Walsh, o.fl.2008). 

Úrræði eins og að auka vökvagjöf virðist vera mun algengari og eru foreldrar nokkuð meðvitaðir 

um nauðsyn þess (Purssell, 2008; Walsh o.fl. 2008). Þó kemur fram veik vísbending um að 

foreldra telji að börnin verði þyrstari þegar þau er með sótthita og biðji því um aukinn 

vökva.Varhugavert er að treysta því, oftast finna börn ekki fyrir auknum þorsta og þarf því að 

hvetja þau til að drekka (Ball og Bindler, 2006). Þau úrræði að auka vökvagjöf og hafa börn létt-

klædd þegar þau eru með sótthita eru þau úrræði sem allir foreldra ættu  að þekkja og geta fram-
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kvæmt og eru þar að auki alveg skaðlaus og ættu því að vera fyrstu úrræði hjá foreldum við sótt-

hita frekar en að gefa hitalækkandi lyf, sem virðist vera í langflestu tilfellum fyrsta úrræði hjá 

foreldum. Einnig kemur fram að úrræði eins og að kæla börn með volgum bökstrum/svömpum er 

útbreidd meðferð, þó ekki mikið notuð (Blumenthal, 1998; Crocetti o.fl.2001; Walsh, o.fl., 2008; 

2007) en hún er ekki talin æskileg og getur jafnvel framkallað hitakrampa (Glatstein og Scolnik, 

2007). Í ljósi þess sem hefur komið fram hér að framan er mikil þörf  á fræðslu til foreldra um 

eðli sótthita og úrræði tengd honum.  

 Í þeim rannsóknum sem skoðaðar eru hér kom í ljós að samskipti foreldra og heilbrigðis-

stétta hefur töluverð áhrif á þekkingu og viðhorf þeirra til sótthita. Heilbrigðisstarfsfólk getur 

bæði aukið og dregið úr áhyggjum foreldra (Crocetti, o,fl., 2001; Walhs, o,fl., 2007) og virðist 

viðmót starfsfólks skipta miklu máli í því sambandi, því misvísandi upplýsingar frá heilbrigðis-

starfólki geta haft verulega neikvæð áhrif á áhyggjur foreldra og gert þá óvissa um hvaða úrræði 

þeir eiga að nota við sótthita (Walsh, o.fl., 2007, 2008). Með þessar vísbendingar í huga er  

athyglisvert að sjá þær niðurstöður  að flestir foreldrar eru að fá þekkingu sína um sótthita hjá 

læknum (61-40%) og  hjúkrunarfræðingum (19-48%) (Karwowska, o.fl., 2002,Walsh, 2008). Á 

þessu má sjá að hlutverk heilbrigðisstarfsfólks hvað varðar fræðslu til foreldra um sótthita og 

meðferð hans er mjög mikilvægt og því  nauðsynlegt að fagaðilar séu að veitta réttar upplýsingar 

sem byggja á gagnreyndri þekkingu.  

 Í þessu ljósi er áhugavert að skoða viðhorf og þekkingu hjúkrunarfræðinga og lækna til 

sótthita hjá börnum. Vert er að taka það fram að aðeins voru 3 rannsóknir skoðaðar um þetta 

efni. Þessar rannsóknir voru gerðar í Kanada, Ísrael og Ástralíu og vegna þess hvað þetta eru fáar 

rannsóknir er ekki hægt að alhæfa út frá þeim en  engu að síður koma þar fram áhugaverðar vís-

bendingar. Niðurstöður þessara rannsókna (Karwowska, o.fl., 2002; Sarrell, o.fl., 2002) benda til 
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þess að þekking lækna á  eðli sótthita sé nokkuð góð en þekking á afleiðingum og meðferð við 

sótthita virðist vera misjöfn. Þekking hjúkrunarfræðinga er misgóð eftir rannsóknum, til dæmis 

er misjafnt hvað hjúkrunarfræðingar telja sótthita gagnlegan. Það eru jafn margir sem telja hann 

gagnlegan og telja hann skaðlegan (Sarrell, o.fl., 2002; Walsh, o.fl., 2005). Bæði læknar og 

hjúkrunarfræðingar hafa sterka tilhneigingu til að vilja meðhöndla mildan sótthita (38-39°C) til 

að koma í veg fyrir skaðsemi hans (Karwowska, o.fl., 2002; Sarrell, o.fl., 2002). Einnig telja þeir 

að sótthiti geti haft skaðleg áhrif og er þá einkum nefnt hitakrampi, þurrkur og heilaskaði 

(Karwowska, o.fl., 2002; Sarrell, o.fl., 2002). Fram kemur að  hjúkrunarfræðingar og læknar telja 

nauðsynlegt að vekja börn upp á nóttunni til að gefa þeim hitalækkandi lyf þrátt fyrir að þau hafi 

engin önnur einkenni en sótthita og eru hjúkrunarfræðingar mun hlynntari því (Sarrell, o.fl., 

2002; Walsh, o.fl., 2005). Helstu ráðleggingarnar sem  hjúkrunarfræðingar og læknar eru að gefa 

til foreldra er að nota hitalækkandi lyf við sótthita (Karwowska, o.fl., 2002). Þessar niðurstöður 

eru áhugaverðar í því ljósi hvað það er mikill samhljómur á milli viðhorfa foreldra og heil-

brigðisstarfólks og má því álykta sem svo að þekkingu heilbrigðisstarfssfólks á sótthita sé ábóta-

vant. 

Vísbendingar eru um að ekki sé beint samband á milli þekkingar og viðhorfs til sótthita 

heldur virðast einnig aðrir þættir spila þar inní. Í rannsókn Walsh og félaga (2005) sem gerð var í 

Ástralíu  kom fram að þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingar hefðu góða þekkingu á sótthita og hita-

krampa telur meirihluti (86%) þeirra  nauðsynlegt að meðhöndla öll börn með hitalækkandi 

lyfjum til að fyrirbyggja að þau fái hitakrampa. Einnig kom fram í þessari rannsókn að um helm-

ingur (57%) hjúkrunarfræðinga séu með sótthitafælni (fever phobic). Sótthitafælni var fyrst 

nefnd á nafn af Schmitt (1980) fyrir um 28 árum og taldi hún að hluti af  foreldrum væri haldnir 

sótthitafælni. Fælni er skilgreind sem mikill órökrétt hræðsla á tilteknu fyrirbæri (Stuart og 
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Laraia, 2005). Hræðsla við sótthita er ekki rökrétt en virðist stýra athöfnum foreldra og heil-

brigðisstétta sem vilja meðhöndla mildan sótthita og jafnvel hitastig sem er ekki talið vera sótt-

hiti til að koma í veg fyrir skaðsemi sótthita sem á ekki við rök að styðjast. Velta má fyrir sér 

hvort það sé verið að meðhöndla sótthita vegna hræðslu  eða hvort jákvætt viðhorf til hitalækk-

andi lyfja ráði ferðinni? Er verðið að trygga sig fyrir því að ekkert komi fyrir og eða er hér á 

ferðinni mikill þörf fyrir að hafa stjórn á aðstæðum? Stýra hefðir viðhorfum foreldra og heil-

brigðisstétta til sótthita og hitalækkandi lyfja? Skiljanlegt er að foreldrar sem ekki hafa þekkingu 

á sótthita hafi þetta viðhorf til sótthita og hitalækkandi lyfja en það ætti ekki að þekkjast meðal 

heilbrigðisstarfsfólks sem á að hafa góða þekkingu á sótthita í ljósi þess hversu algengt fyrirbæri 

hann er. Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að skoða viðhorf sitt til sótthita til að geta starfað 

faglega. Vinna þarf  bug á ótta sem á sér ekki stoð í raunveruleikanum og forðast að vinna eftir 

gömlum hefðum. Meta þarf ástands barna með önnur einkenni í huga en sótthita   og ekki með-

höndla sótthita með hitalækkandi lyfjum. Ef hjúkrunarfræðingar leggja aðaláhersluna á að með-

höndla sótthita með hitalækkandi lyfjum gefa þeir foreldrum röng skilaboð um að sótthiti sé 

skaðlegur og óæskilegur sem hann er ekki.  

 Þegar skoðaður var munur á milli landa kemur fram að þekking , úrræði og viðhorf 

foreldra geta veri breytileg á milli landa.  Má draga þá ályktun að viðhorf og þekking á sótthita 

geti verið tengd umhverfi og menningu. Til dæmis eru ástralskir foreldrar með meiri þekkingu á 

eðlilegum líkamshiti (36-38°C), og sótthita en foreldrar í öðrum löndum (Walsh, o.fl., 2008). 

Breskir foreldrar telja áreiðanlegra að mæla sótthita hjá börnum sínum með hitamæli (Blumental, 

1998) en foreldrar í Saudi Arabíu telja jafn áreiðanlegt að þreifa enni barnanna eins og að mæla 

þau með hitamæli (Al-Eissa, o.fl., 2000b). Einnig skera foreldrar sig úr í  Saudi Arabíu að því 

leyti að þeir eru með mun minni þekkingu á sótthita heldur en foreldra í öðrum löndum og þeir 
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eru einkum að fá þekkingu sína frá fjölskyldum (Al-Eissa, o.fl.,2000a, 2000b). Ef til vill undir-

strikar þetta mikilvægi fræðslu heilbrigðisstarfsfólks til foreldra um sótthita og úrræði við 

honum. Þrátt fyrir að mismunur sé á milli landa kemur allstaðar sömu grundvallaratriðin fram og 

þau eru að þekking foreldra á sótthita er ábótavant og að ákveðinn hópur foreldrar hræðist sótt-

hita og telur  hann skaðlegan börnum. 
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Lokaorð 

 

 Sótthiti er algengt fyrirbæri sem allir bera kennsl á og hafa skoðun á. Við vinnu á þessu 

verkefni komu margar áhugaverðar niðurstöður í ljós til dæmis sú staðreynd að það virðist vera 

mikil vanþekking á sótthita og hvernig eigi að meðhöndla hann. Þrátt fyrir algengi sótthita og 

hvað hann getur vakið upp mikinn ótta meðal foreldra sem leita sér því oft hjálpar til heilbrigðis-

starfsfólks, hefur sótthiti ekki fengið mikla athygli meðal heilbrigðisstarfólks og er það ef til vill 

vegna þess hversu algengur hann er.  Þessi umfjöllun hér er langt frá því að vera tæmandi og  

áhugavert væri að skoða betur til dæmis þær rannsóknir sem hafa kannað áhrif hitalækkandi lyfja 

á framgang sjúkdóma og starfsemi ofnæmiskerfisins. 

 Eins og flestar rannsóknir hefur þessi athugun mín frekar vakið upp fleiri spurningar en 

hún hefur svarað. Mikilvægt er að gera rannsókn meðal íslenskra foreldra til að kanna þekkingu,  

viðhorf og úrræði foreldra á sótthita. Slík rannsókn myndi gera alla fræðslu til foreldra og 

heilbrigðisstarfsfólks mun markvissari. Nauðsynlegt er að útbúa fræðsluefni fyrir foreldra um 

sótthita til að þeir verði betur í stakk búnir til að taka sjálfstæðar og yfirvegaðar ákvarðanir um 

hvað úrræði eru best í hvert skipti fyrir sig. Allir foreldrar ættu að fá fræðslubækling í 

ungbarnaeftirliti á heilsugæslustöðum, sem byggir á gagnreyndri þekkingu. Foreldrar annast veik 

börn sín í heimahúsum og virðast vera að fá upplýsingar um sótthita úr mörgum áttum og frá 

mörgum aðilum. Þær upplýsingar geta verið mis áreiðanlegar því þekking á sótthita er ekki 

almenn þekking.  

 Svo virðist sem þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á sótthita sé ábótavant. Því mun aukin 

fræðsla væntanlega skila sér í meira öryggi í starfi og meiri fræðslu til foreldra. Mikilvægt er að 

líta í eigin barm, hver eru okkar viðhorf til sótthita og hvaða skilaboð sendum við til foreldra? 
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Sem dæmi er lítil kennsla um sótthita í  hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Að auki er 

mikilvægt að gera klínískar leiðbeiningar byggðar á gagnreyndri þekkingu, því það mun bæði 

auka gæði heilbrigðisþjónustunnar og tryggja öryggi sjúklinganna.   
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