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Ágrip 

Tilgangur: Verkir eru stórt heilsufarsvandamál og eru algengasta heilbrigðisvandamál sem 

heilbrigðisfagfólk fæst við. Rannsóknir á lyfjanotkun barna eru fáar en margar rannsóknir staðfesta að 

verkir eru algengir meðal barna og unglinga. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að algengi verkja meðal 

barna og unglinga hafi aukist mikið síðastliðin 20 ár. Því þykir áhugavert að rannsaka verkjalyfjanotkun 

og sjálfskömmtun verkjalyfja meðal barna og unglinga. Megintilgangur þessarar forrannsóknar er að 

skoða algengi verkja og sjálfskömmtun verkjalyfja á meðal barna og unglinga á aldrinum 12-16 ára á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Aðferð: Stuðst var við lýsandi megindlegt þversnið. Spurningalisti sem samanstóð af 31 spurningu 

var lagður fyrir þægindaúrtak 40 barna sem fengið var með snjóboltaúrtaki, 5 stúlkur og 5 drengir í 

hverjum árgangi í sjöunda til tíunda bekk á höfuðborgarsvæðinu. Helstu breytur voru bakgrunnsbreytur 

(s.s. kyn, bekkur, félagsleg staða), tíðni og tegund verkja og verkjalyfjanotkunar og vitneskja barna um 

verkjalyf og meinta ástæðu verkja og verkjalyfjanotkunar. Niðurstöður voru bornar saman við 

niðurstöður erlendra rannsókna. 

Niðurstöður: Fjörtíu prósent barna upplifðu verk mánaðarlega og algengasti verkur var 

höfuðverkur. Tæplega helmingur (45%) barna sem höfðu upplifað verk á síðastliðnum sex mánuðum 

höfðu tekið verkjalyf. Stelpur voru ávallt í meirihluta, þær upplifðu oftar verki og tóku oftar verkjalyf. 

Algengi sjálfskömmtunar verkjalyfja reyndist vera 37,5%, en algengast var að foreldrar/forráðamenn 

skömmtuðu verkjalyfinu og veittu ráð um notkun þeirra. Algengasta orsök verkja reyndist vera 

íþróttaiðkun og helstu afleiðingar verkja á daglegt líf þátttakenda voru að þeir gátu ekki stundað 

áhugamál vegna verkja. 

Ályktun: Algengi verkja og verkjalyfjanotkunar samræmist erlendum niðurstöðum sem sýna að 

börn fái verki sem hafa áhrif á daglegt líf. Rannsóknin er forrannsókn og ætla má að niðurstöðurnar 

muni geta hvatt til frekari rannsókna á algengi verkja og sjálfskömmtunar lyfja þar sem sjálfskömmtun 

verkjalyfja hefur ekki verið könnuð áður á Íslandi. 

 

Lykilorð: Verkir, sjálfskömmtun, verkjalyfjanotkun, unglingar. 
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Abstract 

Purpose: Pain is a major health problem and the most common problem health professionals deal 

with. Studies on the use of pain medication among children are few, but many studies confirm that 

pain is common with children and adolescent. Recent studies have shown that the prevalence of pain 

among children and adolescent has increased substantially over the past 20 years. It is, therefore, 

interesting to investigate the use of pain medication and the self-medication of pain medication among 

children and adolescent. The main purpose of this preliminary study is to examine the prevalence of 

pain and self-medication of pain medication among children and adolescent aged 12-16 years in the 

metropolitan area of Reykjavik.  

Method: In this research, a descriptive cross-sectional survey was conducted using a 

questionnaire. The questionnaire, which consisted of 31 questions and was administered to a 

convenience sample of 40 children found with a snowball sample, 5 girls and 5 boys in each grade 

from the 7th to the 10th grade from schools within the metropolitan area. The main parameters were 

backdrop variables (such as gender, class, social status), the frequency and type of pain and pain 

medication used, the children’s knowledge of pain medications, and the alleged reason for the pain 

and pain medications used. Results were compared against the results of international research. 

Results: Forty percent of children experienced pain monthly and the most common pain was 

headache. Almost half (45%) of the children who had experienced pain in the past six months had 

taken pain medications. Girls were always in the majority, as they experienced pain more often and 

took pain medication more often. The prevalence of self-medication of pain medication was found to 

be 37.5%, but most commonly parents/guardians dispensed the pain medication and gave advice on 

their use. The most common cause of pain was found to be caused by sports and the most common 

consequences of pain on their daily life was that they could not participate in their hobbies due to pain. 

Conclusion: The prevalence of pain and the use of pain medication in this study is consistent with 

international findings that show that children do experience pain that affects their daily life. The study 

is preliminary and it can be expected that the results can encourage further research on the 

prevalence of pain and self-medication of drugs since the issue of self-medication of pain medication 

has not been researched before in Iceland.  

 

Keywords: Pain, self-medication, use of pain medication, adolescent. 
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1 Inngangur  

Verkir eru stórt heilsufarsvandamál og eru algengasta heilbrigðisvandamál sem heilbrigðisfagfólk þarf 

að kljást við. Verkir eru oft flokkaðir sem langvinnir og bráðir (Anna Gunnlaugsdóttir, 2006; 

International Association for the Study of Pain, e.d.). Rannsóknir á lyfjanotkun barna eru fáar en þó er 

vitað að verkir eru algengir í samfélaginu bæði meðal barna og fullorðinna. Þó hafa verkir ekki verið 

jafn mikið rannsakaðir og hjá fullorðnum. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að verkir hafa aukist 

mikið hjá unglingum síðastliðin 20 ár (Guðrún Kristjánsdóttir, 2013). Niðurstöður rannsóknar á 

unglingum í Noregi sýnir að 60% þátttakenda fundu til verkja á síðastliðnum þremur mánuðum 

(Haraldstad, Sørum, Eide, Natvig og Helseth, 2011).  

Þó algengi verkja meðal unglinga sé þekkt er lítið vitað um verkjalyfjanotkun og sjálfskömmtun 

verkjalyfja meðal þeirra. Í samhengi algengis helstu verkja þykir áhugavert að rannsaka 

verkjalyfjanotkun unglinga á aldrinum 12-16 ára á Íslandi og algengustu skýringar þessa aldurshóps 

fyrir verkjum sínum og bera saman við rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis staðfesta notkun verkjalyfja hjá börnum og unglingum og 

eru stúlkur í meirihluta (Du og Knopf., 2009; Haraldstad o.fl, 2011; Knopf, Wolf, Sarganas, Zhuang, 

Rasher og Neubent, 2013). Einnig sýna niðurstöður að sjálfskömmtun lyfja meðal unglinga sé há eða 

um 25-56% (Abahussain, Matowe og Nicholls, 2005; Du og Knopf, 2009; Knopf o.fl., 2013; Pereira, 

Bucaretchi, Stephan og Cordeiro, 2007). Chambers og félagar (1997) sýndu fram á að börn byrja að 

skammta sér lyf á aldrinum 11-12 ára. Niðurstöður algengi verkjalyfjanotkunar meðal unglinga sýna að 

margir nota verkjalyf í hverri viku og oft án þess að ráðfæra sig við fullorðinn einstakling (Chambers 

o.fl, 1997; Dengler og Roberts,1996; Du og Knopf, 2009).  

Til að meta helstu verki, verkjalyfjanotkun og sjálfskömmtun lyfja verða eftirfarandi  

rannsóknarspurningar settar fram: 

1. Hver er verkjalyfjanotkun barna og unglinga á aldursbilinu 12-16 ára á höfuðborgarsvæðinu? 

 Hvaða verkjalyf er helst verið að notast við? 

2. Hversu algengir eru verkir á þessu aldursbili?  

3. Hvert er samband algengustu verkja og verkjalyfjanotkunar meðal barna á bilinu 12-16 ára?  

4. Hversu algeng er sjálfskömmtun lyfja meðal barna á aldrinum 12-16 ára sem hafa verk?  

5. Hverju skipta þekktar bakgrunnsbreytur s.s. aldur, kyn, tóbaks- og áfengisnotkun þegar 

 algengi verkja og verkjalyfjanotkunar meðal barna á aldrinum 12-16 ára er skoðað? 

6. Hvaða áhrif hefur verkur á daglegt líf þátttakenda og hver er helsta skýring sem kom verknum 

 af stað?  

7. Hver er vitneskja barna á aldrinum 12-16 ára um verkjalyf ? 
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Forrannsókn þessari er ætlað að leggja grunninn að frekari rannsóknum á sjálfskömmtun og 

verkjalyfjanotkun meðal barna og unglinga þar sem sjálfskömmtun verkjalyfja hefur ekki verið könnuð 

áður á Íslandi. Helsti ávinningur rannsóknarinnar er að vera upplýsandi og vekja athygli á tilvist og 

umfangi verkjalyfjanotkunar og sjálfskömmtunar verkjalyfja meðal barna og unglinga á Íslandi. 

Rannsóknin leggur til mikilvæga þekkingu sem getur lagt grunninn að frekari rannsóknum á verkjum, 

verkjameðferðum og fyrirbyggjandi aðgerðum meðal skólabarna á Íslandi þar sem fyrri rannsóknir hafa 

þegar sýnt mikla útbreiðslu verkja meðal íslenskra barna.   

1.1 Notkun unglinga á verkjalyfjum í lausasölu. 

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að unglingar eru að nota verkjalyf og að lyfjanotkun við verkjum 

fer vaxandi með aldri hjá báðum kynjum en er þó algengari hjá stúlkum. Þeir verkir sem börn og 

unglingar eru helst að nota verkjalyf við eru höfuðverkur, kviðverkur, svefnerfiðleikar og kvíði en 

rannsóknir sýna að algengi notkunar á verkjalyfjum er misjöfn milli tegunda verkjalyfja, einkenna, milli 

kynja og milli landa (Hansen, Holstein, Due og Currie, 2003; Haraldstad o.fl., 2011; Jensen, 

Gottschau, Siersma, Graungaard, Holstein og Knudsen, 2014). Rannsókn Haraldstad og félaga (2011) 

á norskum unglingum sýnir að af þeim sem tilkynntu verki, notuðust 42% stúlkna og 31% pilta við 

verkjalyf en aðeins 11% af fjöldanum hafði sjúkdómsgreiningu sem útskýrði verkinn. Rannsókn sem 

gerð var á Möltu á 474 skólabörnum á aldrinum 14-16 ára sýnir hátt hlutfall notkunar á verkjalyfjum til 

að reyna að draga úr einkennum verkja og vanlíðan (Darmanin Ellul, Cordina, Buhagaia, Fenech og 

Mifsud, 2008). Umtalsverður hluti úrtaksins hafði orðið sér út um lyfin og notað þau án þess að fá 

ráðleggingar frá fullorðnum eða um 24.3% á síðastliðnum mánuði. Niðurstöður breskrar rannsóknar 

sem gerð var árið 2012 þar sem þátttakendur voru 105 talsins sýnir að 61% unglinga hafði tekið inn lyf 

sem fengust í lausasölu á síðastliðnum þremur mánuðum vegna verkja (Henderson, Keogh, Rosser 

og Eccleston, 2013). Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýna niðurstöður að unglingsstelpur á 

aldrinum 15-18 ára hafa deilt lyfseðilsskyldum lyfjum sín á milli (Daniel, Honein, og Moore, 2003). 

Framangreindar niðurstöður benda til að notkun lyfja, sérstaklega án ráðgjafar frá fullorðnum sé 

töluverð á unglingsárum. 

1.2 Verkir meðal unglinga 

Í rannsókn þessari verða verkir meðal unglinga kannaðir, en þeir eru flokkaðir eftir endurkomu þeirra í 

daglegu lífi. Verkurinn getur verið viðvarandi eða komið og farið með hléum til lengri eða skemmri 

tíma. Ómeðhöndlaðir verkir geta haft alvarleg áhrif á gæði lífs, líkamlega og tilfinningalega. Algengi og 

tíðni verkja getur verið mjög breytileg en verkir hafa verið nokkuð mikið rannsakaðir (Fouladbakhsh, 

Vallerand og Jenuwine, 2012). Rannsóknir sýna að 61-83% barna og unglinga hafa fundið fyrir 

einhverskonar verk að minnsta kosti einu sinni síðastliðna þrjá mánuði. Um 25-30% segjast hafa 

fundið fyrir verk í hverri viku og 13,5-32% í hverjum mánuði. Um 60% barna hafa fundið fyrir verk að 

minnsta kosti einu sinni á síðastliðnum þremur mánuðum. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

verkjum og niðurstöður sýna að tíðni verkja meðal stúlkna er algengari en hjá piltum (Haraldstad o.fl., 

2011; Isigkeit, Thyen, Stöven, Schwarzenberger og Schmucker, 2005; Kristjánsdóttir, 1996; Perquin, 

Hazebroek-Kampschreur, Hunfeld, Bohnen, van Suijlekom-Smit, Passchier og van der Wouden, 

2000). Niðurstöður sýna að algengasti verkur meðal barna og unglinga er höfuðverkur en á eftir 
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höfuðverk koma kviðverkir og svo verkir í útlimum og baki (Dunn, Jordan, Mancl, Drangsholt og Le 

Resche, 2011; Haraldstad o.fl., 2011; Isigkeit o.fl., 2005; Chambers o.fl., 1997; Kristjánsdóttir og 

Whalberg, 1993; Lehmann, Milde-Busch, Straube, von Kries og Heinen, 2013). Í íslenskri rannsókn 

sýna niðurstöður að hátt hlutfall barna fær höfuðverk í hverjum mánuði en allt að 51% barna kvartaði 

undan höfuðverk að minnsta kosti einu sinni í mánuði og 22% einu sinni í viku (Kristjánsdóttir og 

Whalberg,1993). Rannsóknin leiddi einnig í ljós að stúlkur finna oftar en drengir til höfuðverkjar og að 

höfuðverkur versnar með vaxandi aldri. Íslensk rannsókn á algengi endurtekinna bakverkja barna og 

unglinga sýnir að algengi bakverkja er meiri hjá börnum sem búa utan höfuðborgarsvæðisins 

(Kristjánsdóttir,1996). Niðurstöður sýna einnig að um 20% unglinga eru með bakverk í hverjum 

mánuði og hækkar algengi þeirra sem finna til bakverkjar með hækkandi aldri.  

Verkir hafa aukist mikið hjá unglingum síðastliðin 20 ár (Guðrún Kristjánsdóttir, 2013; Haraldstad 

o.fl., 2011; Jensen o.fl., 2014). Gerð var rannsókn í Noregi þar sem þátttakendur voru rúmlega 2000 

börn og unglingar (Haraldstad o.fl., 2011). Markmið rannsóknarinnar var að kanna algengi sársauka 

og tengsl hans við aldur, kyn og félagslega virkni. Einnig var kannað hversu mikil áhrif tíðni og 

tímalengd verkjarins hefði á daglegt líf. Algengi verkja virðist aukast samhliða auknum aldri en 

niðurstöður ofangreindrar rannsóknar sýna að stúlkur á aldursbilinu 16-18 ára upplifðu oftar verk en 

stúlkur á aldursbilunum 8-11 ára og 12-15 ára. 

1.3 Orsakaþættir verkja 

Rannsóknir sýna að skýringar unglinga á því hvað sé að valda þeim verkjum er mismundandi milli 

kynja og aldurs. Rannsókn sem kannaði skýringar barna og unglinga sýndu að orsakaþættir verkja 

aukast með aldri hjá báðum kynjum. Þegar kynin voru borin saman kom í ljós að stúlkur telja sig oftar 

finna fyrir verkjum vegna aðstæðna í skólanum, útaf heimavinnu, skorti á svefni, kvefi, almennum 

veikindum og depurð (Haraldstad o.fl., 2011). Algengustu skýringar hjá báðum kynjum voru íþróttir, og 

skortur á svefni. Aðrar mögulegar skýringar sem geta valdið verkjum og koma fram í öðrum 

rannsóknum eru breyting á veðri, gremja, pirringur, átök, skólapróf, líkamleg virkni, fjölskylduaðstæður, 

næring, sorg, einmannaleiki og tölvu- og sjónvarpsnotkun. Í rannsókn sem gerð var í Þýskalandi 

svöruðu 33% unglinga að veðrið væri hluti af skýringu verkjar, 31% að veikindi væru að valda verkjum 

og 21% að helsta skýring á verk væri vegna íþrótta (Isigkeit o.fl., 2005). Þessar niðurstöður eru ólíkar 

niðurstöðum ofangreindrar rannsóknar sem gerð var í Noregi en í þeirri rannsókn voru það 

íþróttaiðkun sem var helsti orsakavaldur verkja. Niðurstöður rannsóknar Isigkeit og félaga (2005) sýna 

einnig að 1/3 skýringa á verkjum eru ytri þættir svo sem veðrið, veikindi og íþróttir. 

1.4 Áhrif verkja á daglegt líf 

Unglingsárin eru mikilvægur tími þar sem foreldrar fara að sleppa tökunum af unglingnum og 

unglingurinn fer sjálfur að taka ábyrgð á eigin heilsu (Kristjánsdóttir og Kristjánsdóttir, 2010; Neale, 

2012). Rannsóknir sýna að verkir hjá ungabörnum, börnum og unglingum eru oft vangreindir og 

vanmeðhöndlaðir (Srouji, Ratnapalan og Schneeweiss, 2010) en verkir geta haft margvísleg truflandi 

áhrif á daglegt líf (Catala, Reig, Artes, Aliaga, Lopez og Segu, 2002). Viðvarandi vanmeðhöndlaðir 

verkir geta haft áhrif á öll kerfi líkamans en sem dæmi má nefna aukna hjartsláttartíðni, minni 
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garnahreyfingar, þvagtregðu og hærri blóðþrýsting (Middleton, 2003). Samband reynist milli aukinna 

verkja og þreytu á morgnana hjá íslenskum skólabörnum (Kristjánsdóttir, 1996; Kristjánsdóttir og 

Rhee, 2002). Kundermann og fleiri (2004) hafa rannsakað áhrif verkja á svefn og komist að því að 

svefn getur haft áhrif á verk rétt eins og verkur getur haft áhrif á svefn en skortur á góðum svefni 

veldur breytingum í líkamanum sem gerir það að verkum að við sama áreiti upplifir fólk meiri verki en 

þegar það er úthvílt. Þannig er hægt að komast í vítahring verkja og svefnleysis. Auk þess að hafa 

áhrif á líkamlega þætti getur verkur haft sálrænar afleiðingar í för með sér en vanmeðhöndluðum 

verkjum geta fylgt einkenni eins og kvíði, þunglyndi og sálræn vanlíðan (Kristjánsdóttir, 1996; 

Kristjánsdóttir, 1997; Macintyre og Schug, 2007). Þeir krakkar sem upplifa verki telja að þeir hafi áhrif 

á daglegt líf, félagslega virkni, svefn og fjarvist frá skóla. Stúlkur upplifa marktækt oftar en drengir 

svefntruflanir, lystarleysi og nota oftar lyf til þess að lina einkenni (Haraldstad o.fl., 2011; O´Connell, 

Davis og Westhoff, 2006). 

1.5 Sjálfskömmtun lyfja (e. self-medication) 

Þegar talað er um sjálfskömmtun lyfja (e. self medication) er verið að tala um þau lyf sem einstaklingar 

taka inn sem bæði eru ólyfseðilsskyld sem fást í lausasölu og lyfseðilsskyld lyf. Sjálfskömmtun lyfja 

hefur verið skilgreind sem athöfn þar sem einstaklingurinn skammtar sér lyf og skiptir þá ekki máli 

hvort um ræðir ólyfseðilsskyld lyf eða lyfseðilsskyld lyf sem viðkomandi á, til dæmis frá fyrri veikindum 

(Awad, Eltayeb, Matowe og Thalib, 2005; Du og Knopf, 2009).  

Samkvæmt WHO, Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, er sjálfskömmtun lyfja skilgreind sem athöfn þar 

sem einstaklingur greinir sjálfur einkenni sem hann upplifir og velur sér lyf til þess að vinna á 

einkennunum. Þá er átt við þau lyf sem eru ólyfseðilsskyld (WHO, 2000). Algengi verkja meðal 

unglinga veldur því að unglingar eru sjálfir að taka inn lyf sem seld eru í lausasölu. Þó nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á sjálfskömmtun lyfja meðal unglinga síðastliðin ár. Tíðni 

sjálfskömmtunar á lyfjum hefur mælst á bilinu 25-92% í rannsóknunum, en þessi munur getur stafað af 

mismun á skilgreiningu á sjálfskömmtun lyfja auk mismunandi reglugerða um lyfjasölu milli landa 

(Abahussain o.fl., 2005; Du og Knopf, 2009; Knopf o.fl., 2013; Pereira o.fl., 2007). 
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2 Aðferðir 

2.1 Aðferðafræði  

Við öflun heimilda var leitað í rafrænum gagnasöfnum Scopus, PubMed, Cinahl (EBSCOHost), 

Science Direct og Google Scholar. Notaðar voru heimildir frá 1993 til dagsins í dag. Heimildaskrár 

greina voru einnig nýttar til heimildaleitar. Upphaflega voru sett skilyrði við greinar birtar i kringum 

síðustu aldamót en til að fá enn betri dýpt og þekkingu á viðfangsefninu var farið lengra aftur í tímann.   

Tilgangur rannsóknar er að kanna helstu verki, verkjalyfjanotkun og sjálfskömmtun verkjalyfja 

meðal barna og unglinga og bera niðurstöður við rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis. Helsti 

ávinningur rannsóknarinnar er að vera upplýsandi og varpa ljósi á verkjalyfjanotkun og sjálfskömmtun 

verkjalyfja hérlendis sambanborið við niðurstöður erlendra rannsókna. 

2.2 Rannsóknarsnið 

Við framkvæmd rannsóknarinnar verður notast við megindlega aðferð en sú aðferð er talin nokkuð 

nákvæm (Polit og Beck, 2010). Í megindlegum rannsóknum er notast við megindleg gögn og notuð eru 

mælitæki með tölulegum upplýsingum en niðurstöðurnar verða settar fram í tölulegum gögnum og 

fengist verður við meðaltöl og dreifingu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Megindleg rannsókn er þegar 

meðhöndluð eru töluleg gildi með tölfræði, með það að markmiði að lýsa einhverju ákveðnu fyrirbæri 

eða meta styrk- og áreiðanleika gagna og fylgni þeirra á milli (Polit og Beck, 2010).  

Aðeins staðreyndir koma fram og upplýsingar sem unnið er með eru mælanlegar þegar notast er 

við megindlegar aðferðir (Burns og Grove, 2001). Við gerð þessarar rannsóknar var stuðst við lýsandi 

þversnið. Lýsandi þversnið er fast í skorðum og veitir nákvæma lýsingu á eiginleikum einstaklinga, 

aðstæðum eða hópum. Tilgangur lýsandi rannsókna er að kanna og lýsa ákveðnum aðstæðum með 

því að safna upplýsingum á einum ákveðnum tímapunkti. Þversniðsrannsóknir hafa þann tilgang að 

hægt er að skoða ákveðið þýði eða hóp á ákveðnum tímapunkti. Rannsakandi er hlutlaus og leitast er 

við að alhæfa niðurstöður úrtaks yfir á þýðið (Polit og Beck, 2010). Við gagnaúrvinnslu var 

niðurstöðum spurningalistans lýst með lýsandi tölfræði á einfaldan hátt. Lýsandi tölfræði segir til um 

hvað sé dæmigert fyrir rannsóknargögnin og lýsir þeim mun sem er á einstaklingum innan úrtaksins. 

Til að sjá dreifingu breyta í lýsandi tölfræði er notast við töflur og myndir (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

2.3  Rannsóknarspurningar 

Settar voru fram sjö spurningar sem leitast var við að svara:  

1. Hver er verkjalyfjanotkun barna og unglinga á aldursbilinu 12-16 ára á höfuðborgarsvæðinu? 

 Hvaða verkjalyf er helst verið að notast við? 

2. Hversu algengir eru verkir á þessu aldursbili?  

3. Hvert er samband algengustu verkja og verkjalyfjanotkunar meðal barna á bilinu 12-16 ára?  

4. Hversu algeng er sjálfskömmtun lyfja meðal barna á aldrinum 12-16 ára sem hafa verk?  

5. Hverju skipta þekktar bakgrunnsbreytur s.s. aldur, kyn, tóbaks- og áfengisnotkun þegar 

 algengi verkja og verkjalyfjanotkunar meðal barna á aldrinum 12-16 ára er skoðað? 
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6. Hvaða áhrif hefur verkur á daglegt líf þátttakenda og hver er helsta skýring sem kom verknum 

 af stað?  

7. Hver er vitneskja barna á aldrinum 12-16 ára um verkjalyf ? 

2.4 Þýði og úrtak 

Úrtak rannsóknarinnar voru 40 börn á aldrinum 12-16 ára. Úrtakið var þægindaúrtak og var fundið 

með því að nota snjóboltaúrtak þar sem fundnir voru tveir viðmælendur úr hverjum árgangi sem 

vísuðu á tvo aðra viðmælendur þar til tíu einstaklingar náðust úr hverju aldursbili. Skilyrði fyrir þátttöku 

var að vera á aldrinum 12-16 ára og skilja og tala íslensku ásamt því að hafa undirritað leyfi foreldra. 

2.5 Mælitæki 

Við gagnasöfnun var notast við spurningalista sem hannaður var í samráði við leiðbeinanda. Við 

hönnun spurningalistans voru spurningar settar fram með það í huga að svara rannsóknarspurningum. 

Spurningalistinn var forprófaður á einstaklingum sem höfundar þekkja til. Spurningalistinn er samsettur 

úr spurningum sem flestar hafa verið notaðar áður í rannsóknum um Heilsu og lífskjör skólanema á 

Íslandi (HBSC; http://www.hbsc.is/). Spurningarnar hafa allar verið forprófaðar og notaðar margoft í 

rannsóknum á skólabörnum á Íslandi og í 43 aðildarlöndum. Spurningalistinn var forprófaður í heild 

sinni á 10 íslenskum skólabörnum á aldrinum 12-16 ára. Börnin svöruðu spurningalistanum og gerðu 

athugasemdir við hann. Í framhaldinu voru gerðar smávægilegar lagfæringar á orðalagi og 

uppsetningu spurninga. Eftir lagfæringar var spurningalistinn lagður fyrir 4 einstaklinga á aldrinum 12-

16 ára og ekki voru gerðar athugasemdir í þeirri forprófun og hann því talinn fullprófaður.  

 

Eftirfarandi breytur voru kannaðar og skiptast þær í fimm flokka:  

1. flokkur: Bakgrunnsbreytur.  

1) Kyn (strákur-stelpa), 2) Aldur var mældur með árgangi bekkjar (7.-10. bekkur) og 3) Störf foreldra 

skv. skilningi barnanna.  

 

2. flokkur: Breytur er varða ímynd og lifnaðarhætti  

1) Hefur þú einhvern tímann reykt tóbak (já-nei). 2) Hefur þú einhvern tímann drukkið  

áfengi? (já-nei). 3) Líkamsímynd; Alltof grönn/grannur, aðeins of grönn/ grannur, mátuleg(ur), aðeins 

of feit(ur), alltof feit(ur). 4) Hreyfing að meðaltali á viku og 5) Svefn að meðaltali á hverri nóttu.  

 

3. flokkur: Breytur er varða verk.  

1) Hefur einstaklingur einhvern tímann upplifað verk (já-nei). 2) Hversu oft einstaklingurinn hefur 

upplifað verk á síðastliðnum 12 mánuðum. 3) Algengasti verkurinn (höfuðverkur, kviðverkur, 

bakverkur, verkur í fótum, verkur vegna hálsbólgu, verkur í handlegg, tannverkur, eyrnaverkur, 

mjaðmaverkur, verkur í húð, kvíðaverkur, tíðaverkur). 4) Hefur einstaklingur fengið svo slæman verk 

að hann hefur haft áhrif á daglegt líf (já-nei). 5) Ef já við sp. 4 (ekki getað sofið vegna verkja, ekki 

getað stundað áhugamál vegna verkja, misst matarlist vegna verkja, ekki getað hitt vini vegna verkja, 
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ekki komist í skóla vegna verkja, foreldrar þurft að vera heima þar sem barn var með verki. 6) Er 

eitthvað ákveðið sem kemur verknum af stað þegar hann hefur áhrif á daglegt líf (aðstæður í 

skólanum, heimavinna, íþróttir, áreynsla, lítill svefn, kvef/slappleiki, leiði/depurð, tíðaverkir, annað). 7) 

Hversu oft hefur einstaklingur fundið fyrir eftirfarandi síðustu sex mánuði (höfuðverk, magaverk, 

bakverk, verið döpur/dapur, verið pirruð/pirraður eða skapvond(ur), verið taugaóstyrk(ur), átt erfitt með 

að sofa, fengið svima) og 8) Hversu oft hefur einstaklingur orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til 

læknis síðastliðna 12 mánuði.  

 

4. flokkur: Breytur er varða verkjalyf og verkjalyfjanotkun.  

1) Hve oft hefur verkjalyf verið innbyrgt síðastliðna sex mánuði (daglega, oftar en einu sinni í viku, um 

það bil daglega, um það bil mánaðarlega, sjaldan eða aldrei).  

2) Ef lyf hefur verið innbyrgt á síðastliðnum sex mánuðum, var verkjalyf tekið vegna eftirfarandi verkja 

(höfuðverkjar, magaverkjar, bakverkjar, verkjar í hálsi eða herðum, verkjar í útlim, tíðaverkjar). 

3) Hvaða verkjalyf var tekið (Panodil/Paratabs, Íbúfen (Íbúprófen), Magnyl (Aspirin), Parkódín, 

Voltaren/Vóstar (Diklofenak), Voltaren smyrsl. 4) Hver skammtaði verkjalyfinu (ég sjálf(ur), 

foreldri/forráðamaður, vinur/vinkona, skólahjúkrunarfræðingur, heilbrigðisstarfsmaður, annar) og 5) 

Hvaðan komu upplýsingar um verkun lyfsins (frá móður, frá föður, úr sjónvarpi, úr tímariti/dagblöðum, 

af internetinu, frá vinum, frá systkinum, frá heilbrigðisstarfsmanni, annað).  

 

5. flokkur: Breytur er varða vitneskju um verkjalyf. 

1) Finnst þér þú eiga að taka verkjalyf þegar þú ert veik(ur) (já-nei-veit ekki). 2) Verkjalyf geta verið 

gagnleg (já-nei-veit ekki). 3) Sum verkjalyf sem eru notuð ógætilega geta verið hættuleg (já-nei-veit 

ekki). 4) Sum verkjalyf geta verið ávanabindandi (já-nei-veit ekki). 5) Sum verkjalyf geta virkað á 

mismunandi verki (já-nei-veit ekki) og 6) Sum verkjalyf geta lækkað hita (já-nei-veit ekki).   

2.6 Gagnasöfnun og framkvæmd rannsóknar   

Gagnasöfnun fór fram dagana 18. mars -1. apríl 2014. Notast var við þægindaúrtak þar sem börnum 

var safnað með snjóboltaúrtaki. Í byrjun voru fengnir tveir viðmælendur úr hverjum árgangi sem vísuðu 

á tvo aðra viðmælendur þar til 40 einstaklingar náðust, 5 einstaklingar af hvoru kyni í hverjum árgangi. 

Börnin máttu ekki benda á barn í sama skóla. Þátttakendur veittu fyrirfram formlegt samþykki fyrir 

þátttöku í vísindarannsókn á heilbrigðissviði. Áður en samþykki var veitt voru gefnar ítarlegar 

upplýsingar um rannsóknina. Þátttakendum var gerð grein fyrir að þeir gátu hafnað þátttöku í rannsókn 

og hætt þátttöku hvenær sem er eftir að hún var hafin. Jafnframt var ljóst að með því að neita þátttöku 

eða hætta í rannsókn var þátttakandi ekki að neinu leyti að afsala sér aðgangi að opinberri 

heilbrigðisþjónustu (sjá fylgiskjal 2). 

Eftir að upplýst samþykki hafði fengist mæltu rannsakendur sér mót við þátttakendur á opinberum 

stað þar sem spurningalistinn var lagður fyrir. Rannsakendur voru viðstaddir og aðstoðuðu þegar 

eitthvað var óljóst. Eftir að þátttakandi hafði lokið könnuninni var spurningalistinn settur í lokað umslag 

til að varðveita nafnleynd.  
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2.7 Úrvinnsla gagna 

Við tölfræðilega úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). Til að greina hvort samband var á milli breyta voru gögnin kóðuð og skilgreind svo hægt væri 

að notast við tölfræðilegar aðferðir.   

Gagnaúrvinnsla var framkvæmd af rannsakendum sjálfum og sáu þeir sjálfir um innslátt gagna. Eftir 

innslátt spurningarlistanna inn í SPSS var farið aftur yfir öll gögn til að gæta að réttum innslætti og 

fannst ein villa þegar spurt var um algengasta verk. Notast var við tíðnitöflur, krosstöflur og reiknað kí-

kvaðratpróf til marktækniprófunar og Spearmanspróf notað til að bera saman fylgni tveggja raðbreyta. 

  

2.8 Leyfi fyrir rannsókn  

Sótt var um öll tilskilin leyfi fyrir rannsókninni í samvinnu við leiðbeinanda. Leyfi (14-033-S1) var veitt af 

Vísindasiðanefnd þann 18.03.2014. Einnig var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar þann 13.02.2014 

(S6678) (sjá fylgiskjal 3, 4 og 5). 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður leitast eftir að svara rannsóknarspurningum. Greint verður frá úrtakinu og 

rannsóknarspurningum svarað hverri fyrir sig. 

3.1 Lýsing á úrtaki 

Úrtakið var 40 börn á aldrinum 12-16 ára. Tíu börn voru úr hverjum árgangi og kynjaskipting jöfn, fimm 

drengir og fimm stúlkur (sjá Fylgiskjal A). Atferlis- og félagslegur bakgrunnur var einnig skoðaður (sjá 

Fylgiskjöl B og C). Starfsgreinar foreldra voru skoðaðar og sýna niðurstöður að bakgrunnur 

þátttakenda er mjög fjölbreyttur. Af fjörtíu einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni fæddust þrjátíu 

og sjö (92.5%) á Íslandi. Tveir (5%) höfðu einhvern tímann prófað að reykja tóbak og tveir (5%) 

einhvern tímann prófað að drekka áfengi. Börnin voru spurð út í eigið holdarfar og þremur (7.5%) 

einstaklingum fannst þeir of grannir, tuttugu og níu (72.5%) fannst þeir vera mátulegir, átta (20%) 

upplifðu sig vera of feita en enginn upplifði sig alltof feitan. Þegar börnin voru spurð út í hreyfingu 

sýndu niðurstöður að þrír (7.5%) einstaklingar hreyfðu sig að meðaltali 1-2 í viku, sjö (17.5%) hreyfðu 

sig að meðaltali 3-4 í viku, sautján einstaklingar (42.5%) hreyfðu sig að meðaltali 5-6 sinnum í viku og 

ellefu einstaklingar (27.5%) hreyfðu sig alla daga vikunnar. Börnin voru spurði út í svefnvenjur og sýna 

niðurstöður að enginn einstaklingur sefur í minna en sex klukkustundir á nóttu. Fjórtán einstaklingar 

(35%) sofa að meðaltali 6-7 klst á nóttu, tuttugu og þrír (57.5%) sofa að meðaltali 8-9 klukkustundir á 

nóttu og þrír (7.5%) sofa að meðaltali 10-11 klukkustundir á nóttu. 

3.2 Verkjalyfjanotkun og hvaða verkjalyf voru helst notuð? 

Algengi verkjalyfjanotkunar hjá börnum sem höfðu upplifað verk síðastliðna sex mánuði var 45%. Eitt 

barnanna (2.5%) hafði notað verkjalyf oftar en einu sinni í viku og tvö (5%) höfðu notað verkjalyf 

vikulega. Samtals fimmtán börn (37.5%) höfðu notað verkjalyf síðastliðinn mánuð. Af heildarfjöldanum 

voru tuttugu og tvö börn (55%) sem sögðust aldrei eða sjaldan hafa notað verkjalyf (sjá mynd 1). Ekki 

reyndist marktækur munur milli bekkjaröðunar og verkjalyfjanotkunar (kí-kvarðat=7,176, df=9 og 

p=0,619). 

 

 

Mynd 1. Dreifing verkjalyfjanotkunar eftir bekkjaröðun (N=40). 
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Mynd 2. Dreifing verkjalyfjanotkunar eftir kyni (N=40). 

 

Rétt er að taka fram að svarmöguleikarnir venjulega, stundum, sjaldan, aldrei og veit ekki voru í boði 

en tekin voru saman svör fyrir svarmöguleikana venjulega og stundum. Verkjalyfin sem börnin voru að 

taka voru helst Íbúfen og Panodil/Paratabs (Tafla 1). Sextán börn (40%) af heildarþýðinu notuðust 

oftast við Panodil/Paratabs þegar þau upplifðu verk. Tuttugu og þrjú börn (57.5%) notuðust oftast við 

Íbúfen en þrjú börn (7.5%) notuðust oftast við Parkódín. Ef aðeins stúlkurnar eru skoðaðar kemur í ljós 

að ellefu stúlkur (55%) sögðust nota Panodil/Paratabs þegar þær upplifðu verk en tuttugu og tvær 

(75%) sögðust nota Íbúfen þegar þær upplifðu verk. Í þessari spurningu var hægt að merkja við fleiri 

en einn svarmöguleika svo einhverjar stúlkur taka bæði lyfin þegar þær upplifa verk. Yfir árganga litið 

notuðu stúlkur í 8. bekk oftast verkjalyfið Íbúfen en fimm stúlkur (100%) merktu við þann 

svarmöguleika. Stúlkur í 9. bekk og 10. bekk notuðust einnig oftast við verkjalyfið Íbúfen þegar þær 

upplifðu verk en í báðum árgöngum voru fjórar (80%) stúlkur sem notuðust við Íbúfen þegar þær 

upplifðu verk. Þrjár stúlkur (60%) úr hverjum árgangi í 7-9. bekk notuðu Panodil/Paratabs á meðan 

tvær stúlkur (40%) úr 10. bekk notuðust við Panodil/Paratabs þegar þær upplifðu verk. Þegar 

drengirnir eru skoðaðir notuðu fleiri Íbúfen en Panodil/Paratabs. Fimm drengir (25%) notuðu 

Panodil/Paratabs þegar þeir upplifðu verk en átta drengir (40%) notuðust við Íbúfen. Þegar hver 

árgangur er skoðaður fyrir sig sýna niðurstöður að tveir (40%) drengir í 7. bekk segjast oftast nota 

Panodil/Paratabs þegar þeir upplifa verk en aðeins þrír (15%) drengir úr 8.-10. bekk eða einn úr 

hverjum árgangi segjast nota Panodil/Paratabs við verk. Tveir (40%) drengir í hverjum árgangi notast 

við Íbúfen þegar þeir upplifa verk (sjá töflu1 (sjá Fylgiskjal D). Þegar kyn og bekkur eru borin saman er 

ekki marktækt samband (kí-kvarðat=8,607, df=3, p=0.741,). 
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Tafla  1. Tegundir verkjalyfja sem börn á aldrinum 12-16 ára eru að notast við( N=40).    

 

 

3.3 Hversu algengir eru verkir á þessu aldursbili? 

Börnin voru spurð út í hvort þau höfðu einhvern tímann upplifað verk og svöruðu tuttugu börn (50%) 

því játandi. Einnig voru þau spurð hversu oft þau höfðu fengið verk á síðastliðnum 12 mánuðum. 

Enginn þeirra tjáði verk á hverjum degi. tólf börn (30%) upplifðu verk í hverri viku, sextán (40%) þeirra 

upplifðu verk mánaðarlega, fjögur (10%) þeirra upplifðu verk á 2-3 mánaða fresti og tíu börn (20%) 

sjaldnar eða aldrei. Þegar stúlkurnar eru skoðaðar eru fjórar stúlkur (10%) sem upplifðu verk í hverri 

viku, tíu stúlkur (50%) upplifðu verk í hverjum mánuði, tvær stúlkur (10%) upplifðu verk á 2-3 mánaða 

fresti og þrjár (15%) þeirra sjaldnar eða aldrei. Þegar drengirnir eru skoðaðir upplifðu sjö þeirra (35%) 

verk í hverri viku, sex þeirra (30%) upplifðu verk í hverjum mánuði, tveir (10%) upplifðu verk á 2-3 

mánaða fresti og fimm (25%) sjaldnar eða aldrei. Þegar árgangarnir eru skoðaðir hver fyrir sig má sjá 

að í 7. bekk eru þrír einstaklingar (30%) sem upplifðu verk vikulega, einn (10%) sem upplifði verk í 

hverjum mánuði, fjórir (40%) sem upplifðu verk á 2-3 mánaða fresti og tveir (20%) sem upplifðu verk 

sjaldnar eða aldrei. Í 8. bekk var einn einstaklingur (10%) sem upplifði verk í hverri viku, sjö (70%) sem 

upplifðu verk í hverjum mánuði og tveir (20%) sem upplifðu verk sjaldnar eða aldrei. Í 9. bekk voru sex 

einstaklingar (60%) sem upplifðu verk í hverri viku, tveir (20%) upplifðu verk í hverjum mánuði og tveir 

(20%) sem upplifðu verk sjaldnar eða aldrei. Í 10. bekk voru tveir einstaklingar (20%) sem upplifðu 

verk í hverri viku, sex (60%) sem upplifðu verk í hverjum mánuði og tveir (20%) sem upplifðu verk 

sjaldnar eða aldrei (sjá töflu 2 og Fylgiskjal E). Þegar tíðni verkja er skoðuð milli bekkja með kí-kvarðat 

er munurinn ekki marktækur þó munur sjáist (kí-kvarðat=26,405a, df=12 og p=0.09). Tíðni meðal 

verkja var einnig skoðuð milli kynja og var munur ekki marktækur (kí-kvarðat=4,862a, df=4 og 

p=0.302). 
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Tafla  2. Tíðni verkja meðal barna á aldrinum 12-16 ára á sl. 12 mánuðum (N=40).  

 

 

3.4 Tegund verkja upplifuð tíðni og verkjalyfjanotkun 

Algengi verkja meðal barna var könnuð og leiddi í ljós að höfuðverkur var algengastur en  

tuttugu og tvö börn (55%) skráðu höfuðverk sem algengasta verkinn. Verkur í fótum var 

næstalgengasti verkurinn en fjórtán einstaklingar (35%) upplifðu hann sem algengastan. Átta börn 

(29%) merktu við kviðverk. Á eftir kviðverk var bakverkur en sex barna (15%) skráðu bakverk sem 

algengasta verk og þrjú börn (7.5%) skráðu verk í húð sem algengasta verk. Ef algengustu verkir er 

skoðaðir eftir kyni höfðu átta drengir (40%) og fjórtán stúlkur (35%) skráð höfuðverk sem algengasta 

verk, tíu drengir (50%) og fjórar stúlkur (20%) skráðu verk í fótum, fjórar stúlkur (20%) og fjórir drengir 

(20%) skráðu kviðverk og fimm stúlkur (25%) og einn drengur (5%) skráðu bakverk sem algengasta 

verk. Spurt var um hversu oft börnin höfðu upplifað þrjá helstu verkina; höfuðverk, magaverk og 

bakverk. Daglegur höfuðverkur var ekki algengur og hafði eitt barn (2.5%) upplifað daglegan 

höfuðverk, fimm börn (12.5%) upplifðu hann oftar en einu sinni í viku, tvö börn (5%) um það bil 

vikulega og fjórtán börn (35%) upplifðu höfuðverk mánaðarlega. Fimmtán börn (37.5%) upplifðu 

höfuðverk sjaldan eða aldrei. Ekkert barn upplifði magaverk daglega, tvö barnanna (5%) upplifðu 

magaverk oftar en einu sinni í viku, þrjú börn (7.5%) upplifðu hann um það bil vikulega, sautján börn 

(42,5%) upplifðu magaverk í hverjum mánuði og átján (45%) sjaldan eða aldrei. Ekkert barn upplifði 

bakverk daglega, tvö börn (5%) upplifðu bakverk oftar en einu sinni í viku, tvö börn (5%) upplifðu 

bakverk vikulega, tíu börn (25%) upplifðu bakverk mánaðarlega og tuttugu og fimm börn (62.5%) 

upplifðu bakverk sjaldan eða aldrei.  

Samband algengustu verkjanna og verkjalyfjanotkunar síðastliðna 6 mánuði var skoðað og 

niðurstöður sýna að börn eru að taka verkjalyf og algengasti verkur sem börn upplifðu var höfuðverkur 

(55% skrá sem algengasta verk). Ef skoðað er samband milli hversu oft börn hafa fundið fyrir 

höfuðverk síðastliðna sex mánuði og hversu oft þau hafa tekið verkjalyf við honum sýna niðurstöður 

að fimm börn (12.5%) tóku verkjalyf síðastliðna viku við höfuðverk en þar af var einn drengur (2.5%) 

og fjórar stúlkur (10%). Tíu börn (25%) tóku verkjalyf síðastliðinn mánuð við höfuðverk og þar af voru 

þrír (7.5%) drengir og sjö (17.5%) stúlkur. Þrettán börn (32.5%) tóku verkjalyf við höfuðverk fyrir meira 
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en mánuði og þar af voru tveir drengir (5%) og ellefu stúlkur (27.5%). Niðurstöður sýna að stúlkur taka 

oftar verkjalyf en drengir (sjá töflur 3 og 4). Þegar tíðni verkjalyfjanotkunar var skoðuð meðal kynja og 

bekkja var munurinn ekki marktækur (sjá Fylgiskjöl F, G og H). 

 

Tafla  3. Samband á milli verkja og aldurs (N=40). 

 

 

Tafla  4.  Algengasti verkur meðal barna á aldrinum 12-16 ára (N=40). 

 

 

Tafla  5. Samband milli algengni verkja og kyns sl. 12 mán (N=40). 

 

3.5 Sjálfskömmtun lyfja vegna verkja 

Réttast er að taka það fram að hér var í boði að krossa við fleiri en einn svarmöguleika. Þegar spurt er 

hver skammtar þátttakandanum verkjalyfi þegar hann tekur slíkt sýna niðurstöður að algengast er að 

stúlkur í 10. bekk skammti sér lyf sjálfar en fjórar stúlkur (80%) af fimm segjast skammta sér sjálfar lyf. 

Aðeins einn drengur (20%) í 10. bekk segist skammta sér lyf sjálfur. Í 9. bekk er aðeins ein stúlka 

(20%) sem segist skammta sér sjálf lyf en þrír drengir (60%) skammta sér sjálfir lyf. Í heildina skammta 
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átta stúlkur (20%) sér sjálfar lyf en sjö drengir (17,5%). Í heildina svöruðu sextán stúlkur (40%) og 

sextán drengir (40%) að foreldrar/forráðamenn skammti lyf. Ein stúlka (20%) í 8. bekk svaraði að 

skólahjúkrunarfræðingur skammti henni lyf (sjá Fylgiskjal I, J og K). Algengast var að foreldrar eða 

forráðamenn skömmtuðu börnunum verkjalyf eða í 80% tilfella.  

Spurt var um hvaðan þátttakandi fengi upplýsingar um verkun verkjalyfs sem hann hefur tekið. Rétt 

er að taka það fram að hér var í boði að krossa við fleiri en einn svarmöguleika (sjá mynd 1).  

Algengast var að þátttakendur fengju upplýsingar frá móður en þrjátíu og sjö (98.4%) þátttakendur fá 

upplýsingar frá móður eða nítján (51.4%) drengir og átján (48.6%) stúlkur. Tuttugu (50%) þátttakendur 

fengu upplýsingar frá föður eða ellefu (55%) drengir og níu (45%) stúlkur. 

 

 

Mynd 3. Hvaðan fengust upplýsingar um verkun lyfs? (N=40) 

 

3.6 Samband aldurs, kyns, tóbaks- og áfengisnotkunar, og algengi verkja 
og verkjalyfjanotkunar 

Ef skoðað er hvort samband sé á milli hreyfingar og verkja má sjá að af þeim þátttakendum sem 

segjast hreyfa sig 5-7 sinnum í viku fá fjórir verk í hverri viku og sex fá verk í hverjum mánuði. Af þeim 

þátttakendum sem segjast hreyfa sig 1-4 sinnum í viku fær aðeins einn verk í hverri viku og fjórir í 

hverjum mánuði. Algengast er að þátttakendur finni fyrir verk í hverjum mánuði en fjórtán þátttakendur 

(35%) segjast finna fyrir verk í hverjum mánuði. Sjaldgæfast er að þátttakendur finni aldrei fyrir verk en 

aðeins tveir (5%) segjast aldrei finna fyrir verk. Þegar tíðni verkja er skoðuð eftir kyni sýna niðurstöður 

að algengast er að stúlkur finna fyrir verk í hverjum mánuði en tíu (25%) stúlkur segjast finna fyrir verk 

í hverjum mánuði. Algengast er að drengir finni fyrir verk í hverri viku og sjaldnar en á 2-3 mánaða 

fresti en sex (15%) segjast finna fyrri verk í hverri viku og sex (15%) segjast finna fyrir verk sjaldnar en 

á 2-3 mánaða fresti (sjá fylgiskjal L,M og N). 

Aðeins tveir (5%) þátttakendur segjast hafa smakkað áfengi og prófað að reykja og því er ekki 

hægt að greina samband á milli þessa breyta og verkja eða verkjalyfjanotkunar. 
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3.7 Þekking um verkjalyf 

Þegar svör þátttakenda við spurningum, sem snúa að vitneskju um verkjalyf, eru skoðuð með tilliti til 

mismunandi svara á milli bekkja sýna niðurstöður að ekki er marktækur munur á bekkjum. Tíðni svara 

við hvern svarmöguleika er í flestum tilfellum mjög jöfn. Ef svör þátttakenda við spurningum, sem snúa 

að vitneskju um verkjalyf, eru skoðuð með tilliti til mismunandi svara á milli kynja sýna niðurstöður að 

munur var á svörum kynja við spurningunni “Finnst þér þú eiga að taka verkjalyf þegar þú ert 

veik(ur)?“. Sautján (42.5%) þátttakendur svöruðu spurningunni játandi, þar af voru ellefu (55.5%) 

drengir og sex (30%) stúlkur. Tólf (30%) þátttakendur svöruðu “ég veit ekki”, þar af voru átta (66.7%) 

stúlkur og fjórir (33.3%) drengir. Tíðni svara við hvern svarmöguleika hinna spurninganna var nokkuð 

jöfn. Athygli vekur að fjörtíu prósent barna töldu sig ekki vita hvort verkjalyf gætu verið ávanabindandi 

og þrjátíu prósent töldu sig ekki vita hvort sum verkjalyf gætu lækkað hita (sjá Fylgiskjöl O og P). 

 

Tafla  6. Vitneskja barna um verkjalyf á aldrinum 12-16 ára (N=40). 

 

3.8 Áhrif verkja á daglegt líf þátttakenda og meintar ástæður verkjanna 

Rétt er að nefna að mögulegt var að krossa við fleiri en einn svarmöguleika. Þegar skoðað er hvaða 

áhrif verkur þátttakenda hafði á daglegt líf sýna niðurstöður að algengast er að börnin gátu ekki 

stundað áhugamál vegna verkja en þrettán börn (32.5%) krossuðu við þann möguleika. Ef svörin eru 

skoðuð út frá bekkjum sýna niðurstöður að í 7. bekk er algengast að börnin gátu ekki sofið vegna 

verkja en fimm börn (12.5%) krossuðu við þann möguleika. Í 8. bekk, 9. bekk og 10. bekk er algengast 

að börnin gátu ekki stundað áhugamál vegna verkja en þeim valmöguleika svöruðu fjögur börn (10%) í 

8. bekk, þrjú börn (7.5%) í 9. bekk og þrjú börn (7.5%) í 10. bekk (sjá fylgiskjal Q). Þegar skoðað er 

hvort eitthvað ákveðið hafi komið verkjum af stað sýna niðurstöður að algengast er að íþróttir komi 

verk af stað en ellefu börn (27.5%) krossuðu við þann möguleika. Í 7. bekk er algengast að íþróttir 

komi verk af stað en fjögur börn (10%) svöruðu þeim möguleika. Í 8. bekk er algengast að íþróttir og 

áreynsla komi verk af stað en þrjú börn (7.5%) svöruðu hvorum möguleika fyrir sig. Í 9. bekk er 

algengast að áreynsla komi verk af stað en þrjú börn (7.5%) svöruðu þeim möguleika og í 10. bekk er 

algengast að íþróttir komi verk af stað en tvö börn (5%) svöruðu þeim möguleika (sjá fylgiskjal R). 
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4 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um verki, verkjalyfjanotkun og sjálfsskömmtun 

verkjalyfja á meðal barna og unglinga á aldrinum 12-16 ára.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að börn eru að taka verkjalyf en 45% þátttakenda sögðust hafa 

tekið verkjalyf á síðastliðnum sex mánuðum og þar voru stúlkur í meirihluta. Þessar niðurstöður koma 

heim og saman við erlendar rannsóknir sem sýna að börn eru að taka verkjalyf og fer verkjalyfjanotkun 

og sjálfsskömmtun verkjalyfja vaxandi á heimsvísu (Hansen o.fl., 2003; Haraldstad o.fl., 2011; Jensen 

o.fl., 2014; Kristjánsdóttir, 2013). 

Þegar algengi verkja á aldursbilinu 12-16 ára var skoðuð sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að um 

40% barnanna upplifðu verki í hverjum mánuði og 30% upplifðu verki í hverri viku. Það er fremur hátt 

þar sem erlendar rannsóknir sýna að 13,5-32% barna finna fyrir verk í hverjum mánuði og 25-35% 

barna finna fyrir verk í hverri viku. Rannsóknin leiddi í ljós að algengara er að stúlkur finni fyrir verkjum 

en drengir og er það í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna (Haraldstad o.fl., 2011; Isigkeit 

o.fl., 2005; Kristjánsdóttir 1996; Perquin o.fl., 2000). Um 55% barnanna greindu frá að höfuðverkur 

væri algengasti verkurinn líkt og í erlendum rannsóknum þar sem algengið er á bilinu 55,2-60,5%. 

Verkur í útlim greinist næstalgengastur og þar á eftir kemur kviðverkur og því næst bakverkur. Þetta 

samræmist ekki erlendum rannsóknum þar sem þær sýna jafnan kviðverk sem næstalgengastan, þar 

á eftir er verkur í útlim og því næst verkur í baki (Chambers o.fl., 1997; Dunn o.fl., 2011; Haraldstad 

o.fl., 2011; Isigkeit o.fl., 2005; Kristjánsdóttir og Whalberg, 1993; Lehmann o.fl., 2013).  

Um 27,5% barnanna töldu helstu orsök verkja vera af völdum íþróttaiðkunar og áreynslu og 

samræmist það niðurstöðum rannsóknar sem Haraldstad og félagar (2011) gerðu á norskum 

unglingum. Þegar skoðað er hvort verkurinn hafði áhrif á daglegt líf kom í ljós að 32,5% barnanna gátu 

ekki stundað áhugamál vegna verkja og 12,5% þeirra gátu ekki sofið vegna verkja. Niðurstöðurnar 

sýna að verkur hefur meiri áhrif á líf stúlkna en drengja og samræmist það erlendum rannsóknum 

(Isigkeit o.fl., 2005).  

Rúmlega helmingur barna (57,5%) tók Íbúprofen við verk en næstalgengast var að þau tækju 

Paracetamol (40%) en 37,5% höfðu notað verkjalyf undanfarinn mánuð. Erlendar niðurstöður sýna að 

íbúfen og Paracetamol/Acetominophen eru algengustu verkjalyfin er misjafnt er milli rannsókna hvort 

sé algengara (Abahussain o.fl., 2005; Chambers o.fl., 1997; Fouladbakhsh o.fl., 2012; O´Connell o.fl., 

2006). Algengi sjálfskömmtunar reyndist vera 37,5% en algengast var að foreldrar/forráðamaður 

skömmtuðu börnunum lyf (80%), samræmist það niðurstöðum erlendra rannsókna (Abahussain o.fl., 

2005; Chambers o.fl., 1997). Algengast var að upplýsingar um verkun lyfs fengjust frá móður (98,4%). 

Flest barnanna (92,5%) töldu sig vita að verkjalyf geta verið gagnleg og sum verkjalyf sem notuð eru 

ógætilega geta verið hættuleg. Athygli vakti að 40% barna töldu sig ekki vita hvort verkjalyf gætu verið 

ávanabindandi og 30% töldu sig ekki vita hvort sum verkjalyf gætu lækkað hita. Þessar niðurstöður 

benda til þess að börn taka oft verkjalyf án þess að hafa vitneskju um verkun þeirra. 
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4.1 Gildi fyrir hjúkrun 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvægar fyrir hjúkrun þar sem sjálfskömmtun verkjalyfja hefur ekki 

verið könnuð áður á Íslandi. Verkir eru stórt heilsufarsvandamál og nýlegar rannsóknir sýna fram á að 

verkir hafa aukist á meðal unglinga síðastliðin 20 ár. Sýnt hefur verið fram á að foreldrar vanmeta verki 

barna sinna en niðurstöður rannsóknarinnar sýna að algengast er að foreldrar skammti barninu sínu 

verkjalyf. Þetta undirstrikar mikilvægi fræðslu til bæði foreldra og barna um verki og verkjalyf. 

Skólahjúkrunarfræðingar og hjúkrunarfræðingar sem vinna með börnum og foreldrum ættu að vera 

meðvitaðir um mikilvægi fræðslu um verkjalyf og hafa frumkvæði að fræðslu og fyrirspurnum um verki 

og verkjalyfjanotkun í ljósi þess að þátttakendur rannsóknarinnar höfðu takmarkaðar upplýsingar um 

verkun verkjalyfja. 

4.2 Styrkur og takmarkanir rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru fyrst og fremst að afla upplýsinga sem ekki hafa áður verið fengnar á 

Íslandi. Rannsóknin byggir á spurningum sem flestar hafa verið notaðar áður í stærri rannsóknum 

hérlendis og erlendis. Erlendar rannsóknir voru nýttar til samanburðar og styrkir það niðurstöður og 

bendir til að hér á landi sé svipuð þróun í gangi. Vegna lítils úrtaks var ekki hægt að yfirfæra 

niðurstöður á heildarþýðið en niðurstöður rannsóknarinnar samsvara niðurstöðum erlendra rannsókna. 

Allir þátttakendur svöruðu spurningalistanum og engum spurningum var sleppt. Spurningalisti var 

notaður sem mælitæki frekar en viðtöl þar sem talið er að ítarlegri og opinskárri svör fáist með 

spurningalista.  

Takmarkanir rannsóknarinnar voru helst að úrtakið var lítið og ekki var um tilviljunarkennt úrtak að 

ræða. Úrtakinu var safnað með snjóboltaúrtaki til að fá sem fjölbreyttasta hópinn. Því voru börnin 

beðin um að benda á önnur börn sem ekki sóttu sama skóla og þannig var fjölbreytileiki tryggður. 

Flestir þátttakendur eru úr millistétt og búa á höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir lítið úrtak samsvara 

niðurstöður rannsóknarinnar erlendum rannsóknum og svörun var við öllum spurningum hjá öllu 

úrtakinu. 

Rannsakendur ætla að rannsóknin verði góður grunnur að frekari rannsóknum á verkjum og 

sjálfskömmtun verkjalyfja meðal barna og unglinga. 
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Ályktanir  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvægar fyrir hjúkrun þar sem sjálfskömmtun verkjalyfja hefur ekki 

verið könnuð áður á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tæplega helmingur barnanna 

upplifðu verk og notaðist við verkjalyf mánaðarlega en stúlkur voru í meirihluta. Höfuðverkur reyndist 

vera algengasti verkur meðal barna og algengasta orsök verkja að mati barnanna var íþróttaiðkun. 

Algengast var að foreldrar skömmtuðu börnunum verkjalyfi en þó var talsvert um að börn skömmtuðu 

sér lyfin sjálf. 

Í ljósi ofangreindra niðurstaða er ljóst að börn eru að skammta sér verkjalyf sjálf í einhverjum mæli. 

Því er mikilvægt að skólahjúkrunarfræðingar og hjúkrunarfræðingar á barnasviði séu meðvitaðir um 

mikilvægi fræðslu um verkjalyf og hafi frumkvæði í ljósi þess að þátttakendur rannsóknarinnar höfðu 

takmarkaðar upplýsingar um verkun verkjalyfja.  

Þar sem þessi rannsókn er forrannsókn og helsta takmörkun rannsóknarinnar var lítið úrtak vonast 

rannsakendur til þess að niðurstöðurnar geti hvatt til frekari rannsóknar á viðfangsefninu. Vonast er til 

að unnar verði leiðbeiningar og fræðsluefni fyrir skólahjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinga á 

barnasviði sem leiða til meiri vitneskju barna á verkjalyfjum og verkjalyfjanotkun. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Leyfisbréf fyrir þátttöku í rannsókn.  

,,Verkir og verkjalyfjanotkun meðal barna á aldrinum 12-16 ára “ 

  

Við foreldrar/forráðamenn staðfestum að við höfum fengið þær upplýsingar sem varða ofangreinda 

rannsókn og samþykkjum að barnið okkar: 

Nafn___________________________________________Kennitala__________________ 

Taki þátt í rannsókninni. Okkur hefur verið tjáð að þátttakan er sjálfviljug og að við getum hætt 

þátttöku hvenær sem er án útskýringa. Sótt hefur verið um leyfi frá Vísindasiðanefnd og tilkynning 

borist til Persónuverndar.  

Markmið rannsóknar er að kanna verki og verkjalyfjanotkun meðal barna og unglinga. Verkir eru 

algengir meðal unglinga og algengt er að börn og unglingar leiti til fagfólks vegna þeirra. Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að verkir hafa aukist mikið hjá unglingum síðastliðin 20 ár. Vitað er um 

algengi verkja meðal unglinga en lítið er vitað um verkjalyfjanotkun og sjálfskömmtun verkjalyfa 

meðal þeirra. Tilgangur rannsóknar er að skoða verkjalyfjanotkun og sjálfskömmtun verkjalyfja meðal 

barna og unglinga og bera niðurstöður við rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis. Helsti ávinningur 

rannsóknarinnar er að vera upplýsandi og varpa ljósi á verkjalyfjanotkun og sjálfskömmtun verkjalyfja 

hérlendis sambanborið við rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis. 

Eftirfarandi þáttur er hluti af því að taka þátt í rannsókn :  

 

Barnið mun svara spurningarlista sem tekur um 5 mínútur að svara.  

 

Staðfesti hér með þátttöku með undirskrift minni: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Dags. Nafn þátttakenda, barn undir 18 ára ( prentstafir)                                             Undirskrift 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Dags. Nafn foreldris/forráðamanns (prentstafir)       Undirskrift 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ég lýsi því yfir að þátttakandi og foreldrar/ forráðamenn hans hafa fengið munnlegar og skriflegar 

upplýsingar um ofangreinda rannsókn  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Dags. Guðrún Kristjánsdóttir  Prófessor í Barnahjúkrun  
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Fylgiskjal 2. Upplýsingar til þátttakenda sem snúa að rannsókn  

 

„Verkir og sjálfskömmtun verkjalyfja meðal barna á aldrinum 12-16 ára “ 

Kæri viðtakandi  

Vinsamlegast íhugaðu neðangreindar upplýsingar vandlega áður en þú ákveður hvort þú viljir taka þátt 

í þessari rannsókn  

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna verki og verkjalyfjanotkun meðal barna og unglinga. Verkir 

eru algengir meðal unglinga og algengt er að börn og unglingar leiti til fagfólks vegna þeirra. 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að verkir hafa aukist mikið hjá unglingum undanfarinn áratug en 

verkjalyfjanotkun barna og unglinga á Íslandi hefur ekki áður verið könnuð. 

Þátttaka í þessari rannsókn felur í sér að þátttakandi svari spurningalista og tekur það um fimm 

mínútur.  

Ekki verður um neina greiðslu eða umbun að ræða fyrir þátttöku í rannsókninni. Öll rannsóknargögn 

verða varðveitt leyndarmerkt á öruggum stað hjá ábyrgðarmanni á meðan á úrvinnslu stendur og unnin 

án persónuauðkenna. Öllum gögnum verður eytt af ábyrgðarmanni að lokinni úrvinnslu. Þátttakanda er 

frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er án útskýringa og án þess að það 

hafi áhrif á þá þjónustu sem hann á rétt á.   

Ef spurningarnar í rannsókninni valda þátttakanda vanlíðan eða hefur að einhverju móti komið rót á 

tilfinningar þátttakanda getur hann óskað eftir viðtali við Elínrósu Erlingsdóttur hjúkrunarfræðing á 

Bráðamóttöku barna á Barnaspítala Hringsins sér að kostnaðarlausu í síma 543-3700. 

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar og tilkynning hefur verið send til 

Persónuverndar.  

Hafi þátttakandi spurningar um rétt sinn eða vill hætta þátttöku getur hann snúið sér til 

Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 101 RVK, tölvunetfang: visindasidanefnd @vsn.is 

Með von um góðar undirtektir,  

fyrir hönd rannsóknarhópsins 

Dr. Guðrún Kristjánsdóttir prófessor í Barnahjúkrun. 

 

Meðrannsakendur eru Erla Hlíf Kvaran s: 661- 9142 og Erna Margrét Arnardóttir s: 867-8861 

Fylgiskjal 3. Vottorð um hvert þátttakendur geti leitað upplifi þeir vanlíðan eða aðrar tilfinningar sem 

getur komið upp við þátttöku í rannsókn  
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Fylgiskjal 3. Vottorð um hvert þátttakendur geti leitað upplifi þeir vanlíðan eða 
aðrar tilfinningar sem getur komið upp við þátttöku í rannsókn 

 

 

 

 

 

 

 

Hér með vottast að þátttakendur í rannsókn Guðrúnar Kristjánsdóttur “Verkir og 

sjálfskömmtun verkjalyfja meðal barna á aldrinum 12 – 16 ára” geta leitað til Elínrósar 

Erlingsdóttur, sér að kostnaðarlausu, ef þátttakendur upplifa vanlíðan og eða aðrar 

tilfinningar sem gætu komið upp í tengslum við þessa rannsókn.  

Elínrós er hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku barna og hefur starfað þar sem slíkur 

síðan árið 2004.  

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum vinsamlegast hafðið samband í síma 543-3700 

eða í gegnum tölvunetfangið elinros@landspitali.is 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Dags.           Elínrós Erlingsdóttir, hjúkrunarfræðingur á Bráðamóttöku barna    
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Fylgiskjal 4. Staðfesting leyfis frá Vísindasiðanefnd. 
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Fylgiskjal 5. Tilkynning til persónuverndar 
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Fylgiskjal 6. töflur A-R.  

Hér í meðfylgjandi fylgiskjali eru töflur þar sem hægt að sjá úrtak rannsóknar, helstu bakgrunnsbreytur, 

verkjalyfjanotkun, helstu verki og tíðni þeirra, orskök verkja og helstu afleiðingar Einnig er hægt að sjá 

hver það er sem skammtar verkjalyfjum, samband milli verkja og hreyfingar, samband milli verkja og 

kyns og einnig  eftir aldri. Að lokum er að hægt að sjá töflu sem lýsir vitneskju barna um verkjalyf.    

 

Fylgiskjal A. Úrtak rannsóknar (N=40). 

 

 

 

Fylgiskjal B. Bakgrunnsupplýsingar, strákar (N=20). 
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Fylgiskjal C. Bakgrunnsupplýsingar stelpur (N=20).  

 

 

 

Fylgiskjal D. Samanburður á tegundum verkjalyfja milli árganga (N= 40). 
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Fylgiskjal E. Tíðni verkja eftir bekkjum (N=40). 

  

 

 

Fylgiskjal F. Verkjalyfjanotkun, stelpur (N=20). 
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Fylgiskjal G. Verkjalyfjanotkun, strákar (N=20). 

 

 

Fylgiskjal H. Algengasti verkur meðal barna á aldrinum 12-16 ára (N=40). 

 

 

 

Fylgiskjal I. Hver er það sem skammtar drengum lyf (N=20). 
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 Fylgiskjal J. Hver er það sem skammtar stúlkunum lyf (N=20). 

 

  

 

Fylgiskjal K. Hver er það sem skammtar lyfjunum ? Skoðað eftir kyni? (N=40). 

  

 

Fylgiskjal L. Samband á milli verkja og hreyfingar. Hversu oft hefur þú fengið verki á 

síðastliðnum 12 mánuðum? (N=40). 

 

 

 

Fylgiskjal M. Samband á milli verkja og aldurs (N=40). 
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Fylgiskjal N.Samband á milli verkja og kyns (N=40). 

 

 

 

Fylgiskjal O. Vitneskja barna um verkjalyf eftir bekkjum (N=40). 
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 Fylgiskjal P. Vitneskja barna um verkjalyf eftir kynjum (N=40). 

 

 

 

Fylgiskjal Q. Áhrif verkja á daglegt líf eftir bekkjum  (N=40). 
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Fylgiskjal R. Áreiti sem kom verknum af stað eftir bekkjum (N=40). 

 

 

 

 

 


