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Útdráttur	

Bólusetningar	 eru	 ónæmisaðgerðir	 þar	 sem	 veiklaðar	 eða	 dauðar	 sjúkdómsvaldandi	

örverur	 eru	 nýttar	 til	 að	 vekja	 upp	 mótefnasvörun	 gegn	 sjúkdómum	 og	 gera	 þannig	

bólusetta	 einstaklinginn	 ónæman.	 Áhrif	 bólusetninga	 á	 mannkynið	 eru	 gríðarleg	 og	

hefur	engin	uppgötvun	 fyrr	eða	 síðar	haft	 jafn	djúpstæð	áhrif	 á	afkomu	mannkynsins.	

Talið	er	að	bólusetningar	komi	í	veg	fyrir	2-3	milljónir	dauðsfalla	árlega	en	þrátt	fyrir	það	

er	metið	að	um	1,5	milljónir	barna	deyi	ótímabærum	dauða	árlega	af	völdum	sjúkdóma	

sem	 til	 eru	 bólusetningar	 gegn.	 Bólusetningar	 ung-	 og	 smábarna	 hafa	 mikið	 verið	 í	

umræðunni	 síðustu	ár	og	þrátt	 fyrir	 að	 tíðni	bólusetninga	hafi	 aldrei	 verið	 jafn	há	má	

greina	 sífellt	 háværari	 raddir	 sem	 mæla	 á	 móti	 bólusetningum.	 Markmið	 þessarar	

rannsóknar	var	að	varpa	ljósi	á	viðhorf	verðandi	foreldra	gagnvart	bólusetningum.		

Framkvæmd	 var	 megindleg	 rannsókn,	 þar	 sem	 nýtt	 var	 hentugleikaúrtak.	

Spurningalista	 var	 dreift	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook	 þar	 sem	 leitast	 var	 eftir	

þátttakendum	af	báðum	kynjum	sem	áttu	von	á	barni.	Alls	söfnuðust	470	svör.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 skipta	 má	 viðhorfum	 gagnvart	

bólusetningum	í	fjóra	þætti;	áhyggjur,	öryggi,	traust	og	þekkingu.	Meirihluti	þátttakenda	

hafði	 gert	 áætlanir	 um	 að	 láta	 bólusetja	 væntanlegt	 barn	 sitt	 að	 fullu.	 Þó	 voru	 16%	

þátttakenda	 nokkuð	 eða	 mjög	 ósammála	 því	 að	 bólusetningar	 séu	 öruggar.	 Mestar	

áhyggjur	reyndust	verðandi	foreldrar	hafa	af	vægum	aukaverkunum	bólusetninga	á	borð	

við	hita	og	ofnæmisviðbrögð.	Þá	tjáði	meirihluti	þátttakenda	sig	um	að	hafa	nokkuð	eða	

mjög	 litla	 þekkingu	 á	 bóluefnunum,	 en	 tæp	 30%	 sögðust	 hafa	 litla	 þekkingu	 á	

bólusetningunum	 sjálfum.	 Lagðar	 voru	 fyrir	 fjórar	 spurningar	 sem	 könnuðu	 þekkingu	

þátttakenda	 á	 bólusetningum	 og	 var	 hlutfall	 réttra	 svara	 allt	 frá	 32,6	 –	 78,1%	 eftir	

viðfangsefni	 spurninganna.	 Þessar	 niðurstöður	 vekja	 því	 upp	 spurninguna	 hvort	 að	

verðandi	 foreldrar	 hafi	 næga	 þekkingu	 á	 bólusetningum	 eða	 hvort	 þörf	 sé	 á	 aukinni	

fræðslu.		

Þörf	 er	 á	 frekari	 rannsóknum	 til	 að	 varpa	 nánara	 ljósi	 á	 hvaða	 breytur	 skýra	

mismunandi	viðhorf	verðandi	 foreldra,	og	áhugavert	væri	að	skoða	nánar	þekkingu	og	

fræðsluþörf	þessa	hóps	þegar	kemur	að	viðfangsefni	bólusetninga.	
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Abstract	

Vaccinations	 are	 immunization	where	weakened	 or	 killed	 pathogenic	microorganisms	

are	 used	 to	 provoke	 antibody	 response	 against	 certain	 diseases,	 thus	 making	 the	

vaccinated	individual	immune.	The	effect	of	vaccination	on	humankind	is	immense	and	

no	other	discovery	has	had	such	a	profound	impact	on	the	survival	of	the	human	race.	It	

is	believed	that	vaccinations	prevent	2-3	million	deaths	annually,	but	despite	that	fact	it	

is	 estimated	 that	 about	 1.5	million	 children	 die	 premature	 deaths	 every	 year	 due	 to	

diseases	 that	 are	 vaccine	 preventable.	 Childhood	 vaccinations	 have	 been	 a	 common	

topic	 of	 discussion	 in	 recent	 years	 and	despite	 the	 fact	 that	 immunization	 rates	 have	

never	 been	 higher,	 the	 voices	 speaking	 against	 vaccinations	 are	 ever	 increasing.	 The	

objective	 of	 this	 study	 was	 to	 explore	 the	 attitude	 of	 expectant	 parents	 towards	

vaccinations.	

A	quantitative	study	was	carried	out	using	a	convenience	sample.	A	questionnaire	

was	distributed	on	Facebook	seeking	participants	of	both	sexes	who	were	expecting	a	

child.	A	total	of	470	responses	were	collected.	

The	main	results	of	the	study	showed	that	these	attitudes	can	be	divided	into	four	

factors;	concerns,	security,	trust	and	knowledge.	The	majority	of	participants	had	made		

plans	to	fully	vaccinate	their	child.	While	16%	of	the	respondents	somewhat	or	strongly	

disagree	 that	 vaccinations	 are	 safe.	 The	 most	 common	 concerns	 the	 participants	

expressed	were	about	 the	mild	 side	effects	of	 vaccinations,	 such	as	 fever	and	allergic	

reactions.	The	majority	of	participants	expressed	that	they	have	somewhat	or	very	little	

knowledge	 of	 vaccines,	 while	 30%	 said	 they	 had	 little	 knowledge	 of	 the	 vaccinations	

themselves.	 Participants	 were	 asked	 four	 questions	 exploring	 their	 knowledge	 of	

vaccination,	 the	percentage	of	 correct	answers	 ranged	 from	32.6	 to	78.1%	depending	

on	 the	 topic	of	 the	question.	These	 findings	 raise	questions	about	whether	expectant	

parents	 have	 sufficient	 knowledge	 of	 vaccinations	 or	 if	 there	 is	 need	 for	 increased	

education.	

Further	research	is	needed	to	explore	what	parameters	might	explain	the	different	

attitudes	 of	 expectant	 parents	 and	 to	 examine	 more	 carefully	 the	 knowledge	 and	

educational	needs	of	this	group	when	it	comes	to	the	subject	of	vaccinations.	
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1 Inngangur	

Bólusetningar	eins	og	við	þekkjum	þær	hafa	aðeins	verið	við	lýði	frá	því	á	20.	öldinni	þó	

að	saga	þeirra	sé	ívið	lengri	(Plotkin,	Orenstein	og	Offit,	2012).	Sagnfræðingar	hafa	rakið	

sögu	bólusetninga	allt	aftur	 til	7.	aldar,	þó	ekki	 séu	 til	neinar	skjalfestar	 sannanir	þess	

efnis.	Elstu	varðveittu	skjölin	eru	frá	árinu	1742	frá	Kína,	The	Golden	Mirror	of	Medicine,	

þar	sem	taldar	eru	upp	fjórar	aðferðir	ónæmisaðgerða	gegn	bólusótt	(Huard	og	Wong,	

1968;	Hume,	1940;	Wang	og	Wu,	1932).	Bólusetningar	dagsins	í	dag	má	hins	vegar	rekja	

til	uppgötvunar	læknisins	Edward	Jenner,	frá	árinu	1796,	sem	nýtti	afbrigði	kúabólu	sem	

ónæmisaðgerð	gegn	bólusótt	í	manneskjum	og	draga	þær	nafn	sitt	þaðan	(Plotkin	o.fl.,	

2012).	

Bólusetningar	 hafa	 haft	 gríðarleg	 áhrif	 á	 mannkynið	 með	 lækkun	 á	 dánartíðni	 og	

hefur	engin	uppgötvun	fyrr	eða	síðar	haft	samskonar	afleiðingar	á	afkomu	mannkynsins	

(Plotkin	 o.fl.,	 2012).	 Talið	 er	 að	 bólusetningar	 komi	 í	 veg	 fyrir	 2-3	milljónir	 dauðsfalla	

árlega	(Strategic	advisory	group	of	experts	on	immunisation,	2014).	Frá	aldamótum	hafa	

miklar	 framfarir	 átt	 sér	 stað	 á	 sviði	 rannsókna	 á	 bólusetningum	og	 er	 fjöldi	 sjúkdóma	

sem	nú	er	bólusett	gegn	kominn	upp	í	30	(WHO,	UNICEF	og	World	Bank,	2009).	

Mikið	 hefur	 borið	 á	 umræðu	um	bólusetningar	 undanfarin	 ár	 og	 jafnvel	 áratugi	 og	

þrátt	fyrir	að	tíðni	bólusetninga	á	heimsvísu	hafi	aldrei	verið	hærri,	má	þó	greina	sífellt	

háværari	raddir	sem	mæla	á	móti	bólusetningum.	Fjöldi	rannsókna	hefur	tekið	á	þessari	

neikvæðu	umræðu	sem	skapast	hefur	um	bólusetningar	barna	og	reynt	að	greina	þær	

ástæður	 sem	kunna	 að	 liggja	 að	baki	 hennar.	 Í	 dag	 er	 því	 oft	 kastað	 fram	að	 árangur	

bólusetninga	sé	orðinn	sinn	eigin	óvinur.	Það	felst	 fyrst	og	fremst	 í	því	að	foreldrar	og	

jafnvel	heilbrigðisstarfsfólk	sem	veitir	bólusetningarnar	eru	af	það	ungri	kynslóð	að	þeir	

hvorki	 muna	 eftir,	 né	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 þeim	 sjúkdómum	 sem	 bólusetningunum	 er	

ætlað	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir.	 Þannig	 getur	 fólk	 litið	 á	 bólusetninguna	 sjálfa	 sem	ógn	 við	

heilsu	 barnsins	 í	 stað	 sjúkdómsins	 sem	 henni	 er	 ætlað	 að	 verja	 barnið	 fyrir	 (sjá	 t.d.	

Cooper,	 Larson	og	Katz,	 2008).	 Það	 virðist	 þó	 engin	 ein	 ástæða	 liggja	 að	baki	 þessara	

skiptu	 skoðana	 almennings	 á	 bólusetningum	 en	 þær	 geta	 verið	 allt	 frá	 trúarlegum	

ástæðum	til	áróðurskenninga	og	jafnvel	til	rökstuðnings	sem	byggður	er	á	niðurstöðum	

heilbrigðisrannsókna.	 Rannsóknir	 á	 þessu	 sviði	 hafa	 í	 meirihluta	 miðað	 að	 foreldrum	

barna	og	er	lítið	til	um	rannsóknir	á	viðhorfum	verðandi	foreldra	(Cooper	o.fl.,	2008)	og	
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eftir	því	 sem	höfundur	kemst	næst	hafa	engar	 slíkar	 rannsóknir	 verið	 framkvæmdar	á	

Íslandi.	Í	 ljósi	þess	er	markmið	þessarar	rannsóknar	að	kanna	viðhorf	verðandi	foreldra	

gagnvart	 bólusetningum	væntanlegs	 barns	 þeirra.	 Rannsókninni	 er	 því	ætlað	 að	 svara	

rannsóknarspurningunni	„Hver	eru	viðhorf	verðandi	foreldra	til	bólusetninga?“		

Ritgerð	þessi	byggist	upp	af	fræðilegu	yfirliti	þar	sem	farið	verður	yfir	skilgreiningu	á	

bólusetningum	 almennt	 og	 stiklað	 á	 stóru	 yfir	 sögu	 og	 þróun	 bólusetninga	 í	 gegnum	

tíðina.	Gerð	verður	grein	fyrir	þeim	ávinningum	og	áhættum	sem	fylgja	bólusetningum	

ung-	 og	 smábarna.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	 það	 hvernig	 bólusetningum	 er	 háttað	 á	

Íslandi	í	dag.	Farið	verður	yfir	helstu	kenningar	um	viðhorf	og	þá	áhrifaþætti	sem	móta	

viðhorf	og	hegðun.	Fjallað	verður	um	viðhorf	foreldra	gagnvart	bólusetningum.	Þá	verða	

borin	saman	viðhorf	foreldra	sem	ýmist	neita	bólusetningum	alfarið,	að	hluta	til	eða	láta	

bólusetja	 börn	 sín	 að	 fullu.	 Einnig	 verður	 farið	 yfir	 helstu	 áhrifavalda	 að	 viðhorfum	

foreldra	 gagnvart	 bólusetningum.	 Því	 næst	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 aðferðafræði	

rannsóknarinnar,	niðurstöður	kynntar	og	loks	umræða	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	

í	samhengi	við	fyrri	rannsóknir.	
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2 Bólusetningar	

Bólusetningar	 eru	 ónæmisaðgerðir	 þar	 sem	 nýtt	 eru	 bóluefni	 sem	 unnin	 eru	 úr	

veikluðum	eða	dauðum	sjúkdómsvaldandi	örverum	(World	Health	Organization,	2015).	

Bóluefnin	 valda	 litlum	 sem	 engum	 sjúkdómseinkennum	 en	 eru	 til	 þess	 fallin	 að	 vekja	

upp	mótefnasvörun	gegn	viðkomandi	sjúkdómi	og	þannig	gera	einstaklinginn	ónæman	

(World	Health	Organization,	2015).		

Á	 Íslandi	 fara	 bólusetningar	 fram	 í	 gegnum	 Heilsugæsluna,	 fyrst	 í	 ung	 –	 og	

smábarnavernd	en	því	næst	tekur	grunnskólinn	við,	þar	sem	starfa	hjúkrunarfræðingar	á	

vegum	Heilsugæslunnar.	 Hefðbundnar	 bólusetningar	 hefjast	 við	 þriggja	mánaða	 aldur	

og	 lýkur	 barnabólusetningunum	 við	 14	 ára	 aldur	 (Heilsugæsla	 höfuðborgarsvæðisins,	

2015).	Bóluefnin	verka	ýmist	gegn	sjúkdómsvaldandi	veirum	eða	bakteríum	sem	margar	

hverjar	valda	fleiri	en	einum	sjúkdómi	(Embætti	landlæknis,	2015a).	Á	vef	landlæknis	má	

finna	útlistun	á	helstu	smitsjúkdómum	sem	þekkjast	á	Íslandi.	En	marga	þeirra	má	koma	

í	veg	fyrir	með	almennum	bólusetningum.	Sjá	má	í	töflu	1	samantekt	yfir	sjúkdóma	sem	

bólusetningar	 þessar	 koma	 í	 veg	 fyrir,	 einkenni	 þeirra,	 aldur	 við	 bólusetningu	 og	

bóluefnið	sjálft.		

Tafla	1.	Sjúkdómar	sem	bólusett	er	gegn	á	Íslandi,	einkenni	þeirra	og	aldur	við	bólusetningu	

Kikhósti	(Pertussis)	
Bóluefni:		
Pentavac																																								
Boostrix/Boostrix	polio	

	
3,	5,	12	mánaða	
4	og	14	ára	

Öndunarfærasýking	sem	einkennist	af	vaxandi	
kvefi	með	miklum	hósta	og	hóstaköstum.	
Sjúkdómurinn	getur	verið	mjög	alvarlegur	og	er	
lífshættulegur	á	fyrstu	mánuðum	ævinnar.	

Barnaveiki	(Diphtheria)	
Bóluefni:		
Pentavac																																								
Boostrix/Boostrix	polio	

	
3,	5,	12	mánaða	
4	og	14	ára	

Alvarlegur	sjúkdómur	af	völdum	bakteríu	í	efri	
öndunarveg.	Bakterían	myndar	eiturefni	sem	
dreifa	sér	um	líkamann	og	getur	haft	skaðleg	
áhrif	á	líffærastarfsemi	m.a.	hjarta,	nýrna	og	
taugakerfis.	

Stífkrampi	(Tetanus)	
Bóluefni:		
Pentavac																																								
Boostrix/Boostrix	polio	

	
3,	5,	12	mánaða	
4	og	14	ára	

	

Sjúkdómur	af	völdum	bakteríu	sem	finnst	víða	í	
umhverfinu.	Berist	hún	í	sár	manna	gefur	hún	frá	
sér	eitur	sem	leggst	einna	helst	á	miðtaugakerfið	
og	vöðva.	Hún	veldur	stíleika	og	alvarlegum	
krömpum	sem	leitt	geta	til	dauða.	
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Haemofilus-influenzae		
sjúkdómur	af	gerð	b		
Bóluefni:		
Pentavac																																									

	
3,	5,	12	mánaða	

	

Hópur	baktería	sem	valdið	geta	ýmsum	
alvarlegum	sjúkdómum,	s.s.	heilahimnubólgu,	
blóðsýkingu	og	lungnabólgu.	Áður	en	byrjað	var	
að	bólusetja	gegn	þeim	voru	Hib	algengasta	
orsök	heilahimnubólgu	af	völdum	baktería	hjá	2	
mánaða	til	5	ára	aldurs,	með	um	10%	
dánarhlutfall.	

Mænusótt	(Polio)	
Bóluefni:		
Pentavac																																									
Boostrix	polio	

	
3,	5,	12	mánaða	
14	ára	

Sjúkdómur	af	völdum	veiru	sem	lagst	getur	á	
taugakerfið.	Einnig	þekkt	sem	lömunarveiki.	
Sjúkdómurinn	er	mjög	smitandi	og	getur	valdið	
lömunum	sem	leitt	getur	til	dauða.	Engin	
læknandi	meðferð	eða	lyf	eru	til.	

Pneumókokkar-
(Streptococcus	pneumoniae)	
Bóluefni:		
Synflorix	

	
3,	5,	12	mánaða	

	

Bakteríur	sem	valda	ýmsum	alvarlegum	
sjúkdómum.	Algengustu	sjúkdómarnir	hér	á	landi	
af	völdum	þessara	baktería	eru	miðeyranabólga,	
kinnholusýking	og	lungnabólga.	Hættulegustu	
sjúkdómarnir	af	völdum	bakteríunnar	eru	
heilahimnubólga	og	blóðsýking.	Pneumokokkar	
eru	í	dag	algengasta	orsök	heilahimnubólgu.	
Dánartíðni	á	Íslandi	af	völdum	þessara	sjúkdóma	
eru	um	10%.	

Meningókokkar	
Bóluefni:		
NeisVac-C	

	

	
6	og	8	mánaða	

	

Bakteríur	sem	valdið	geta	heilahimnubólgu	og	
blóðsýkingu.	Algengast	á	meðal	barna.	Til	eru	
þrjár	gerðir	af	meningókokkum	hér	á	landi	,	A,	B	
og	C,	þó	veldur	gerð	A	nánast	aldrei	sjúkdómum	
hér	á	landi.	Ekki	er	til	bóluefni	gegn	gerð	B,	en	
eftir	að	bólusetningar	hófust	gegn	
meningókokkum	C	hefur	dregið	verulega	úr	
sjúkdómstíðninni.	

Mislingar/(Mor
billi	Measles)	
Bóluefni:		
M-M-RVAXPRO	

	
	

	
18	mánaða	og	12	
ára	

	

Sjúkdómur	af	völdum	veiru.	Veldur	hita	og	
útbrotum	um	allan	líkama.	Í	10%	tilvika	veldur	
sjúkdómurinn	alvarlegum	fylgikvillum	á	borð	við	
heilabólgu	og	lungnabólgu.	Mislingaveiran	er	
bráðsmitandi.	Alvarlegar	heilaskemmdir	af	
völdum	mislingaveirunnar	geta	komið	fram	
mörgum	mánuðum	eftir	sýkingu.	

Hettusótt/(Paroti
tis	epidemica,	
Mumps)	
Bóluefni:		
M-M-RVAXPRO	

	
18	mánaða	og	12	
ára	

Sjúkdómur	af	völdum	veiru.	Sjúkdómurinn	sjálfur	
er	yfirleitt	hættulaus	en	getur	haft	í	för	með	sér	
alvarlega	fylgikvilla	á	borð	við	heilabólgu,	
heyrnaskerðingu,	bólgu	í	brjóstum,	bólgu	í	
briskirtli	og	bólgu	í	eistum	sem	valdið	getur	
ófrjósemi.	

Rauðir	hundar	(Rubella)	
Bóluefni:	
M-M-RVAXPRO	

	

	
18	mánaða	og	12	
ára	

	

Sjúkdómur	af	völdum	veiru.	Veldur	yfirleitt	
vægum	einkennum	hjá	börnum	á	borð	við	rauð	
eða	brúnleit	útbrot	og	vægan	hita	og	höfuðverk,	
en	leggst	þyngra	á	fullorðna.	Í	fáum	tilfellum	
getur	sjúkdómurinn	valdið	liðbólgum	og	
heilabólgu.	Ef	veiran	leggst	á	þungaða	konu	getur	
það	haft	skaðleg	áhrif	á	fóstrið	á	borð	við	
heyrnaskerðingu,	blindu,	vansköpun,	hjartagalla,	
vaxtarskerðingu	og	jafnvel	fósturlát.	

Human	 papillomavirus	
(HPV)		
Bóluefni:		
Cervarix	

12	ára	(stúlkur,	3	
sprautur	gefnar	á	
6-12	mánaða	
tímabili)	

Mjög	algeng	veira	sem	talið	er	að	um	80%	allra	
kvenna	smitist	á	einhverjum	tímapunkti	af.	
Veiran	smitast	við	kynmök.	Veiran	er	aðalorsök	
leghálskrabbameins.	
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Tímasetning	bólusetninganna	er	ekki	eins	háttað	alls	staðar	og	má	sjá	talsverðan	mun	á	

fjölda	 bólusetninga	 og	 aldri	 barna	 við	 bólusetningu	 á	 milli	 landa.	 Árið	 2009	 var	 gerð	

samantekt	á	þessum	muni	 innan	Evrópusambandsins,	auk	 Íslands	og	Noregs.	 (Lopalco,	

De	Carvalho,	Kreidl,	Leitmeyer	og	Giesecke,	2009).	Samantekt	þessi	leiddi	í	ljós	að	þrátt	

fyrir	að	sameiginleg	sjónarmið	ríki	um	þætti	á	borð	við	hvenær	fyrst	megi	bólusetja	börn	

og	 hvaða	 bólusetningar	 séu	 mikilvægar	 börnum	 er	 mikill	 munur	 á	 tímasetningu	

bólusetninganna	 og	 fjölda	 skammta	 hvers	 bóluefnis	 á	 milli	 landanna.	 Þá	 getur	 til	 að	

mynda	 fjöldi	 skammta	af	BSK	bólusetningunni	 (barnaveiki,	 stífkrampi	og	kíghósti)	 fyrir	

18	mánaða	aldur	verið	allt	frá	4	og	upp	í	7,	eftir	því	landi	þar	sem	bólusetningin	er	veitt	

(Lopalco	 o.fl.,	 2009).	 Ekki	 er	 ljóst	 hvers	 vegna	 breytileikinn	 er	 eins	mikill	 og	 raun	 ber	

vitni,	en	leiða	má	líkur	að	því	að	skipulag	bólusetninga	hvers	lands	fyrir	sig	sé	að	miklu	

leiti	háð	menningu	og	innviðum	heilbrigðisþjónustu	þess	samfélags	(Lopalco	o.fl.,	2009).	

Á	 síðustu	 árum	 og	 áratugum,	 hefur	 orðið	 talsverð	 vitundarvakning	 meðal	

almennings	 og	 ákveðin	 neysluhyggja	 þar	 sem	 neytendur	 heilbrigðisþjónustunnar	 vilja	

öðlast	 meiri	 skilning	 á	 eigin	 heilbrigðismálum	 og	 axla	 ábyrgð	 á	 eigin	 heilbrigði.	

Neysluhyggja	þessi	stafar	meðal	annars	af	tilkomu	internetsins	og	því	auðvelda	aðgengi	

að	upplýsingum	sem	það	hafði	í	för	með	sér	(Cooper	o.fl.,	2008).	Áhyggjur	almennings	af	

bólusetningunum	eru	þó	ekki	aðeins	bundnar	við	virkni	bóluefnisins	og	áhættum	þeim	

tengdar	 heldur	 einnig	 skipulagi,	 stefnu	 stjórnvalda	 og	 ráðleggingum	

heilbrigðisstarfsfólks	um	bólusetningarnar	sjálfar.	Þannig	hefur	misræmi	á	 framkvæmd	

bólusetninga	 á	 milli	 landa,	 breytingar	 stjórnvalda	 á	 tilhögun	 bólusetninga,	 þar	 sem	

nýjum	bóluefnum	er	bætt	inn,	gömul	tekin	út	og	efnisinnihaldi	bóluefna	breytt	sem	og	

viðbrögð	 stjórnvalda	 þegar	 sjúkdómar	 sem	 bólusett	 er	 gegn	 taka	 að	 breiðast	 út,	 haft	

neikvæð	áhrif	á	traust	almennings	í	garð	bólusetninganna.	Af	þeim	sökum	er	mögulegt	

að	 samhæfing	 reglugerða	 um	 bólusetningar	 meðal	 Evrópuþjóðanna	 geti	 skilað	 af	 sér	

auknu	 trausti	 almennings	 til	 bólusetninganna	 (Larson,	Cooper,	 Eskola,	 Katz	og	Ratzan,	

2011).		
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2.1 Ávinningur	og	áhættur	bólusetninga	

Árið	2011	setti	Alþjóðaheilbrigðisstofnun	á	laggirnar	alþjóðlega	bólusetningaráætlun	(e.	

Global	 vaccine	 action	 plan	 GVAC)	 sem	 spannar	 tímabilið	 2011-2020	 með	 það	 að	

markmiði	 að	 auka	 aðgengi	 að	 bólusetningum	 á	 heimsvísu	 og	 koma	 þannig	 í	 veg	 fyrir	

milljónir	dauðsfalla	(World	Health	Organization,	2015).	Í	stöðuskýrslu	þeirra,	2014,	kom	

fram	 að	 árangur	 aðgerðarinnar	 er	 ekki	 á	 áætlun.	 Ekki	 hefur	 tekist	 að	 mæta	 þeim	

markmiðum	 sem	 sett	 voru	 fyrir	 árin	 2014	 og	 2015	 og	 enn	 deyja	 að	 meðaltali	 1,5	

milljónir	barna	ótímabærum	dauða	af	völdum	sjúkdóma	sem	til	eru	bólusetningar	gegn	

(Strategic	advisory	group	of	experts	on	immunisation,	2014).	Ávinningur	bólusetninga	er	

því	 mikill	 fyrir	 mannkynið	 í	 heild,	 samfélög	 og	 einstaklinga.	 Með	 kerfisbundnum	

bólusetningum	eigum	við	kost	á	að	útrýma	alvarlegum	sjúkdómum	bæði	staðbundið	og	

á	 heimsvísu,	 auka	 lífsgæði	 fyrir	 einstaklinga	 og	 hækka	 lífaldur	 (World	 Health	

Organization,	2015).		

Hjarðónæmi	 er	 stór	 kostur	 bólusetninga	 og	 jafnframt	mikilvægt	 hugtak	 sem	 hafa	

þarf	 í	 huga	 þegar	 kemur	 að	 bólusetningum.	 Ekki	 er	 mögulegt	 að	 bólusetja	 alla	

einstaklinga	 innan	samfélags	vegna	ýmissa	þátta,	 líkamlegra,	persónulegra	og	annarra.	

Hjarðónæmi	á	því	við	um	ónæmi	gegn	sjúkdómi	sem	á	sér	stað	innan	samfélags	þegar	

stór	hluti	einstaklinga	hefur	verið	bólusettur	gegn	sjúkdómnum.	Sjúkdómurinn	nær	þá	

ekki	bólfestu	innan	samfélagsins	og	þeir	sem	ekki	eiga	kost	á	bólusetningu	hljóta	þannig	

vörn	 í	 skjóli	 fjöldans	 (Fine,	 1993;	 John	 og	 Samuel,	 2000).	 Hugmyndafræðin	 á	 bak	 við	

hjarðónæmi	 á	 þó	 rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	 rannsóknar	 Hedrich,	 1930,	 fyrir	 tilkomu	

mislingabóluefnisins.	 Hedrich	 komst	 þá	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 greina	 mátti	 ákveðið	

mynstur	á	mislingafaraldri	í	Baltimore,	sem	skýra	mátti	með	hlutfalli	þeirra	borgara	sem	

höfðu	 náttúrlegt	 ónæmi	 gegn	 mislingum,	 en	 mislingafaraldur	 átti	 sér	 þá	 stað	 þegar	

hlutfallið	féll	niður	fyrir	55%	(Fine,	1993;	Sencer,	Dull	og	Langmuir,	1967).	

Þær	 áhættur	 sem	 fylgt	 geta	 bólusetningum	 fölna	 nokkuð	 í	 samanburði	 við	

ávinninginn.	Fram	kemur	á	vef	stofnunar	sjúkdómaeftirlits	og	forvarna	í	Bandaríkjunum	

(Centers	 for	 disease	 control	 and	 prevetion,	 CDC)	 að	 því	 fylgi	 mikið	 meiri	 áhætta	 að	

veikjast	af	þeim	sjúkdómum	sem	bólusett	er	gegn	en	að	fá	bólusetningarnar.	Það	er	þó	

vert	að	taka	fram	að	bóluefni,	líkt	og	öll	önnur	lyf,	geta	valið	aukaverkunum	og	eins	geta	
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fylgikvillar	 komið	 fram	 í	 kjölfar	 stungu	 (Centers	 for	 Disease	 Control	 and	 Prevention,	

2015).		

Aukaverkanir	vegna	bólusetninga	má	flokka	í	niður	í	þrjú	stig;	vægar	aukaverkanir,	

miðlungs	 aukaverkanir	 og	 loks	 alvarlegar	 aukaverkanir.	 Vægar	 aukaverkanir,	 sem	geta	

verið	algengar,	eru	meðal	annars	hiti,	roði	eða	bólga	á	stungustað,	særindi	eða	eymsli	á	

stungustað,	óróleiki,	þreyta	og	lystarleysi,	uppköst	eða	niðurgangur	og	bólga	í	kirtlum	í	

kinnum	og	hálsi.	Einnig	geta	yfirlið	átt	sér	stað	eftir	öll	heilbrigðistengd	inngrip,	þar	með	

taldar	bólusetningar.	Miðlungs	aukaverkanir,	sem	eru	óalgengar,	geta	verið	krampar	eða	

störuflog,	óstöðvandi	grátur	 í	3	klukkustundir	eða	meira	og	hár	hiti,	40,5°C	eða	hærri.	

Alvarlegar	 aukaverkanir	 í	 kjölfar	 bólusetninga	 eru	 einna	 helst	 tengdar	 alvarlegum	

ofnæmisviðbrögðum	 við	 bóluefninu	 sjálfu	 en	 koma	 þó	 aðeins	 fram	 hjá	 undir	 1	 af	

1.000.000	 börnum.	 Alvarlegar	 aukaverkanir	 sem	 skráðar	 hafa	 verið	 hjá	 stofnun	

sjúkdómaeftirlits	og	forvarna	í	Bandaríkjunum	eru	svo	fágætar	að	ekki	er	hægt	að	segja	

með	vissu	að	þær	séu	bein	afleiðing	bólusetninganna	(Centers	for	Disease	Control	and	

Prevention,	2015).	

Alþjóðaheilbrigðisstofnun	hefur	séð	til	þess	ástæðu	að	birta	á	vef	sínum	lista	yfir	

10	algengustu	mýtur	sem	gengið	hafa	um	bólusetningar	og	staðhæfingar	til	leiðréttingar	

á	þeim	eins	og	sjá	má	í	töflu	2.	

	

Tafla	2.	10	algengustu	mýtur	um	bólusetningar	og	staðreyndir	til	leiðréttingar	

Mýta:	Bætt	hreinlæti	og	aðgengi	að	hreinlætisaðstöðu	getur	útrýmt	sjúkdómum	og	gert	bólusetningar	
óþarfar.	

Staðreynd:	Hreinlæti	getur	hindrað	útbreiðslu	sjúkdóma	en	aðeins	bólusetningar	geta	komið	í	veg	
fyrir	þá.	

Mýta:	Bólusetningar	valda	þó	nokkrum	skaðlegum	og	langvarandi	aukaverkunum	sem	enn	eru		
óþekktar.	Bólusetningar	geta	jafnvel	valdið	dauða.	

Staðreynd:	Bólusetningar	eru	öruggar,	aukaverkanir	þeirra	eru	lang	oftast	vægar.	Mun	algengara	er		
að	skaðast	alvarlega	af	sjúkdómnum	sjálfum	sem	bólusett	er	gegn	en	bólusetningunum.	

Mýta:	Samsetta	bólusetningin	gegn	barnaveiki,	stífkrampa	og	kíkhósta	annars	vegar	og	mænusótt		
hins	vegar	getur	valdið	skyndidauða	ungbarna	(SIDS	Sudden	Infant	Death	Syndrome).	

Staðreynd:	Það	er	engin	tenging	á	milli	þessarar	samsettu	bólusetningar	og	skyndidauða	ungbarna.		
Bólusetningin	fer	þó	fram	á	svipuðum	tíma	og	mest	áhætta	er	á	skyndidauða	ungbarnsins.	Það	er,	
ef	skyndidauði	ungbarns	á	sér	stað	eftir	bólusetninguna	er	það	tilviljun	háð.	
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Mýta:	Búið	er	að	útrýma	þeim	sjúkdómum	sem	bólusett	er	gegn	í	mínu	landi	svo	bólusetningarnar	eru		
orðnar	óþarfar.	

Staðreynd:	Þó	að	sjúkdómarnir	séu	óalgegnir	í	mörgum	löndum	er	ekki	enn	búið	að	útrýma	þeim		
alveg	og	því	enn	ástæða	til	að	bólusetja.	Ef	bólusetningum	er	hætt	þá	brjótast	sjúkdómarnir	út	
aftur.	

Mýta:	Þeir	barnæsku-sjúkdómar	sem	bólusett	er	gegn	eru	bara	óumflýjanleg	staðreynd	lífsins.	
Staðreynd:	Þessir	barnæsku	sjúkdómar	þurfa	ekki	að	vera	óumflýjanleg	staðreynd	lífsins.	Hægt	er	að		

forða	börnum	jafnt	sem	fullorðnum	frá	óþörfum	kvölum,	áhættum	og	jafnvel	dauða	með	
bólusetningum	gegn	þessum	sjúkdómum.	

Mýta:	Ef	barni	er	veitt	meira	en	ein	bólusetning	á	sama	tíma	getur	það	aukið	líkurnar	á	skaðlegum		
aukaverkunum,	sem	getur	haft	slæm	áhrif	á	ónæmiskerfi	barnsins.	

Staðreynd:	Engar	vísindalegar	sannanir	eru	fyrir	því	að	fleiri	en	ein	bólusetning	hafi	skaðleg	áhrif	á		
ónæmiskerfi	barna.	Börn	eru	útsett	fyrir	nokkur	hundruð	þúsund	efnum	daglega	sem	valda	
ónæmisviðbrögðum.	Kostir	við	fleiri	en	eina	bólusetningu	samtímis	er	minni	kostnaður,	færri	
heilbrigðisheimsóknir	og	meiri	líkur	á	að	barn	verði	fullbólusett.	

Mýta:	Influenza	er	bara	óþæginda	kvilli	og	bólusetningar	gegn	henni	virka	illa.	
Staðreynd:	Influenza	er	meira	en	bara	óþæginda	kvilli.	Hún	veldur	þrjú	til	fimm	hundruð	þúsund		

dauðsföllum	árlega.	Óléttar	konur,	ung	börn,	gamalt	fólk	og	fólk	við	slæma	heilsu	er	útsettara	fyrir	
sjúkdómnum	og	áhættum	hans.	Ef	óléttar	konur	eru	bólusettar	veitir	það	nýfæddu	barni	þeirra	
dýrmæta	vörn,	því	ekki	eru	til	bóluefni	gegn	sjúkdómnum	fyrir	börn	undir	6	mánaða	aldri.	

Mýta:	Það	er	betra	að	verða	sér	út	um	ónæmi	með	því	að	fá	sjúkdóminn	en	að	fá	bólusetningu	gegn		
honum	

Staðreynd:	Ónæmi	veitt	með	bólusetningu	er	mun	áhættu	minna	en	ónæmi	fengið	með	sjúkdómnum		
sjálfum.	Bólusetningin	veitir	ónæmi	á	 svipaðan	hátt	og	 sjúkdómurinn	nema	án	þeirra	hættulegu	
fylgikvilla	 sem	 sjúkdómnum	 geta	 fylgt.	 Til	 samanburðar	 getur	 Hib	 haft	 í	 för	 með	 sér	 andlega	
þroskaskerðingu,	rauðir	hundar	geta	valdið	fósturgöllum,	lifrabólga	getur	valdið	lifrarkrabbameini	
og	mislingar	geta	valdið	dauða.	

Mýta:	Kvikasilfur	er	í	bóluefnum	sem	er	hættulegt.	
Staðreynd:	Thiomersal	er	rotvarnarefni	sem	inniheldur	kvikasilfur	og	er	notað	sums	staðar	í	bóluefni.		

Engin	vísindaleg	sönnun	er	til	fyrir	því	að	magn	thiomersal	í	bóluefnum	hafi	skaðleg	áhrif.	

Mýta:	Bólusetningar	valda	einhverfu.	
Staðreynd:	 Rannsóknin	 sem	 framkvæmd	 var	 árið	 1998	 og	 leiddi	 í	 ljós	 tengsl	 á	 milli	 MMR		

bólusetningar	og	einhverfu	var	alvarlega	gölluð	og	var	því	dregin	til	baka.	Engin	vísindaleg	sönnun	
er	til	sem	bendir	á	tengingu	bólusetninga	og	einhverfu.	

(World	Health	Organization,	2013)	
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3 Viðhorf	

Margar	 ólíkar	 skilgreiningar	 eru	 til	 á	 viðhorfum	 innan	 hinna	 ólíku	 fræðasviða.	 Þannig	

hafa	skilgreiningar	á	viðhorfum	einnig	breyst	þó	nokkuð	í	gegnum	tíðina.	Þá	skilgreindu	

Krech	 og	 Crutchfield	 (1948)	 viðhorf	 sem	 „viðvarandi	 skipulag	 einstaklings	 á	 hvata,	

tilfinningum,	 skynjunum	 og	 hugrænu	 ferli	 viðkomandi	 með	 tilliti	 til	 þess	 heims	 sem	

viðkomandi	 býr	 við“	 (bls.	 152).	Með	 öðrum	 orðum	 að	 tenging	 sé	 á	milli	 hugræns	 og	

tilfinningalegs	ferlis	og	þess	ástands	sem	viðkomandi	býr	við	þegar	kemur	að	hegðunum	

hans.	 Davis	 (1989)	 skilgreindi	 viðhorf	 sem	 jákvæðar	 eða	 neikvæðar	 tilfinningar	

einstaklings	til	 framkvæmdar	á	ákveðinni	aðgerð	eða	hegðun.	Eagly	og	Chaiken	(1993)	

skilgreindu	þau	á	 svipaðan	máta	„sem	sálfræðilega	 tilhneigingu	sem	einstaklingur	 tjáir	

með	því	 að	 leggja	mat	á	það	hvort	 viðkomandi	 líki	 eða	 líki	 ekki	 við	ákveðinn	hlut	eða	

aðgerð“	 (bls.	 1).	 Þá	 hafa	 viðhorf	 og	 hegðun	 einstaklinga	 gagnvart	 hinum	 ýmsu	

heilbrigðistengdu	aðgerðum	talsvert	verið	rannsakaðar	og	margar	kenningar	þess	efnis	

settar	 fram	 (sjá	 t.d.	 Glanz,	 Rimer	 og	 Viswanath,	 2008;	Murphy,	 Vernon,	 Diamond	 og	

Tiro,	 2014).	Meðal	helstu	 kenninga	 sem	snúa	að	því	hvernig	 viðhorf	mótast	og	 lagðar	

eru	 til	 grundvallar	 í	 þessari	 rannsókn	 eru	 kenningarnar	 um	Heilbrigðisviðhorfa	 líkanið	

(Health	Belief	Model),	kenningin	um	rökstudda	hegðun	(Theory	of	Reasoned	Action)	og	

kenningin	um	fyrirhugaða	hegðun	(Theory	of	Planned	Behavior).	

	

3.1 Heilbrigðisviðhorfa	líkanið		

Heilbrigðisviðhorfa	líkanið	er	vel	þekkt	félagssálfræðilegt	líkan	sem	tekur	á	skoðunum	og	

viðhorfum	 fólks	 til	 heilbrigðistengdra	 aðgerða	 og	 er	 ætlað	 að	 lýsa	 hegðun	 fólks	 og	

ákvarðanatöku	 þegar	 kemur	 að	 heilbrigðisþjónustu	 (Strecher	 og	 Rosenstock,	 1997).	

Líkanið	þróuðu	þeir	Hochbaum	og	Rosenstock	á	6.	áratug	síðustu	aldar	og	var	því	ætlað	

að	 greina	 af	 hverju	 ekki	 tækist	 að	 fá	 fólk	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 fyrirbyggjandi	

heilbrigðisþjónustu	 og	 sjúkdómsskimunum	 (sjá	 Hochbaum,	 1958;	 Rosenstock,	 1960,	

1974	í	Glanz	o.fl.,	2008).	Nokkrar	gagnrýnisraddir	hafa	þó	látið	í	sér	heyra	þegar	kemur	

að	 notkun	 Heilbrigðisviðhorfa	 líkansins.	 En	 niðurstöður	 nokkurra	 rannsókna	 hafa	 sýnt	

fram	á	að	líkanið	búi	ekki	yfir	nægilegum	skýringarmætti	þegar	kemur	að	því	að	spá	fyrir	

um	heilbrigðishegðun	fólks	(Armitage	og	Conner,	2000;	Davidhizar,	1983;	Yarbrough	og	
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Braden,	2001).	Líkanið	byggir	á	þeirri	kenningu	að	einstaklingar	séu	líklegir	til	að	gangast	

undir	fyrirbyggjandi	heilbrigðisaðgerðir	eða	sjúkdómsskimanir	ef	þeir	trúa	því	að	áhætta	

þeirra	 á	 að	 fá	 sjúkdóm	 sé	 aukin,	 sjúkdómurinn	hafi	 alvarlegar	 afleiðingar	 og	 að	 kostir	

þessara	 heilbrigðisaðgerða	 eða	 sjúkdómsskimana	 vegi	 þyngra	 en	 þær	 hindranir	 sem	

kunna	að	koma	 í	veg	fyrir	þær,	á	borð	við	kostnað,	eins	og	sjá	má	á	mynd	1.	Þá	tekur	

líkanið	einnig	á	persónubundnum	og	utanaðkomandi	breytum	sem	kunna	að	hafa	áhrif	á	

skynjun	á	 áhættu	og	alvarleika	 sjúkdómsins	 á	borð	 við	 aldur,	 kyn,	 stöðu,	menntun	og	

umfjöllum	í	fjölmiðlum	(Strecher	og	Rosenstock,	1997).	

	

Mynd	1.	Heilbrigðisviðhorfa	líkanið	(Strecher	og	Rosenstock,	1997,	bls.	115)	

	 	

3.2 Kenningin	um	rökstudda	hegðun	

Árið	1975	settu	þeir	Martin	Fishbein	og	Icek	Ajzen	fram	kenninguna	sína	um	rökstudda	

hegðun,	 sem	 byggir	 á	 þremur	 megin	 þáttum;	 áætlun	 um	 hegðun	 (BI,	 Behavior	

Intention),	 viðhorf	 (A,	 Attitude)	 og	 huglæg	 gildi	 (SN,	 Subjective	 norm)	 einstaklinga	

(Ajzen,	Albarracín	og	Hornik,	2007).	Þessir	þrír	þættir	eru	skilgreindir	á	eftirfarandi	hátt.		
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𝐴 =  𝑏!𝑒! 	

Viðhorf,	A,	byggist	á	því	hversu	sterk	 trú,	 𝑖,	á	afleiðingu	hegðunar,	𝑏,	er	og	hvernig	

mat	einstaklingurinn	leggur	á	þessa	trú	𝑒!.		

	

𝑆𝑁 =  𝑛!𝑚! 	

Huglæg	 gildi,	 SN,	 byggjast	 á	 því	 hversu	 sterk	 huglæg	 viðmið	 einstaklingur	 hefur	

gagnvart	 ákveðinni	 hegðun,	 𝑛! 	 og	 hversu	 mikinn	 hvata,	𝑚,	 hann	 hefur	 til	 að	 fylgja	

þessum	huglægu	viðmiðum	𝑖.	

	

𝐵𝐼 =  𝑤! 𝐴 + 𝑤!𝑆𝑁	

Þar	 sem	 styrkur	 áætlunar	 um	 ákveðna	 hegðun,	 𝐵𝐼,	 er	 summan	 af	 vigtuðum,	𝑤!,	

viðhorfum,	 𝐴,	 og	 vigtuðum,	 𝑤!,	 huglægum	 gildum,	 𝑆𝑁.	 Áætlun	 um	 hegðun	 byggir	

þannig	á	mati	einstaklinga	á	því	hversu	þungt	viðhorf	og	huglæg	gildi	vega.	Áætlun	um	

hegðun	spáir	svo	fyrir	um	hegðunina	sjálfa.		

Kenningin	byggir	í	grófum	dráttum	á	því	að	einstaklingar	ákvarði	hegðun	sína	út	frá	

tveim	megin	þáttum.	Annars	vegar	trú	á	mögulegar	afleiðingar	hegðunarinnar	og	mati	á	

vægi	 þeirrar	 trúar	 og	 hins	 vegar	 huglægum	 gildum	 viðkomandi	 og	 þeim	 hvötum	 sem	

hann	 hefur	 til	 að	 fylgja	 þeim	 (Ajzen	 o.fl.,	 2007;	 Fishbein	 og	 Ajzen,	 1975).	 Fishbein	 og	

Ajzen	tóku	einnig	eftir	því	að	hegðun	einstaklinga	er	frekar	hægt	að	spá	fyrir	um	út	frá	

viðhorfum	 þeirra	 til	 ákveðinna	 aðgerða	 heldur	 en	 viðhorfa	 til	 ákveðinna	 hluta	 (Ajzen	

o.fl.,	 2007).	 Sem	 dæmi	 væri	 þá	 hægt	 að	 segja	 að	 til	 að	 spá	 fyrir	 um	 það	 hvort	 að	

foreldrar	láti	bólusetja	börn	sín	þurfi	frekar	að	horfa	til	viðhorfa	þeirra	gagnvart	því	að	

láta	 bólusetja	 börn	 sín	 heldur	 en	 viðhorf	 þeirra	 gagnvart	 bóluefninu	 sjálfu.	 Gallinn	 á	

kenningunni	 að	 mati	 Kippax	 og	 Crawford	 (1993)	 er	 sá	 að	 hún	 lítur	 alfarið	 framhjá	

félagslega	þættinum	þegar	kemur	að	ákvarðanatöku	og	einblínir	aðeins	á	hugræna	ferlið	

sem	fram	fer	hjá	einstaklingnum	við	ákvarðanatökuna.	Ajzen	var	þessu	í	raun	sammála	

enda	 setti	 hann	 sjálfur	 seinna	 fram	 nýja	 kenningu	 þar	 sem	 hann	 tók	 með	 félagslega	

þáttinn	(Ajzen,	2005).	
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3.3 Kenningin	um	fyrirhugaða	hegðun	

Icak	Ajzen	byggði	kenninguna	sína	um	fyrirhugaða	hegðun	ofan	á	kenninguna	hans	og	

Fishbein	 um	 rökstudda	 hegðun.	 Kenningin	 tekur	 á	 sömu	 þáttum,	 það	 er,	 að	 hegðun	

ákvarðist	 út	 frá	 viðhorfum	 og	 huglægum	 gildum,	 en	 bætir	 við	 að	 fyrirhuguð	 stjórn	 á	

hegðun	sé	einnig	áhrifaþáttur	(percieved	behavioural	control)	(Ajzen,	2005;	Van	Lange,	

Kruglanski	og	Higgins,	2011).			

Ef	einstaklingur	veit	að	hann	hefur	ekki	tök	á	að	framkvæma	ákveðna	hegðun	vegna	

skorts	 á	 tækifærum	 eða	 úrræðum,	 á	 borð	 við	 skort	 á	 fjármagni	 eða	 líkamlegri	 getu,	

myndar	viðkomandi	ekki	með	sér	áætlanir	um	tiltekna	hegðun,	eins	og	sjá	má	á	mynd	2.	

Það	sem	einnig	bætist	við	er	beina	tengingin	á	milli	fyrirhugaðrar	stjórnar	á	hegðun	og	

hegðunarinnar	sjálfrar.	Þar	sem	skortur	á	úrræðum	getur	til	að	mynda	haft	þau	áhrif	að	

viðkomandi	framkvæmir	ekki	hegðunina	þrátt	fyrir	að	áætlun	um	hegðun	sé	til	staðar.			

 

Mynd	2.	Kenningin	um	fyrirhugaða	hegðun	(Ajzen,	2005,	bls.	118)	

Kenning	þessi	hefur	þó	verið	gagnrýnd	og	þá	helst	fyrir	þá	miklu	áherslu	sem	hún	leggur	

á	hugræn	 ferli	þegar	kemur	að	ákvörðun	um	hegðun.	Rannsóknir	hafa	þannig	 sýnt	að	

skýringarmáttur	líkansins	geti	skekkst	aðeins	vegna	þessarar	miklu	áherslu	og	sömuleiðis	

spádómsgildi	 þess	 fyrir	 heilbrigðishegðun	 (Ajzen	og	 Sheikh,	 2013;	Kautonen,	Gelderen	

og	Fink,	2015).	
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4 Viðhorf	gagnvart	bólusetningum	

Viðhorf	 foreldra	 ungra	 barna	 gagnvart	 bólusetningum	 þeirra	 eru	 margvísleg,	

persónubundin	 og	 bæði	 af	 jákvæðum	 og	 neikvæðum	 toga.	 Í	 Bandaríkjunum	 hafa	

undanþágur	 frá	 reglubundnum	 bólusetningum	 vegna	 annarra	 en	 læknisfræðilegra	

ástæðna	farið	vaxandi	ár	frá	ári	(Omer,	Richards,	Ward	og	Bednarczyk,	2012).	Þrátt	fyrir	

að	meirihluti	foreldra	líti	á	bólusetningar	sem	mikilvægan	þátt	er	kemur	að	heilsu	barna	

þeirra	er	þó	einnig	stærstur	hluti	þeirra	sem	trúir	ekki	að	bólusetningarnar	séu	með	öllu	

skaðlausar	 (Freed,	Clark,	Butchart,	 Singer	og	Davis,	2010;	Kennedy,	Basket	og	Sheedy,	

2011).	

Þessar	áhyggjur	byggjast	þó	fyrst	og	fremst	á	hræðslu	við	minniháttar	þætti	á	borð	

við	 sársauka	 við	 sprautuna,	 of	 margar	 bólusetningar	 í	 einni	 læknisheimsókn	 og	

hækkaðan	hita	í	kjölfar	bólusetninga.	Niðurstöður	rannsóknar	í	Bandaríkjunum	frá	árinu	

2009	leiddu	í	ljós	að	tæplega	80%	foreldra	teldu	bólusetningar	mikilvægar	heilsu	barns	

síns	 og	 voru	 viss	 í	 sinni	 sök	 að	 bólusetningarnar	 væru	 öruggar.	 Þó	 voru	 um	 20%	

foreldranna	 sem	 tjáðu	 sig	um	ótta	 við	að	of	margar	bólusetningar	barna	þeirra	hefðu	

slæm	 áhrif	 á	 ónæmiskerfi	 þeirra	 (Kennedy,	 Basket,	 o.fl.,	 2011).	 Árið	 2013	 leiddu	

niðurstöður	 sams	 konar	 rannsóknar	 í	 Bandaríkjunum	 í	 ljós	 nokkuð	 breytta	mynd,	 þar	

sem	yfir	helmingur	foreldranna	tjáði	sig	um	áhyggjur	að	barn	þeirra	yrði	fyrir	alvarlegum	

aukaverkunum	vegna	bólusetninganna	og	bólusetningarnar	væru	þar	með	ekki	öruggar	

(Opel,	Taylor,	o.fl.,	2013).	Þá	voru	um	6-8%	foreldra	sem	kosið	höfðu	að	bólusetja	ekki	

börn	sín	af	öðrum	en	læknisfræðilegum	ástæðum	og	hefur	hlutfallið	farið	hækkandi	ár	

frá	ári	 (Opel,	 Taylor,	o.fl.,	 2013;	 Smith,	Kennedy,	Wooten,	Gust	og	Pickering,	2006).	Á	

grundvelli	þessa	eru	tilgátur	1	og	2	lagðar	fram:	

Tilgáta	1.	Meirihluti	verðandi	foreldra	telja	bólusetningar	öruggar	

Tilgáta	2.	Meirihluti	verðandi	foreldra	hafa	ekki	áhyggjur	af	alvarlegum	

fylgikvillum	bólusetninga	

Stærstur	hluti	foreldra	lætur	bólusetja	börn	sín	að	fullu	eða	hefur	gert	áætlanir	um	

slíkt.	 Þrátt	 fyrir	 það	 er	 þó	 einnig	 meirihluti	 foreldra	 með	 einhverjar	 efasemdir	 eða	

áhyggjur	 þegar	 kemur	 að	 bólusetningum	 barna	 þeirra	 (MacDonald	 o.fl.,	 2014).	

Samanburður	á	börnum	í	leik-	og	grunnskóla	í	Wyoming	fylki	í	Bandaríkjunum	árin	2009	

og	2011	sýndi	að	fjöldi	barna	sem	ekki	eru	bólusett	vegna	annarra	en	læknisfræðilegra	
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ástæðna	 fer	 vaxandi	 á	milli	 áranna,	 það	er,	 fleiri	 börn	 eru	 án	bólusetninga	 árið	 2011,	

1,9%,	heldur	en	árið	2009,	1,2%	(Pride	o.fl.,	2014).		

Hlutfall	 þeirra	 foreldra	 sem	 ekki	 láta	 bólusetja	 börn	 sín	 er	 þó	 ekki	 endilega	

vísbending	 um	 alla	 þá	 foreldra	 sem	 hafa	 efasemdir	 eða	 einhverja	 hræðslu	 varðandi	

bólusetningar,	 þar	 sem	 niðurstöður	 hafa	 einnig	 leitt	 í	 ljós	 að	 jafnvel	 foreldrar	

fullbólusettra	barna	geta	haft	efasemdir	eða	hræðslu	 í	garð	bólusetninga	(MacDonald,	

Schopflocher	og	Vaudry,	2014).	Einnig	er	mikilvægt	að	horfa	til	foreldra	sem	aðeins	hafa	

látið	bólusetja	börn	sín	að	hluta	til,	það	er,	foreldrar	sem	kjósa	að	láta	bólusetja	börn	sín	

með	ákveðnum	bólusetningum	en	ekki	öðrum.	Slík	 tilfelli	má	yfirleitt	 rekja	 til	hræðslu	

eða	efasemda	 í	garð	ákveðinna	bóluefna,	eða	skorti	á	hræðslu	 í	garð	þeirra	 sjúkdóma	

sem	þau	kjósa	að	láta	ekki	bólusetja	gegn.	Einnig	eru	tilfelli	um	foreldra	sem	hafa	haft	

einhverjar	 efasemdir	 og	 þrátt	 fyrir	 það	 látið	 bólusetja	 börn	 sín	 en	 hætt	 svo	

bólusetningum	 barna	 þeirra	 eftir	 að	 búið	 var	 að	 bólusetja	 þau	 að	 einhverju	 leiti	

(MacDonald	o.fl.,	2014).		

Þá	hefur	það	sýnt	sig	að	af	nýbökuðum	mæðrum	sem	eru	þeirrar	skoðunar	að	börn	

þeirra	 eigi	 að	 fá	 allar	 bólusetningar	 eru	 tæp	 30%	 þeirra	 sem	 hafa	 efasemdir	 um	

bólusetningarnar	og	yfir	20%	sem	hafa	áhyggjur	af	því	að	bólusetningarnar	beri	engan	

árangur	 (Wu	 o.fl.,	 2008).	 Það	 verður	 þó	 að	 taka	 fram	 að	 stór	 hluti	 foreldra	 lætur	

bólusetja	börn	sín	án	þess	að	hafa	velt	því	mikið	fyrir	sér.	Ákvörðunarferlið	getur	verið	

flókið	og	langt	hjá	þeim	sem	fyrir	hafa	sterkar	skoðanir	á	málinu	eða	vilja	afla	sér	meiri	

upplýsinga,	en	svo	virðis	sem	samfélagsleg	gildi,	eða	norm,	spili	ansi	stórt	hlutverk	þegar	

kemur	að	bólusetningum,	það	er,	foreldrar	bólusetja	börn	sín	af	því	það	er	það	sem	allir	

gera	 (Brunson,	 2013).	 Það	 getur	 því	 skipt	 sköpum	að	 viðhalda	 samfélagslega	norminu	

stöðugu	og	hlynntu	bólusetningum	til	að	viðhalda	sem	hæstu	hlutfalli	bólusettra	barna	

(Brunson,	2013).	

Barneignum	 fylgja	 oft	 auknar	 áhyggjur	 sem	 hefjast	 strax	 á	 meðgöngunni.	 Þessar	

áhyggjur	 leggjast	 jafnt	 á	 mæður	 sem	 feður	 en	 eru	 þó	 ólíkar	 að	 því	 leiti	 að	 áhyggjur	

verðandi	mæðra	tengjast	frekar	heilsu	barnsins	á	meðan	áhyggjur	verðandi	feðra	snúast	

um	 fjárhagsleg	 áhrif	 þess	 að	 eignast	 barnið	 (Biehle	 og	 Mickelson,	 2011).	 Kvíði	 og	

áhyggjur	 verðandi	 mæðra	 á	 meðgöngu	 geta	 haft	 spádómsgildi	 um	 kvíða	 og	 áhyggjur	

eftir	að	barnið	fæðist	(Brouwers,	van	Baar	og	Pop,	2001).	Þegar	barnið	kemur	í	heiminn	
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virðast	 hugsanir	 foreldranna	 og	 viðhorf	 til	 lífsins	 breytast	 talsvert	 og	 finnur	meirihluti	

nýbakaðra	 foreldra	 fyrir	 nokkurs	 konar	 þráhyggjuhugsunum	 um	 ótta	 við	 að	 eitthvað	

komi	 fyrir	 barn	 þeirra,	 allt	 frá	 smávægilegum	 skaða	 og	 upp	 í	 dauða	 barnsins	

(Abramowitz,	 Schwartz	 og	Moore,	 2003).	 Af	 öllum	nýbökuðum	mæðrum	er	 það	mest	

sláandi	að	yfir	30%	þeirra	hafa	áhyggjur	af	dauðsfalli	barna	sinna	í	kjölfar	bólusetninga,	

en	láta	það	þó	ekki	endilega	hafa	áhrif	á	ákvörðum	um	að	bólusetja	þau	(Wu	o.fl.,	2008).	

Ólíkt	 því	 sem	 virðist	 greina	 kynin	 að	 hvað	 áhyggjur	 varðar	 á	 meðan	 á	 meðgöngunni	

stendur	(Biehle	og	Mickelson,	2011)	eru	þessar	áhyggjur,	þráhyggjuhugsanir	og	ótti	um	

barnið,	 eftir	 að	barnið	er	 fætt,	 á	 engan	hátt	 aðeins	bundið	mæðrum,	þar	 sem	nánast	

jafnalgengt	er	að	feður	upplifi	slíkt	hið	sama	(Abramowitz	o.fl.,	2003).	Það	getur	því	skipt	

sköpum	fyrir	heilbrigðisstarfsfólk	að	gera	sér	grein	 fyrir	þessum	áhyggjum	foreldra	þar	

sem	þær	er	 til	 staðar	hjá	 fleirum	en	þeim	sem	kjósa	að	 sleppa	bólusetningunum	 (Wu	

o.fl.,	2008)	og	geta	haft	slæm	áhrif	á	andlega	heilsu	beggja	foreldra	ef	ekki	er	tekið	á	því	

(Abramowitz	o.fl.,	2003).		

	

4.1 Foreldrar	sem	neita	bólusetningum	að	hluta	

Börn	sem	aðeins	eru	bólusett	að	hluta	til	og	hafa	ekki	gengist	undir	allar	bólusetningar	

fyrir	 tveggja	 ára	 aldur	 eru	 talsvert	 stærri	 hópur	 en	 þau	 börn	 sem	 að	 hafa	 ekki	 hlotið	

neinar	 bólusetningar,	 bæði	 hér	 á	 landi	 sem	 og	 erlendis	 (MacDonald	 o.fl.,	 2014;	

Sóttvarnarlæknir,	 2015).	 Samkvæmt	 reglugerðum	 um	 bólusetningar	 nr.	 221/2001	 eru	

allar	bólusetningar	skráðar	í	þar	til	gerðan	gagnagrunn.	Árið	2013	var	í	fyrsta	sinn	gefin	

út	heildræn	skýrsla	yfir	almennar	bólusetningar	barna	á	Íslandi	fyrir	árið	2012	og	hefur	

slík	skýrsla	verið	gefin	út	á	hverju	ári	síðan,	eða	í	3	ár.	Skýrslurnar	leiddu	í	ljós	mismikla	

þátttöku	eftir	bóluefnum,	 landshlutum	og	aldri	barna.	Eins	og	sjá	má	í	töflu	3	er	MMR	

bólusetningin	 við	 18	 mánaða	 aldur	 sú	 grunnbólusetning	 sem	 hefur	 hvað	 dræmasta	

þátttöku,	en	má	þó	einnig	sjá	að	þátttaka	hefur	aðeins	aukist	á	milli	áranna,	eða	úr	89%	

upp	í	92%	þátttaka	á	landsvísu.	Einnig	má	sjá	að	DTP	endurbólusetningin	sem	fram	fer	í	

4	ára	skoðuninni	hefur	aðeins	82-85%	þátttöku	á	landsvísu.	Þetta	má	mögulega	rekja	til	

þess	hve	langur	tími	líður	á	milli	skoðana	og	bólusetninga	eftir	18	mánaða	aldur.	Þá	er	

ein	skoðun	við	tveggja	og	hálfs	árs	aldur	þar	sem	ekki	er	bólusett	og	svo	engin	skoðun	

aftur	 fyrr	 en	 við	 fjögurra	 ára	 aldur	 (6-H	 heilsunnar,	 2009).	 Eftir	 því	 sem	 rannsakandi	
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kemst	næst	er	það	mismunandi	á	milli	heilsugæslustöðva	landsins	hvort	að	foreldrar	fái	

áminningu	 um	 það	 að	 væntanleg	 skoðun	 sé	 á	 næsta	 leiti	 þegar	 kemur	 að	 4	 ára	

skoðuninni	sem	getur	í	sumum	tilfellum	haft	þær	afleiðingar	að	foreldrar	viti	hreinlega	

ekki	af	því	að	þau	eigi	að	mæta	með	barnið	í	bólusetninguna.	

	

Tafla	3.	Þátttaka	í	bólusetningum	eftir	árum	og	árgöngum	(%)	

	 Þátttaka	í	prósentum	árin	2012-2014	

Bóluefni	 Ár	 Árg.	 3	
mán.	

5	
mán	

6	
mán.	

8	
mán.	

12	
mán.	

18	
mán	

4		
ára	

12	
ára	

12	
ára-
1	

12	
ára	 -
2	

12	
ára-	
3	

14	
ára	

DTP,	

Polio	

Hib	

2014	 2013	 97	 96	 	 	 92	 	 	 	 	 	 	 	

2013	 2012	 96	 95	 	 	 90	 	 	 	 	 	 	 	

2012	 2011	 96	 95	 	 	 88	 	 	 	 	 	 	 	

DTP	 2014	 2009	 	 	 	 	 	 	 85	 	 	 	 	 	

2013	 2008	 	 	 	 	 	 	 84	 	 	 	 	 	

2012	 2007	 	 	 	 	 	 	 82	 	 	 	 	 	

DTP,	

Polio	

2014	 1999	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 96	

2013	 1998	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 94	

2012	 1997	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 93	

Pneumo	
kokkar	

2014	 2013	 96	 95	 	 	 	 	 91	 	 	 	 	 	

2013	 2012	 96	 95	 	 	 89	 	 	 	 	 	 	 	

2012	 2011	 94	 93	 	 	 85	 	 	 	 	 	 	 	

Meningó	
kokkar	

2014	 2013	 	 	 96	 92	 	 	 	 	 	 	 	 	

2013	 2012	 	 	 95	 91	 	 	 	 	 	 	 	 	

2012	 2011	 	 	 95	 90	 	 	 	 	 	 	 	 	

MMR	 2014	 2012	 	 	 	 	 	 92	 	 	 	 	 	 	

2013	 2011	 	 	 	 	 	 90	 	 	 	 	 	 	

2012	 2011	 	 	 	 	 	 89	 	 	 	 	 	 	

MMR	 2014	 2002	 	 	 	 	 	 	 	 94	 	 	 	 	

2013	 2000	 	 	 	 	 	 	 	 93	 	 	 	 	

2012	 1999	 	 	 	 	 	 	 	 94	 	 	 	 	

HPV	 2014	 2002	 	 	 	 	 	 	 	 	 95	 94	 89	 	

2013	 2001	 	 	 	 	 	 	 	 	 93	 93	 88	 	

2012	 2000	 	 	 	 	 	 	 	 	 92	 91	 83	 	

(Sóttvarnarlæknir,	2013,	2014,	2015)	

	

Þátttaka	 í	bólusetningum	á	 Íslandi	er	einnig	talsvert	mismunandi	eftir	 landshlutum,	en	

eins	og	sjá	má	í	töflu	4	virðist	suðurland	koma	verst	út	þegar	horft	er	til	hlutfallslegrar	

þátttaöku,	 þar	 sem	 meðalhlutfall	 þátttöku	 yfir	 þessi	 þrjú	 ár	 í	 18	 mánaða	 MMR	

bólusetningu	er	88,3%	og	 í	4	ára	DTP	bólusetningunni	78,6%.	Erfitt	er	að	spá	 fyrir	um	

ástæðu	 þessa	 breytileika,	 en	 eftir	 því	 sem	 rannsakandi	 kemst	 næst	 er	 mögulegt	 að	
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fræðslu	 um	 bólusetningar	 sé	 mismunandi	 háttað	 á	 milli	 landshluta.	 Einnig	 þurfa	

foreldrar	að	sækja	mislangar	vegalengdir	til	að	koma	börnum	sínum	í	bólusetningar	eftir	

búsetu.	

	

Tafla	4.	Þátttaka	í	18	mánaða	MMR	bólusetningu	og	4	ára	DTP	endurbólusetningu	árin	2012-2014	eftir	
landshlutum	(%).	

	 %	 þátttaka	 18	 mán.	 MMR	

bólusetningu,	(árg.	2010-2012)	

%	 þátttaka	 4	 ára	 DTP	 bólusetningu,	

(árg.	2007-2009)		

Ár	 2012	 2013	 2014	 m	 2012	 2013	 2014	 m	

Landið	allt	 89	 90	 92	 90,3	 82	 84	 85	 83,7	

Austurland	 89	 89	 90	 89,3	 88	 85	 91	 88	

Höfuðborgarsvæðið	 89	 90	 92	 90,3	 81	 83	 85	 83	

Norðurland	 90	 88	 93	 90,3	 85	 90	 87	 87,3	

Suðurland	 86	 89	 90	 88,3	 77	 78	 81	 78,6	

Suðurnes	 88	 90	 90	 89,3	 77	 81	 84	 80,6	

Vestfirðir	 89	 93	 93	 91,7	 87	 89	 83	 86,3	

Vestmannaeyjar	 93	 86	 97	 92,0	 75	 89	 89	 84,3	

Vesturland	 86	 92	 93	 90,3	 92	 90	 89	 90,3	

(Sóttvarnarlæknir,	2013,	2014,	2015)	

	

Árið	2004	var	framkvæmd	rannsókn	í	Svíþjóð	á	börnum	fæddum	árin	1995	og	1996,	sem	

hafði	það	að	markmiði	að	kanna	hvers	vegna	foreldrar	kjósi	að	bólusetja	ekki	börn	sín	

gegn	 mislingum,	 hettusótt	 og	 rauðum	 hundum	 og	 skoðun	 foreldranna	 á	

bólusetningunum	og	 sjúkdómunum	sjálfum	 (Alfredsson,	 Svensson,	 Trollfors	og	Borres,	

2004).	 Áhersla	 var	 lögð	 á	 MMR	 bólusetninguna	 þar	 sem	 það	 er	 sú	 bólusetning	 sem	

algengast	 er	 að	 foreldrar	 kjósi	 að	 sleppa,	 ef	 þeir	 kjósa	 að	 sleppa	 einhverjum	

bólusetningum	yfir	höfuð.	Ástæðurnar	sem	foreldrarnir	lögðu	mesta	áherslu	á	að	lægju	

á	 bak	 við	 ákvörðun	 þeirra	 um	 að	 sleppa	 bólusetningum	 voru;	 að	 bólusetningar	 væru	

skaðlegar,	 að	 mislingar,	 hettusótt	 og	 rauðir	 hundar	 hafi	 jákvæð	 áhrif	 á	 þroska	

ónæmiskerfis	barna	þeirra	og	að	foreldrarnir	sjálfir	hafi	fengið	sjúkdóminn	án	varanlegs	

skaða.	Aðrar	minna	algengar	ástæður	voru;	að	bólusetningar	séu	óþarfar	þar	sem	aðrar	
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aðferðir	virki	betur,	að	sjúkdómarnir	þrír	séu	skaðlausir	og	að	bólusetningin	beri	engan	

árangur.	Bæði	foreldrar	sem	kusu	að	bólusetja	og	þeir	sem	kusu	að	gera	það	ekki	báru	

fyrir	sig	rökin	að	það	væri	til	þess	að	styrkja	ónæmiskerfi	barns	síns.	Algengustu	ástæður	

foreldra	 til	 að	 bólusetja	 börn	 sín	 með	 MMR	 bóluefninu	 voru	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

sjúkómana	sjálfa	og	fylgikvilla	þeirra	(Alfredsson	o.fl.,	2004).		

Fjöldi	foreldra	sem	kjósa	að	ljúka	ekki	almennum	bólusetningum	barna	sinna	byggja	

rök	sín	á	því	að	börnin	fái	of	margar	sprautur	í	hverri	heimsókn	en	að	sama	skapi	hefur	

foreldrum	einnig	verið	illa	við	að	of	mörgum	bóluefnum	sé	blandað	saman	í	eina	sprautu	

(MacDonald	o.fl.,	2014).	Foreldrar	sem	 láta	aðeins	bólusetja	börn	sín	að	hluta	 til	eru	 í	

þeim	hópi	sem	líklegastur	er	til	að	hafa	áhyggjur	af	tengslum	bólusetninga	og	einhverfu,	

sem	getur	skýrt	útilokun	þeirra	á	ákveðnum	bóluefnum	en	ekki	öðrum	(Kennedy,	LaVail,	

Nowak,	Basket	og	Landry,	2011).	Þó	önnur	rannsókn	bendi	til	að	útilokun	á	bóluefnum	

eigi	frekar	við	um	nýrri	bóluefni	á	borð	við	bóluefni	gegn	hlaupabólu	(Freed	o.fl.,	2010).		

	

4.2 Foreldrar	sem	neita	bólusetningum	

Ástæður	sem	liggja	að	baki	ákvarðana	foreldra	að	bólusetja	börn	sín	ekki	eru	af	ýmsum	

toga.	Ástæðurnar	virðast	þó	í	flestum	tilvikum	tengjast	sannfæringu	foreldris	á	einn	eða	

annan	 hátt	 um	 lífeðlisfræðilega	 virkni	 líkamans.	 Samkvæmt	 niðurstöðum	 rýnihóps	 í	

Hollandi	eru	þættirnir	er	við	koma	ákvarðanatökunni	8	talsins.	Allir	foreldrar	sem	neita	

bólusetningum	tilheyra	að	minnsta	kosti	einum	þessara	hópa.		

1. Lífsstíll	 hefur	 mikil	 áhrif	 þar	 sem	 foreldarar	 trúa	 að	 með	 heilbrigðum	

matarvenjum	og	verndun	umhverfis	barnsins	sé	hægt	að	komast	hjá	alvarlegum	

veikindum.		

2. Foreldrar	trúa	því	að	ónæmiskerfi	barnsins	sé	ekki	nógu	þroskað	til	að	þola	árás	

allra	þeirra	baktería	og	veira	sem	bóluefnin	innhalda.	

3. Skilningur	foreldaranna	á	upptökum	smitsjúkdóma	virðist	vera	á	þá	leið	að	hægt	

sé	 að	 vernda	 barn	 frá	 smiti	 með	 því	 að	 takmarka	 snertingu	 við	 önnur	 börn	 á	

ungum	aldri.	Einnig	trúa	þeir	að	þeir	sjúkdómar	sem	bólusett	er	gegn	séu	í	raun	

ekki	svo	hættulegir	og	sé	auðvelt	að	meðhöndla	skyldi	barnið	veikjast.	
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4. Foreldar	trúa	að	aukaverkanir	og	fylgikvillar	bólusetninganna	séu	í	raun	alvarlegri	

en	sjúkómurinn	sem	bólusett	er	gegn	og	að	í	bóluefninu	sjálfu	séu	eitruð	efni.	

5. Foreldrar	hafa	áhyggjur	af	virkni	bóluefnanna	og	trúa	því	að	þau	hafi	jafnvel	ekki	

næg	áhrif	 til	að	 fyrirbyggja	sjúkdómana	og	því	sé	betra	að	hætta	á	sjúkdóminn	

sjálfan	en	aukaverkanir	bólusetningarinnar.	

6. Foreldrar	trúa	að	það	sé	jákvætt	að	fá	sjúkdómana	sem	bólusett	er	gegn.	Þannig	

hafi	 líkaminn	 tækifæri	 til	 að	 vinna	 sjálfur	 á	 sjúkdómnum	 og	 mynda	 lífstíðar	

ónæmi.	 Einnig	 trúa	 sumir	 því	 að	 barnið	 þroskist	 líkamlega	 og	 andlega	 við	 að	

gagna	í	gegnum	sjúkdóma.	

7. Neikvæð	reynsla	af	bólusetningum	hefur	áhrif	á	foreldra,	bæði	reynslusögur	sem	

þau	hafa	heyrt	úr	fjölmiðlum	en	einnig	reynsla	úr	eigin	lífi	eða	nærumhverfi.	Þá	

er	 þessi	 reynsla	 yfirleitt	 tengd	 aukaverkunum	 sem	 fylgdu	 í	 kjölfar	

bólusetninganna.	

8. Félagslegt	 umhverfi	 foreldranna	 skiptir	 máli.	 Vinir	 eða	 fjölskyldumeðlimir	 geta	

komið	 skoðunum	 sínum	 um	 bólusetningar	 á	 framfæri	 við	 þá	 og	 þannig	 haft	

einhver	 áhrif	 á	 ákvörðun	 þeirra.	 Einnig	 eru	 sumir	 foreldrar	 sem	 ekki	 láta	

bólusetja	börn	sín,	meðvituð	um	skoðanir	í	umhverfi	sínu	og	forðast	því	að	ræða	

málefnið	

	(Harmsen	o.fl.,	2013).	

	

Framkvæmd	 var	 rannsókn	 árið	 2011,	 þar	 sem	mat	 var	 lagt	 á	 viðhorf	 og	 skoðanir	

foreldra	 í	garð	bólusetninga	og	ákvörðun	þeirra	um	að	bólusetja	barn	sitt,	 fresta	þeim	

eða	 sleppa	 þeim	 alfarið.	 Rannsóknin	 var	 byggð	 á	 Heilbrigðisviðhorfa	 líkaninu.	

Niðurstöðurnar	 sýndu	 fram	á	 að	 efasemdir	 foreldra	 í	 garð	bólusetninga	 gerðu	það	 að	

verkum	 að	 foreldrar	 frestuðu	 frekar	 eða	 slepptu	 að	 bólusetja	 barn	 sitt	 (Smith	 o.fl.,	

2011).	 Foreldrar	 sem	 fresta	 eða	 sleppa	 bólusetningum	 eru	 talsvert	 líklegri	 til	 að	 hafa	

áhyggjur	af	virkni	og	öryggi	bólusetninganna,	eru	 líklegri	 til	að	óttast	ekki	að	barn	geti	

fengið	sjúkdómana	sem	bólusett	er	gegn	og	að	óttast	síður	afleiðingar	sjúkdómanna	ef	

að	barnið	skyldi	fá	þá.	Þessir	foreldrar	eru	einnig	líklegri	til	að	trúa	ekki	að	bólusetningar	

minnki	 líkur	 á	 að	 barn	 fái	 þá	 sjúkóma	 sem	 bólusett	 er	 gegn	 (Saada,	 Lieu,	 Morain,	

Zikmund-Fisher	og	Wittenberg,	2015;	Smith	o.fl.,	2011).	Auk	framangreindra	þátta	sem	
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hafa	 áhrif	 á	 ákvarðanatöku	 foreldra	 sem	 neita	 bólusetningum	 geta	 trúarbrögð	 einnig	

spilað	hlutverk.	Í	Bandaríkjunum	geta	þau	útskýrt	allt	að	80%	þeirra	barna	sem	ekki	eru	

bólusett	(Imdad,	Tserenpuntsag,	Halsey,	Easton	og	Shaw,	2013;	Pride	o.fl.,	2014).	

Í	 48	 ríkjum	 Bandaríkjanna	 eru	 réttur	 á	 undaþágu	 frá	 bólusetningum	 vegna	

trúarlegra	 ástæðna	 bundinn	 í	 lög,	 en	 aðeins	 17	 ríki	 hafa	 lögleitt	 undanþágur	 frá	

bólusetningum	vegna	heimspekilegra	skoðana	einstaklinga	(Centers	for	Disease	Control	

and	 Prevention,	 2011).	 Engar	 skýrar	 leiðbeiningar	 er	 að	 finna	 á	 meðal	 hinna	 ýmsu	

trúarbragða	þegar	kemur	bólusetningum,	en	í	Bandaríkjunum	hafa	borgarar	þessara	48	

ríkja	réttinn	til	að	neita	bólusetningu	ef	þeir	túlka	það	svo	að	bólusetningarnar	stangist	á	

við	 trú	 þeirra.	 Eftir	 því	 sem	 rannsakandi	 kemst	 næst	 getur	 því	 hver	 sem	 er	 í	

Bandaríkjunum	farið	fram	á	að	barn	þeirra	verði	ekki	bólusett	vegna	trúarlegra	ástæðna	

án	þess	þó	að	viðkomandi	sé	skráður	 í	ákveðið	trúarfélag	og	 í	sumum	tilfellum	sé	ekki	

einu	sinni	nauðsynlegt	að	taka	fram	hverrar	trúar	viðkomandi	er.		
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5 Áhrifavaldar	viðhorfs	gagnvart	bólusetningum	

Helstu	áhrifavaldar	að	viðhorfum	foreldra	er	kemur	að	bólusetningum	barna	þeirra	eru	

annars	vegar	heilbrigðisstarfsfólk	og	hins	vegar	hinir	ýmsu	miðlar	á	borð	við	 fjölmiðla,	

samfélagsmiðla	 og	 internetið	 (Bean,	 2011;	 Kata,	 2010;	 Smith	 o.fl.,	 2006).	 Áhrif	

heilbrigðisstarfsfólks	 á	 viðhorf	 foreldra	 gagnvart	 bólusetningunum	 gegnir	 veigamiklu	

hlutverki	 og	 sýndu	 niðurstöður	 rannsóknar	 Smith	 o.fl.	 (2006)	 að	 það	 virðist	 vera	

talsverður	 munur	 á	 milli	 foreldra	 sem	 hlotið	 hafa	 fræðslu	 um	 bólusetningar	 frá	

heilbrigðisstarfsfólki	og	þeirra	sem	ekki	höfðu	fengið	hana.	Foreldrar	sem	fá	fræðslu	um	

bólusetningar	eru	þannig	allt	að	tvisvar	sinnum	líklegri	til	að	meta	bólusetningar	öruggar	

fyrir	börn	sín.	Þessir	sömu	foreldrar	eru	um	24,1%	líklegri	til	að	 láta	bólusetja	börn	sín	

(Smith	o.fl.,	2006).			

Óánægja	með	upplýsingagjöf	heilbrigðisstarfsfólksins	virðist	áberandi	bæði	á	meðal	

foreldra	óbólusettra	og	bólusettra	barna,	eða	á	bilinu	30-44%.	Óánægjan	stafaði	fyrst	og	

fremst	af	tímatakmörkunum	þar	sem	ekki	gafst	nægur	tími	til	spurninga	og	umræðu	um	

bólusetningarnar.	Þá	höfðu	á	bilinu	61-76%	allra	foreldra	aðeins	náð	að	tala	um	jákvæðu	

hliðar	 bólusetninga	 við	 heilbrigðisstarfsmanninn	 en	 ekki	 þær	 neikvæðu.	 Alls	 10%	

foreldra	mundu	 ekki	 eftir	 að	 hafa	 fengið	 nokkrar	 upplýsingar	 (Alfredsson	 o.fl.,	 2004).	

Stór	meirihluti	heilbrigðisstarfsmanna	telur	upplýsingagjöf	til	foreldra	ungra	barna	mjög	

mikilvæga,	 en	 97%	 allra	 heilbrigðisstarfsmanna	 sem	 koma	 að	 þjónustu	 foreldra	 ungra	

barna	telja	foreldra	þurfa	að	vera	upplýsta	um	bólusetningar	jafnt	og	þær	aukaverkanir	

sem	 kunna	 að	 hljótast	 af	 þeim	 (Davis	 o.fl.,	 2001).	 Niðurstöður	 rannsóknar	 á	

upplýsingagjöf	 heilbrigðisstarfsfólks	 til	 foreldra	 ungra	 barna	 bentu	 til	 að	

hjúkrunarfræðingar	 væru	 betur	 til	 þess	 fallnir	 en	 læknar	 að	 upplýsa	 foreldra	 um	

bólusetningar	og	kosti	þeirra	og	galla	og	skipta	því	samskipti	við	hjúkrunarfræðing	og	sá	

tími	 sem	 foreldrar	 fá	 með	 honum	 í	 hverri	 heimsókn	 miklu	 máli	 þegar	 kemur	 að	 því	

hversu	upplýstir	foreldrarnir	eru	um	bólusetningar	(Davis	o.fl.,	2001).	Ekki	má	gleyma	að	

álit	þess	heilbrigðisstarfsmanns	sem	veitir	fræðsluna	skiptir	miklu	máli,	en	foreldrar	sem	

fá	 fræðslu	 frá	 heilbrigðisstarfsmanni	 sem	 er	 þeirrar	 skoðunar	 að	 það	 þjóni	

samfélagslegum	tilgangi	að	láta	bólusetja	öll	börn	eru	um	45	sinnum	líklegri	til	að	vera	

þeirrar	 skoðunar	 en	 foreldrar	 sem	 fá	 fræðslu	 frá	heilbrigðisstarfsmanni	 sem	 telur	það	

ekki	vera	nauðsynlegt	(Mergler	o.fl.,	2013).		
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Upplýsingarnar	skipta	máli	fyrir	alla	foreldra	hvort	sem	þeir	hallist	að	bólusetningu	

eða	 ekki,	 en	 rannsókn	 Alfredsson	 og	 fleiri	 (2004)	 sýndi	 fram	 á	 að	 allt	 að	 fimmtungur	

þeirra	 foreldra	 sem	 tóku	 ákvörðun	 um	 að	 láta	 ekki	 bólusetja	 barn	 sitt	 með	 MMR	

bólusetningunni	 höfðu	 ekki	 tekið	 ákvörðun	 um	 það	 fyrir	 18	 mánaða	 skoðunina	

(Alfredsson	o.fl.,	2004).	Foreldrar	sem	neita	að	bólusetja	börnin	tjá	sig	einnig	um	skort	á	

upplýsingum	frá	heilbrigðisstarfsfólki	er	kemur	að	málefnum	á	borð	við	áhættur	tengdar	

bóluefnunum	 og	 valmöguleika	 foreldra	 þegar	 kemur	 að	 tíma	 bólusetninganna.	 Þessi	

upplýsingarskortur	 leiðir	 svo	af	 sér	að	 foreldrarnir	 leita	á	annan	vettvang	og	 finna	þar	

sjálfir	 upplýsingar,	 sem	 í	 mörgum	 tilfellum	 eru	 ekki	 á	 rökum	 reistar	 (Harmsen	 o.fl.,	

2013).	

Niðurstöður	 rannsókna	 hafa	 leitt	 í	 ljós	 hina	 svokölluðu	 neikvæðni	 hlutdrægni	 (e.	

negativity	bias),	þar	sem	kannað	er	hvernig	best	sé	að	hátta	upplýsingum	sem	ætlaðar	

eru	 til	 sannfæringar	 um	 öryggi	 tiltekins	 þáttar	 (Betsch	 og	 Sachse,	 2013;	White,	 Pahl,	

Buehner	 og	 Haye,	 2003).	 Þessar	 niðurstöður	 felast	 í	 ákveðinni	 þversögn	 þar	 sem	

einstaklingar	sem	hafa	neikvæða	hlutdrægni	 í	garð	bóluefna	eru	 líklegri	 til	að	styrkjast	

enn	fremur	í	þeirri	trú	ef	þau	fá	sterka	röksemdarfærslu	um	öryggi	efnanna.	Aftur	á	móti	

þegar	viðkomandi	eru	veittar	upplýsingar	um	áhættur	bóluefnanna	sem	til	staðar	eru	er	

hann	líklegri	til	að	verða	hlynntari	bólusetningum	(Betsch	og	Sachse,	2013).	Þannig	geta	

stífar	 rökræður	 við	 foreldra	 sem	 neita	 bólusetningum	 að	 fullu	 og	 að	 hluta	 um	 öryggi	

bólusetninga	 frekar	 styrkt	 þau	 í	 sinni	 trú	 og	 stuðlað	 að	 því	 að	 börn	 þeirra	 verði	 ekki	

bólusett.	Aðrar	rannsóknir	hafa	þó	bent	á	kosti	þess	að	útskýra	ávinning	bólusetningar	

fyrir	foreldrum	sem	hafa	efasemdir	(Harmsen	o.fl.,	2013;	Smith	o.fl.,	2006).	

Fólk	með	svipaðar	skoðanir	og	lífsspeki	eiga	það	oft	til	að	búa	í	nágrenni	eða	lifa	lífi	

sínu	 í	 nálægð	 hvert	 við	 annað	 og	 virðist	 það	 því	 þannig	 háttað	 að	 foreldrar	 með	

neikvæða	 afstöðu	 gagnvart	 bólusetningum	 hópast	 oft	 saman	 á	 ákveðna	 staði	 eða	 í	

ákveðinn	 félagsskap	 (Carrel	 og	 Bitterman,	 2015;	 Lieu,	 Ray,	 Klein,	 Chung	 og	 Kulldorff,	

2015).	 Niðurstöður	 flestra	 rannsókna	 benda	 til	 að	 hægt	 sé	 að	 greina	 ákveðið	

félagshagfræðilegt	 mynstur	 þeirra	 einstaklinga	 sem	 mynda	 þennan	 hóp	 þar	 sem	

stærstur	hluti	þeirra	er	fólk	með	framhaldsmenntun,	háar	tekjur	og	ákveðið	vantraust	á	

ríkisstjórn	og	 lyfjafyrirtækjum	(Lieu	o.fl.,	2015;	Sugerman	o.fl.,	2010).	Aðrar	rannsóknir	
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hafa	þó	sýnt	fram	á	að	aðeins	sé	fylgni	á	milli	bólusetninga	barna	og	fjölskyldustærðar	

(Casiday,	Cresswell,	Wilson	og	Panter-Brick,	2006).		

Sá	 upplýsingavettvangur	 sem	 foreldar	 virðast	 leita	 hvað	 mest	 á	 fyrir	 utan	

heilbrigðisstarfsfólk	er	internetið,	en	þar	má	finna	ótal	vefsíður	sem	fjalla	á	neikvæðan	

hátt	 um	 bólusetningar	 (Bean,	 2011;	 Kennedy,	 LaVail,	 o.fl.,	 2011).	 Algengustu	

viðfangsefni	 vefsíða	 af	 þessum	 toga	 taka	 á	 hættulegum	 fylgikvillum	 og	 gagnsleysi	

bólusetninga,	 rétti	 foreldra	 til	 eigin	 ákvarðana,	 kosti	 náttúrulækninga	 framyfir	

bólusetningar,	 eiturefnisinnihaldslýsingar	 sem	og	 staðhæfingar	um	ávanabindandi	 efni	

sem	finna	megi	 í	bóluefnunum,	fjárhagslegir	hvatar	stórra	 lyfjaframleiðslufyrirtækja	og	

samsæriskenningar	 (Bean,	 2011;	 Kata,	 2010).	 Stærstur	 hluti	 vefsíða	 gegn	

bólusetningum,	 eða	 um	 76%,	 hefur	 að	 geyma	 staðhæfingar	 um	 aukaverkanir	

bólusetninganna	 sem	 geta	 valdið	 skaða,	 veikindum	 og	 jafnvel	 dauða	 (Bean,	 2011).	

Aukaverkanir	 sem	meðal	 annars	 eru	 í	 umræðu	á	þessum	 síðum	eru	 einhverfa,	ADHD,	

downs	 heilkenni,	 astmi,	 sykursýki	 og	 jafnvel	 á	 einstaka	 síðum,	 alzheimer,	 flog	 og	

krabbamein	(Bean,	2011;	Kata,	2010).		

Heimsókn	á	 vefsíður	 sem	ýta	undir	 að	 foreldrar	 bólusetji	 ekki	 börn	 sín	 getur	 haft	

mikil	 áhrif	 á	 skoðanir	 fólks	 á	 bólusetningum	 til	 hins	 neikvæðara	 og	 leiðir	 slík	

upplýsingaöflun	 frekar	 af	 sér	 ákvarðanatöku	 foreldra	 um	 að	 bólusetja	 börn	 sín	 ekki	

(Betsch,	 Renkewitz,	 Betsch	 og	 Ulshöfer,	 2010).	 Það	 skiptir	 ekki	 aðeins	 máli	 hvaðan	

upplýsingarnar	eru	fengnar	heldur	einnig	hvernig	þeim	er	komið	til	skila.	Fólk	sem	þegar	

hefur	neikvæða	hlutdrægni	í	garð	bóluefnanna	verður	þannig	að	fá	upplýsingar	við	hæfi.	

Heilbrigðisstarfsfólk	 virðist	 þó	 geta	 haft	 hvað	 mest	 áhrif	 á	 ákvörðun	 foreldra	 um	 að	

bólusetja	börn	sín	þar	sem	fólk	leggur	frekar	trú	á	röksemdafærslu	heilbrigðisstarfsfólks	

en	 annarra	 (Betsch	 og	 Sachse,	 2013).	 Þó	 skiptir	 máli	 að	 upplýsingagjöfin	 og	

samræðurnar	 séu	 einstaklingsmiðaðar	 og	 í	 samræmi	 við	 skoðanir	 og	 áhyggjur	 hvers	

skjólstæðings.	 Yfirgnæfandi	 meirihluti	 heilbrigðisstarfsfólk	 kemst	 á	 einhverjum	

tímapunkti	 í	 tæri	 við	 foreldra	 sem	hafa	 neikvæða	 afstöðu	 gagnvart	 bólusetningum	og	

skiptir	 þá	 máli	 að	 upplýsingarnar	 sem	 þeim	 veittar	 eru	 til	 að	 létta	 á	 ákveðnum	 ótta	

byggist	á	niðurstöðum	rannsókna,	að	upplýsingarnar	séu	settar	fram	á	skiljanlegan	máta	

og	 áhersla	 lögð	 á	 þær	 áhættur	 sem	 felast	 í	 því	 að	 bólusetja	 barnið	 ekki	 (Healy	 og	

Pickering,	2011;	Opel,	Heritage,	o.fl.,	2013).		
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6 Aðferð		

Rannsókn	 þessi	 fór	 fram	 árið	 2015.	 Hér	 á	 eftir	 má	 sjá	 umfjöllun	 um	 mælitækið,	

þátttakendur	rannsóknarinnar	ásamt	upplýsingum	um	framkvæmd.	

	

6.1 Mælitæki	

Út	 frá	 fyrri	 rannsóknum	 og	 fyrirliggjandi	 kenningum	 var	 spurningalisti	 útbúinn.	

Spurningalistinn	var	byggður	á	PACV	–	Parent	Attitude	about	Childhood	Vaccines	(Opel	

o.fl.,	2011;	Opel,	Taylor,	o.fl.,	2013)	annars	vegar	og	VCS	-	Vaccination	Confidence	Scale	

(Gilkey	o.fl.,	2014;	Gilkey	o.fl.,	2015)	hins	vegar,	þar	sem	Heilbrigðisviðhorfa	 líkanið	er	

nýtt	til	grundvallar	spurningunum.	

Fyrirliggjandi	mælitæki	voru	byggð	upp	af	8	og	16	atriðum	sem	skiptust	upp	í	3	og	4	

þætti	eins	og	sjá	má	í	töflu	5.	

Tafla	5.	Uppbygging	mælitækja	sem	nýtt	voru	við	rannsókn	

PACV	 VCS	

Þættir	 Fjöldi	atriða	 Þættir	 Fjöldi	atriða	

Ónæmishegðun																																				6	 Ávinningur	 4	

Trú	á	öryggi	og	virkni	

bólusetninga	

8	 Áhættur	 2	

Viðhorf	gagnvart	skildum	og	

undanþágum	frá	bólusetningum	

1	 Traust	 2	

Traust	 1	 	 	

	

Stuðst	 var	 við	 þessi	 mælitæki	 þar	 sem	 þau	 einblína	 á	 viðhorf	 foreldra	 gagnvart	

bólusetningum	frekar	en	hegðun	þeirra	og	ákvarðanir.	VCS	skalinn	var	einnig	nýttur	þar	

sem	 hann	 byggist	 á	 Heilbrigðisviðhorfa	 líkaninu	 sem	 lagt	 er	 til	 grundallar	 þessarar	

rannsóknar.	 Mælitækin,	 PACV	 og	 VCS,	 beina	 ljósum	 að	 foreldrum	 ungra	 barna	 og	

unglinga	og	voru	þau	því	aðlöguð	fyrir	þessa	rannsókn	með	tilliti	til	verðandi	foreldra.	
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PACV	notaðist	við	5	punkta	kvarða	í	viðhorfsspurningum	sínum,	tvær	spurningar	voru	

á	 10	 punkta	 skala	 og	 5	 spurningar	 já/nei/veit	 ekki.	 VCS	 nýtti	 10	 punkta	 skala	 í	 allar	

spurningarnar.	

Mælitækið	 sem	 lagt	 var	 fyrir	 þátttakendur	 í	 þessari	 rannsókn	 innihélt	 17	

viðhorfsspurningar	samblandaðar	af	þeim	spurningum	sem	settar	voru	fram	í	PACV	og	

VCS	 mælitækjunum.	 Spurningunum	 var	 skipt	 niður	 í	 4	 flokka,	 eftir	 innihaldi	

spurninganna.	Í	fyrsta	flokki	var	spurt	um	hversu	ósammála	eða	sammála	þátttakendur	

væru	 staðhæfingum	um	öryggi	bólusetninga,	 í	 öðrum	 flokki	 var	 spurt	um	hversu	 litlar	

eða	 miklar	 áhyggjur	 þátttakendur	 hefðu	 af	 ákveðnum	 áhættuþáttum	 er	 viðkomu	

bólusetningum.	Í	þriðja	flokknum	hversu	illa	eða	vel	þátttakendur	þekktu	bólusetningar	

og	 í	 þeim	 fjórða	 var	 spurt	 um	 hversu	 ósammála	 eða	 sammála	 þátttakendur	 væru	

staðhæfingum	um	traust.		

Að	 auki	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 fjögurra	 spurninga	 er	 snéru	 að	 fyrri	 börnum	

þátttakenda,	hvort	þau	börn	væru	bólusett	og	ef	ekki	af	hverju	og	hvort	að	þátttakendur	

væru	 búnir	 að	 taka	 ákvörðun	 um	 væntanlega	 bólusetningu	 barns	 þeirra.	 Spurningar	

þessar	voru	frumsamdar	af	rannsakanda	þar	sem	fyrirliggjandi	mælikvarðar	taka	mið	af	

foreldrum	 en	 ekki	 verðandi	 foreldrum	 til	 að	 ná	 fram	 dýpri	 upplýsingum	 um	 verðandi	

foreldra.	 Þátttakendur	 voru	 einnig	 spurðir	 að	 því	 hvort	 þeir	 hefðu	 orðið	 varir	 við	

neikvæða	 umræðu	 um	 bólusetningar	 þar	 sem	 rannsóknir	 hafa	 bent	 til	 að	 viðhorf	

foreldra	gagnvart	bólusetningum	geti	 litast	út	frá	neikvæðri	umræðu	(sjá	t.d.	Harmsen	

o.fl.,	 2013;	 Cooper	 o.fl.	 2008).	 Þar	 að	 auki	 var	 4	 spurningum	 bætt	 við	 sem	 könnuðu	

þekkingu	 þátttakenda	 er	 viðkom	 bólusetningum	 þar	 sem	 niðurstöður	 rannsókna	 hafa	

einnig	bent	til	að	þekking	geti	haft	mótandi	áhrif	á	ákvörðun	foreldra	um	bólusetningar	

(Harmsen	o.fl.,	2013;	Smith	o.fl.,	2006).	Spurningarnar	voru	byggðar	á	staðreyndum	sem	

fram	koma	inni	á	vef	Embættis	Landlæknis	og	algengum	mýtum	um	bólusetningar	sem	

fram	koma	á	vef	Alþjóðaheilbrigðisstofnunar	(Embætti	Landlæknis,	2015b,	2015c;	World	

Health	Organization,	2013).	

Sex	 spurningar	 taka	 á	 grunnupplýsingum	 um	 þátttakendur	 þar	 sem	 spurt	 er	 um	

meðgöngulengd	 og	 fjölda	 fyrri	 barna,	 aldur,	 kyn,	menntun,	 búsetu	 og	 Facebook-hópa	

notkun.	 Spurt	 er	 um	 Facebook-hópa	 notkun	 til	 að	 kanna	 möguleg	 tengsl	 umræðu	 á	

Facebook	hópum	við	viðhorf	gagnvart	bólusetningum.	
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Viðhorfsspurningar	voru	 lagðar	 fram	með	4	punkta	skala,	en	Garland	(1991)	sýndi	

fram	á	að	raunhæfari	mynd	er	hægt	að	fá	á	viðhorfum	einstaklinga	þegar	miðpunkturinn	

„sá	 hlutlausi“	 er	 útilokaður,	 en	 þá	 er	 þátttakendum	 gert	 skylt	 að	 taka	 afstöðu	 til	

þáttarins	eða	að	öðrum	kosti	sleppa	spurningunni	(Garland,	1991).	Einnig	sýndu	Matell	

og	 Jacoby	 (1972)	 fram	 á	 með	 sinni	 rannsókn	 að	 miðpunktur	 í	 likert	 skala	 sé	

varhugaverður	 og	 því	 styttri	 sem	 skalinn	 er	 hafður	 því	 verra	 er	 að	 láta	 miðpunktinn	

fylgja.	Skalinn	í	rannsókn	þessari	var	því	hafður	4	punktar	og	þannig	enginn	miðpunktur,	

eða	hlutleysispunktur.	Allir	svarkostir	voru	merktir	eftir	því	sem	við	átti.	

Mælitækið	var	forprófað	á	7	einstaklingum	og	voru	villur,	málfar	og	leiðbeiningar	í	

kjölfar	leiðrétt	og	lagfærð	áður	en	listinn	var	lagður	fyrir	þátttakendur.	

	

6.2 Þátttakendur	

Hentugleikaúrtak	 var	nýtt	 við	þessa	 rannsókn	og	nálgaðist	 rannsakandi	þátttakendur	 í	

gegnum	 samfélagsmiðilinn	 Facebook.	 Þátttakendur	 voru	 í	 heildina	 470.	 Kynjahlutfall	

þátttakenda	í	rannsókninni	skiptist	í	90,4%	konur	og	9,4%	karla	eins	og	sjá	má	í	töflu	6,	

ásamt	aldri,	menntunarstigi	og	búsetu	þátttakenda.	

Tafla	6.	Einkenni	þátttakenda	

Kyn	 						Aldur	 						Menntun	 																				Búseta	

Karlar	
	

9,5%		 ≤20	ára	 1,5%	
	

Grunnskólapróf	 11,9%		 Höfuðborgarsvæðið	 73,8%		

Konur	
	
	

90,5%		 20-29	ára	 58,3%		 Iðnnám	 8,4%	 Suðurland	 8,1%		

	 	 30-39	ára	 38,3%		 Stúdentspróf	 20,9%	 Vesturland	 6,6%		

	
	

	 40-49	ára	 1,9%		 Grunnmenntun	
í	háskóla	

34,3%		 Norðurland	 8,1%		

	 	 ≥50	ára	 0%		 Framhaldsmen
ntun	í	háskóla	

24,5%		 Austurland	 2,8%		

	

Um	 helmingur,	 eða	 55,1%	 þátttakenda	 áttu	 eitt	 eða	 fleiri	 börn	 fyrir	 og	 af	 þeim	

foreldrum	var	aðeins	0,4%	svarenda	sem	höfðu	hafnað	ákveðnum	bólusetningum	fyrir	

eldri	 börn	 sín,	 tæp	 80%	 hafa	 látið	 bólusetja	 þau	 að	 fullu	 og	 hin	 20%	 hafa	 ekki	 lokið	

bólusetningum	 vegna	 aldurs	 og	 var	 því	 breyta	 sem	 kannaði	 stöðu	 bólusetninga	 fyrri	

barna	ekki	nothæf	til	greiningar.	Þá	hafði	stærstur	hluti	þátttakenda	tekið	ákvörðun	um	
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að	væntanlegt	barn	þeirra	yrði	bólusett,	eða	95,3%.	Aðeins	1,3%	þátttakenda	hafði	ekki	

hugsað	um	það	og	2,3%	ekki	tekið	ákvörðun.	Þá	höfðu	0,4%	þátttakenda	tekið	ákvörðun	

um	að	láta	aðeins	bólusetja	væntanlegt	barn	sitt	að	hluta	og	0,6%	tekið	ákvörðun	um	að	

láta	ekki	bólusetja	barnið.	Hlutfall	þeirra	þátttakenda	sem	ekki	ætluðu	að	bólusetja	var	

því	of	lágt	til	að	kanna	mun	á	afstöðu	eftir	því	hvort	fólk	ætlaði	að	láta	bólusetja	börn	sín	

eða	ekki.	

	

6.3 Framkvæmd	og	úrvinnsla	

Rannsakandi	nálgaðist	þátttakendur	í	gegnum	samfélagsmiðilinn	Facebook.	Í	fyrstu	lotu	

var	 spurningalistanum	 deilt	 á	 síðu	 rannsakanda	 og	 inni	 á	 einum	 foreldrahóp	 og	

söfnuðust	 þá	 263	 svör.	 Viku	 síðar	 sendi	 rannsakandi	 beiðni	 á	 kerfisstjóra	 (admin)	 5	

lokaðra	 hópa	 verðandi	 foreldra	 inni	 á	 Facebook	 og	 jukust	 þá	 svörin	 upp	 í	 470.	 Þegar	

þátttakendur	 smelltu	 á	 tengilinn	 á	 spurningalistann	 birtist	 þeim	 eftirfarandi	

kynningartexti:	

Kæri	þátttakandi	
Könnun	þessi	er	hluti	af	lokaritgerð	í	meistaranámi	mínu	í	markaðsfræði	og	alþjóðaviðskiptum	við	Háskóla	
Íslands.	
Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 kanna	 viðhorf	 verðandi	 foreldra	 gagnvart	 bólusetningum	 ung-	 og	
smábarna.	
Það	tekur	innan	við	5	mínútur	að	svara	könnuninni	og	er	þátttaka	þín	mjög	mikils	metin.	
Könnunin	eru	nafnlaus	og	svör	verða	ekki	rakin	til	þátttakenda.	

	
Þátttakendum	gefst	svo	kostur	á	að	taka	þátt	í	happdrætti	þar	sem	í	boði	eru	alls	15	vinningar:	
1	x	Form	Fix	meðgöngu	og	brjóstagjafapúði	ásamt	form	fix	áklæði	og	sit	fix	áklæði	að	eigin	vali	frá	Tvö	líf.	
1	x	10.000kr	gjafabréf	í	ZO-ON	
2	x	5.000kr	gjafabréf	í	Next	
1x	5.000kr	gjafabréf	í	Benetton	
6	x	Färg	og	Form	samfellur	frá	Petit	
3	x	Färg	og	Form	húfur	frá	Petit		
1	x	Färg	og	Form	náttgalli	frá	Petit	

	
Í	 lok	spurningalistans	gefst	þér	kostur	á	að	skrá	netfang	þitt,	ef	þú	vilt	eiga	kost	á	að	hljóta	vinning	fyrir	
þátttökuna.	Dregnir	verða	út	vinningshafa	í	lok	október.	
Ef	 þið	 hafið	 einhverjar	 fyrirspurnir	 eða	 athugasemdir	 getið	 þið	 haft	 samband	 við	 mig	 í	 netfanginu:	
mak21@hi.is	

	
Takk	fyrir	
María	Kristinsdóttir	
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Þátttakendum	 var	 gefinn	 kostur	 á	 að	 hljóta	 vinning	 fyrir	 þátttöku	 sína	 og	 var	 því	

reitur	 í	 lok	spurningalistans	þar	sem	áhugasamir	gátu	sett	 inn	netfang.	Dregnir	voru	út	

15	 vinningar	 með	 numbergenerator.com	 þar	 sem	 vinningshafar	 voru	 valdir	 út	 frá	

númeri	þátttakenda,	póstur	sendur	á	skráð	netfang	og	viðkomandi	þátttakanda	gefinn	

kostur	á	að	sækja	vinning	eða	fá	hann	heimsendan	með	pósti.	

Þegar	470	svörum	hafði	verið	safnað	var	spurningalista	lokað	og	hóf	rannsakandi	að	

greina	 gögnin.	 Gögn	 voru	 greind	 með	 tölfræðiforritinu	 SPSS.	 Við	 úrvinnslu	 gagnanna	

kom	í	ljós	að	endurkóða	þurfti	6	breytur	eins	og	hér	greinir	frá.	

		

1. Breytan	sem	kannaði	hvort	viðkomandi	ætti	önnur	börn	fyrir	var	endurkóðuð	í	

þá	sem	engin	börn	áttu	fyrir,	þ.e.	þá	sem	voru	að	eignast	sitt	fyrsta	barn	og	hins	

vegar	þá	sem	áttu	börn	fyrir,	eitt	eða	fleiri.	Þetta	var	gert	þar	sem	lítill	munur	á	

viðhorfum	var	greinanlegur	á	milli	þessara	4	hópa,	en	munurinn	varð	áberandi	

þegar	breytan	var	endurkóðuð.		

2. Breytunni	sem	kannaði	menntunarstig	þátttakenda	var	einnig	skipt	í	2	hópa,	þá	

sem	höfðu	lokið	háskólamenntun,	bæði	gunn-	og	framhalds	og	þá	sem	ekki	

höfðu	lokið	háskólamenntun.	Þetta	var	gert	þar	sem	lítill	munur	var	greinanlegur	

á	milli	þessara	5	hópa,	en	munurinn	varð	áberandi	þegar	breytan	var	

endurkóðuð.		

3. Breyturnar	sem	tóku	á	þekkingu	þátttakenda	á	bólusetningum	með	

valmöguleikunum	rétt,	rangt	og	veit	ekki	voru	endurkóðaðar	til	að	varpa	ljósi	á	

tvo	hópa,	annars	vegar	þá	sem	telja	sig	vita	svörin	við	þeim	spurningum	sem	

lagðar	voru	fram	(þá	sem	svöruðu	„já“	eða	„nei“)	og	hins	vegar	þá	sem	töldu	sig	

ekki	vita	svörin	(þá	sem	svöruðu	„veit	ekki“).	Í	framhaldi	voru	breyturnar	fjórar	

sameinaðar	í	eina	breytu,	sem	héðan	í	frá	verður	kölluð	„skynjuð	þekking“.	Þetta	

var	gert	til	að	hægt	væri	að	greina	á	milli	þeirra	sem	töldu	sig	vita	rétt	svar	og	

þeirra	sem	töldu	sig	ekki	geta	svarað	spurningunni.	
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7 Niðurstöður	

Í	 töflu	 7	má	 sjá	 lýsandi	 tölfræði	 yfir	 þá	 4	 flokka	 viðhorfsspurninga	 sem	 þátttakendur	

svöruðu.	 Fram	 kemur	 í	 töflunum	 heildarfjöldi	 svarenda,	 meðalgildi	 og	 staðalfrávik	

hverrar	breytu.		

Tafla	7.	Lýsandi	tölfræði	viðhorfsbreyta	

Viðhorf	gagnvart	öryggi,	nauðsyn	og	virkni	 N	 m	 sf	

Hversu	ósammála	eða	sammála	ertu	eftirfarandi	staðhæfingum?	 	 	 	

Bólusetningar	eru	nauðsynlegar	til	að	vernda	heilsu	barna	 470	 3,51	 1,034	

Bólusetningar	virka	vel	til	að	koma	í	veg	fyrir	þá	sjúkdóma	sem	þeim	er	ætlað	að	koma	í	
veg	fyrir	

470	 3,49	 1,026	

Bólusetningar	eru	öruggar	

	

469	 3,29	 0,999	

Áhyggjur	af	aukaverkunum	bólusetninga	 N	 m	 sf	

Hversu	 litlar	 eða	 miklar	 áhyggjur	 hefur	 þú	 af	 eftirfarandi	 hlutum	 þegar	 kemur	 að	
reglubundnum	bólusetningum	barns	þíns?	

	 	 	

Fjölda	bólusetninga	 468	 1,39	 0,606	

Neikvæðum	áhrifum	á	óþroskað	ónæmiskerfi	barnsins	 466	 1,46	 0,632	

Að	barnið	fái	hita	í	kjölfar	bólusetninga	 470	 1,95	 0,772	

Að	barnið	fái	ofnæmisviðbrögð	í	kjölfar	bólusetninga	 469	 1,83	 0,728	

Að	bólusetningar	valdi	einhverfu		 469	 1,22	 0,569	

Að	bólusetningar	valdi	flogum	 470	 1,22	 0,542	

Að	bólusetningar	valdi	dauðsfalli	

	

470	 1,17	 0,507	

Þekking	á	sjúkdómum	og	bóluefnum	 N	 m	 sf	

Hversu	illa	eða	vel	þekkir	þú:		 	 	 	

Sjúkdómana	 sem	 bólusett	 er	 gegn	 í	 reglubundum	 bólusetningum	 í	 ung-	 og	
smábarnavernd	

470	 2,74	 0,701	

Bóluefnin	sem	notuð	eru	í	reglubundnum	bólusetningum	í	ung-	og	smábarnavernd	

	

470	 2,16	 0,776	

Traust	og	viðhorf	gagnvart	eigin	hlutverki	 N	 m	 sf	

Hversu	ósammála	eða	sammála	ertu	eftirfarandi	staðhæfingum:		 	 	 	

Ég	 treysti	 heilbrigðisstarfsfólki	 ung-	 og	 smábarnaverndar	 til	 að	 vita	 hvað	 er	 best	 fyrir	
barnið	mitt	þegar	kemur	að	bólusetningum	

470	 3,63	 0,666	

Ég	treysti	heilbrigðisstofnun	minni	til	að	hafa	bestu	hagsmuni	barns	míns	að	leiðaljósi	 470	 3,65	 0,661	

Ég	 treysti	 lyfjastofnunum	 sem	 framleiða	 bóluefnin	 til	 að	 hafa	 bestu	 hagsmuni	 barns	
míns	að	leiðaljósi	

469	 3,25	 0,790	

Það	er	mitt	hlutverk	sem	foreldri	að	afla	mér	sjálf/ur	upplýsinga	um	allt	sem	viðkemur	
bólusetningum	barnsins	

470	 3,21	 0,867	

Það	er	mitt	hlutverk	sem	foreldri	að	hafa	efasemdir	um	bólusetningar	barnsins		 468	 2,58	 0,925	

	

Í	 töflu	8	má	sjá	hlutfall	þátttakenda	sem	eiga	1	eða	fleiri	börn	fyrir	og	þeirra	sem	ekki	

eiga	 barn	 fyrir	 og	 áætlanir	 þeirra	 um	 bólusetningar	 væntanlegs	 barns	 þeirra.	 Rúmur	

helmingur,	eða	55,1%	áttu	annað	barn	 fyrir	og	44,9%	voru	að	eignast	 sitt	 fyrsta	barn.	

Alls	sögðust	79,5%	þeirra	sem	eiga	barn	eða	börn	fyrir	hafa	bólusett	þau	að	fullu.	Enginn	



	

	 38	

sagðist	 hafa	 hafnað	 öllum	 bólusetningum	 en	 0,4%	 sögðust	 hafa	 hafnað	 ákveðnum	

bólusetningum.	 Í	 20,1%	 tilfella	 sögðu	 þátttakendur	 að	 fyrra	 barn	 eða	 börn	 hafi	 ekki	

fengið	allar	bólusetningar	sökum	aldurs.	

Tafla	8.	Fyrri	ákvarðanir	um	bólusetningar	

Hefurðu	 gert	 upp	 huga	 þinn	 um	það	
hvort	 væntanlegt	 barn	 þitt	 verði	
bólusett?	

Hef	ekki	
hugsað	um	

það	

Já,	en	hef	ekki	
tekið	

ákvörðun	

Já,	ætla	að	
láta	bólusetja	
það	að	fullu	

Já,	ætla	að	
láta	bólusetja	
það	að	hluta	

Já,	ætla	ekki	
að	láta	

bólusetja	það	

	 1,2%	 2,3%	 95,3%	 0,4%	 0,6%	

	

Rýnt	 var	 nánar	 í	 niðurstöðurnar	 úr	 töflu	 7	 og	 ljósi	 beint	 að	 þeim	 þátttakendum	 sem	

sýndu	fram	á	neikvæð	viðhorf	gagnvart	bólusetningum.	Með	neikvæðum	viðhorfum	er	

átt	við	þá	þátttakendur	sem	svöruðu	þess	efnis	að	þeir	hefðu	nokkuð	miklar	eða	mjög	

miklar	 áhyggjur	 af	 fylgikvillum	 bólusetninga,	 voru	 nokkuð	 ósammála	 eða	 mjög	

ósammála	 þeim	 staðreyndum	 sem	 settar	 voru	 fram	 um	 öryggi	 og	 virkni	 bóluefna	 og	

trausts	til	heilbrigðisstarfsfólks	og	stofnana	og	þeirra	sem	töldu	sig	hafa	nokkuð	litla	eða	

mjög	 litla	 þekkingu	 á	 bólusetningum	 og	 bóluefnum.	 Á	 myndum	 3-6	 má	 sjá	 hlutfall	

þátttakenda	sem	tjáðu	sig	um	neikvæð	viðhorf	við	hverri	breytu	fyrir	sig.	Þessi	neikvæðu	

viðhorf	 voru	 sérstaklega	 dregin	 fram	 til	 að	 gefa	 skýrari	mynd	 af	 breytunum,	 þar	 sem	

jákvætt	hlutfall	er	of	hátt	til	að	hægt	sé	að	birta	það	samhliða	því	neikvæða,	svo	greina	

megi	„neikvæðu“	súluna.	

		

Mynd	3.	Hlutfall	þátttakenda	sem	höfðu	nokkuð	og	mjög	miklar	áhyggjur	af	fylgikvillum	bólusetninga.	

1,9%	 2,3%	 3,2%	
4,9%	 5,1%	

14,3%	

20,0%	

0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

dauðsfall	 2log	 einhverfa	 áhrif	á	
ónæmisker2i	

Fjöldi	
bólusetninga	

ofnæmisviðbrög	 hiti	
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Mynd	4.	Hlutfall	þátttakenda	sem	voru	nokkuð	eða	mjög	ósammála	spurningum	um	öryggi	

	

	

	

	

Mynd	5.	Hlutfall	þátttakenda	sem	voru	nokkuð	eða	mjög	ósammála	spurningum	um	traust	
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Mynd	6.	Hlutfall	þátttakenda	sem	þekkja	nokkuð	eða	mjög	illa	bóluefni	og	þá	sjúkdóma	sem	bólusett	er	
gegn	

	

Af	 þeim	 fylgikvillum	 bólusetninga	 sem	 lagt	 var	mat	 á	 hafa	 verðandi	 foreldrar	mestar	

áhyggjur	af	því	að	hiti	og	ofnæmisviðbrögð	 fylgi	 í	 kjölfar	bólusetninga.	Aðeins	 tæp	2%	

höfðu	 áhyggjur	 af	 dauðsfalli	 í	 kjölfar	 bólusetninga.	 Tilgáta	 2	 kvað	 á	 um	 að	meirihluti	

verðandi	foreldrar	hefðu	ekki	áhyggjur	af	alvarlegum	fylgikvillum	bólusetninga,	þar	sem	

hiti	 og	 ofnæmisviðbrögð	 í	 kjölfar	 bólusetninga	 teljast	 ekki	 til	 alvarlegra	 fylgikvilla	 er	

tilgáta	2	studd.	Í	ljósi	þeirra	84%	þátttakenda	sem	töldu	bólusetningar	öruggar	er	tilgáta	

1	studd,	sem	kvað	á	um	að	meirihluti	verðandi	foreldrar	telji	bólusetningar	öruggar.		

Sjá	 má	 í	 töflu	 9	 niðurstöður	 þekkingarspurninganna	 og	 réttu	 svörin	 við	 hverri	

spurningu.	Eins	og	fram	kom	hér	að	framan	voru	spurningarnar	nýttar	eftir	endurkóðun	í	

breytuna	skynjaða	þekkingu	
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Tafla	9.	Niðurstöður	þekkingarspurninga	

Spurning	 Rétt	 Rangt	 Veit	ekki	

Engin	læknandi	meðferð	eða	
lyf	eru	til	gegn	lömunarveiki	

32,6%	

Rétt	svar	

15,5%	 51,9%	

Marktæk	fylgni	er	á	milli	
einhverfu	og	MMR	
bólusetningar	

0,8%	 78,1%	

Rétt	svar	

21,1%	

Kvikasilfursambönd	finnast	í	
bóluefnum	sem	notuð	eru	í	
ung-	og	smábarnavernd	á	
Íslandi	

11,9%	 33,8%	

Rétt	svar	

54,0%	

Sjúkdómar	sem	bólusett	er	
gegn	í	ung	og	
smábarnavernd	valda	enn	í	
dag	dauðsföllum	víða	um	
heim	

68,1%	

Rétt	svar	

15,1%	 16,8%	

	

7.1 Þáttagreining	

Þáttagreining	var	framkvæmd	á	viðhorfsbreytum.	Keyser-Meyer-Olkin	próf	staðfesti	að	

úrtakið	 væri	 nægilega	 stórt	 fyrir	 greininguna	 (KMO=	 0,794)	 og	 Bartlett´s	 test	 of	

sphericity	staðfesti	marktækni	greiningarinnar	(p<0,001)	sem	gefur	til	kynna	að	fylgni	sé	

á	 milli	 breyta	 í	 gagnasafninu.	 Þáttagreining	 var	 því	 framkvæmd	 með	 hornskökkum	

snúning	(direct	oblimin)	og	miðað	var	við	hleðslu	0,3.	Breyturnar	raðast	niður	á	4	þætti	

sem	hér	eftir	eru	skilgreindir	sem:	Áhyggjur,	öryggi,	traust	og	þekking.	Teknar	voru	út	2	

breytur	sem	báðar	snúa	að	viðhorfum	verðandi	foreldra	gagnvart	eigin	hlutverki,	annars	

vegar	til	að	hafa	efasemdir	um	bólusetningar	og	hins	vegar	um	upplýsingaöflun,	þar	sem	

breyturnar	 lýstu	illa	þeim	þáttum	sem	þær	hlóðust	á.	Þá	hækkar	KMO	þáttanna	ásamt	

áreiðanleika	þeirra	þegar	þessar	 tvær	breytur	eru	 teknar	út.	 Sjá	má	 í	 töflu	10	hvernig	

breyturnar	hlóðust	á	þættina	og	áreiðanleika	hvers	þáttar.	
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Tafla	10.	Þáttagreining	á	viðhorfsbreytum	

	 Áhyggjur	 Öryggi	 Traust	 Þekking	

Að	bólusetningar	valdi	einhverfu	 .878	 	 	 	

Að	bólusetningar	valdi	flogum	 .876	 	 	 	

Að	bólusetningar	valdi	dauðsfalli	 .850	 	 	 	

Neikvæðum	áhrifum	á	óþroskað	ónæmiskerfi	barnsins		 .715	 	 	 	

Ofnæmisviðbrögð	í	kjölfar	bólusetninga	 .706	 	 	 	

Fjöldi	bólusetninga	 .678	 	 	 	

Hiti	í	kjölfar	bólusetninga	 .581	 	 	 	

Chronbach’s	Alpha	 .876	 	 	 	

Bólusetningar	 virka	 vel	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 þá	 sjúkóma	 sem	 þeim	 er	
ætlað	að	koma	í	veg	fyrir	

	 .983	 	 	

Bólusetningar	eru	nauðsynlegar	til	að	vernda	heilsu	barna	 	 .979	 	 	

Bólusetningar	eru	öruggar	 	 .930	 	 	

Chronbach’s	Alpha	 	 .967	 	 	

Ég	treysti	heilbrigðisstarfsfólki	ung-	og	smábarnaverndar	til	að	vita	hvað	er	
best	fyrir	barnið	mitt	þegar	kemur	að	bólusetningum	

	 	 .937	 	

Ég	treysti	heilbrigðisstofnun	minni	til	að	hafa	bestu	hagsmuni	barns	míns	
að	leiðarljósi	

	 	 .926	 	

Ég	 treysti	 lyfjastofnunum	 sem	 framleiða	 bóluefnin	 til	 að	 hafa	 bestu	
hagsmuni	barns	míns	að	leiðarljósi	

	 	 .791	 	

Chronbach’s	Alpha	 	 	 .857	 	

Hversu	 vel	 þekkir	 þú	 bóluefnin	 sem	 notuð	 eru	 í	 reglubundnum	
bólusetningum	í	ung-	og	smábarnavernd	

	 	 	 .855	

Hversu	 vel	 þekkir	 þú	 sjúkdómana	 sem	 bólusett	 er	 gegn	 í	 reglubundnum	
bólusetningum	í	ung-	og	smábarnavernd	

	 	 	 .837	

Chronbach’s	Alpha	 	 	 	 .729	

	

Sjá	má	í	töflu	11	fjölda	svarenda,	meðalgildi	og	staðalfrávik	hvers	þáttar	fyrir	sig.	

Tafla	11.	Lýsandi	tölfræði	þáttanna	

	 N	 m	 Sf	

Áhyggjur	

	

470	 3,51	 1,034	

Öryggi	

	

470	 3,49	 1,026	

Traust	

	

469	 3,29	 0,999	

Þekking	 468	 1,39	 0,606	

	

Allir	 þættirnir	 eru	 að	 lokum	 sameinaðir	 í	 einn	 heildar-viðhorfsþátt	 (KMO=0,794)	 og	

Bartlett’s	 test	 og	 sphericity	 staðfesti	 marktækni	 (p<0,001).	 Áreiðanleiki	 heildar-

viðhorfsþáttar	 er	 ekki	 sterkur	 (Chronbach’s	 alpha	 =	 0,633).	 Þegar	 margvíð	

aðhvarfsgreining	er	framkvæmd	til	að	kanna	hve	mikið	spádómsgildi	grunnbreytur	hafa	

á	heildarviðhorf	 reynist	hún	ekki	marktæk	 (p>0,05)	og	má	aðeins	skýra	3,1%	þáttarins	

með	grunnbreytunum.	
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Hér	á	eftir	verða	þær	óháðu	grunnbreytur	sem	lagt	var	mat	á	kannaðar	með	tilliti	

til	 skýringarmáttar	 þeirra	 til	 hvers	 þáttar	 fyrir	 sig.	 Breyturnar	 sem	 lagt	 verður	 mat	 á	

koma	fram	í	töflu	12.	

Tafla	12.	Óháðar	grunnbreytur	

Meðgöngulengd	

Er	að	eignast	fyrsta	barn,	eða	eiga	1	eða	fleiri	börn	fyrir	

Kyn	

Aldur	

Tilheyrir	foreldrahóp	á	Facebook	eða	ekki	

Menntun,	lokið	háskólaprófi	eða	önnur	menntun	

Búseta	

Skynjuð	þekking	

	

	

7.1.1 Áhyggjur	

Framkvæmd	var	margvíð	aðhvarfsgreining	til	að	kanna	hversu	mikið	spádómsgildi	óháðu	

breyturnar	hefðu	á	þáttinn	áhyggjur	eins	og	sjá	má	í	töflu	13.	One-Sample	Kolmogorov	–	

Smirnov	 prófun	 leiðir	 í	 ljós	 að	 aðhvarfsgreining	 er	 ekki	 normaldreifð	 (p<0,05).	

Aðhvarfsgreiningin	reyndist	marktæk	og	útskýringarmáttur	breytanna	var	10,0%	eða	R2	

=	0,100	(p<0,05).	Skýringarmátt	þessara	breyta	á	áhyggjur	má	einnig	sjá	 í	töflu	13.	Alls	

eru	 7	 athuganir	 með	 leif	 hærri	 en	 2	 eða	 1,5%	 gilda	 sem	 liggja	 fyrir	 utan	

viðmiðunarspönnina.	Leifarit	gefur	þó	til	kynna	að	um	einhverjar	frávillingar	sé	að	ræða	í	

gagnasafninu.	Leifin	dreifist	nokkuð	kerfisbundið	yfir	spágildin	svo	einhver	ástæða	er	til	

að	ætla	að	um	misdreifni	sé	að	ræða.	Viðmið	fyrir	marglínuleika	er	að	fylgni	sé	0,8	eða	

hærra,	þegar	fylgnifylki	óháðu	breytanna	er	skoðað	sést	að	hæsta	fylgnin	er	0,686	og	því	

ekki	 ástæða	 til	 að	 ætla	 að	 um	 marglínuleika	 sé	 að	 ræða.	 Taka	 verður	 niðurstöðum	

aðhvarfsgreiningar	með	fyrirvara	þar	sem	ekki	er	um	normaldreifða	greiningu	að	ræða,	

gera	má	ráð	fyrir	frávillingum	og	misdreifni.	
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Tafla	13.	Skýringarmáttur	grunnbreyta	á	þættinum	áhrif	

Grunnbreytur	 Skýringarmáttur	 p-gildi	

Meðgöngulengd	 -0,046	 ,209	
Fyrsta	barn	/	fleiri	börn	fyrir	 -0,210	 ,000	
Kyn	 -0,198	 ,051	
Aldur	 0,065	 ,136	
Tilheyrir	 foreldrahóp	 á	 Facebook	
eða	ekki	

-0,025	 ,753	

Menntun,	 lokið	 háskólaprófi	 eða	
önnur	menntun	

-0,055	 ,002	

Búseta	 0,028	 ,152	
Skynjuð	þekking	 -0,210	 ,000	

	

Af	þeim	breytum	sem	kannaðar	voru	má	sjá	að	skynjuð	þekking	og	það	hvort	foreldrar	

eigi	barn	fyrir	eða	ekki	vega	þyngst	þegar	kemur	að	því	að	skýra	áhyggjur	og	hafa	þær	

báðar	neikvæðan	skýringarmátt.	Kyn	vegur	næst	þyngst	með	neikvæðan	skýringarmátt.	

Þessar	þrjár	breytur,	ásamt	menntun	eru	einu	breyturnar	með	marktækar	niðurstöður.		

Munur	var	greindur	á	milli	þriggja	hópa	þegar	kemur	að	áhyggjum.	Þá	mátti	greina	

mun	á	milli	hópa	þeirra	verðandi	foreldra	sem	eiga	barn	fyrir	og	þeirra	sem	eiga	von	á	

sínu	 fyrsta	 barni	 þegar	 kemur	 að	 áhyggjum	 þeirra	 (t(461)=4,596;p<0,05),	 en	 þá	 voru	

4,8%	verðandi	 foreldra	 sem	áttu	von	á	 sínu	 fyrsta	barni	með	nokkuð	eða	mjög	miklar	

áhyggjur,	en	aðeins	1,6%	verðandi	foreldra	sem	áttu	1	eða	fleiri	börn	fyrir	höfðu	nokkuð	

eða	 mjög	 miklar	 áhyggjur.	 Munur	 greindist	 þá	 einnig	 á	 milli	 hópa	 með	 mismunandi	

menntunarbakgrunn	 (t(461)=3,384;p<0,05),	 þar	 sem	 0,4%	 háskólamenntaðra	 höfðu	

nokkuð	eða	mjög	miklar	áhyggjur	en	5,8%	þeirra	 sem	höfðu	aðra	en	háskólamenntun	

höfðu	 nokkuð	 eða	 mjög	 miklar	 áhyggjur.	 Munur	 reyndist	 á	 milli	 hópa	 skynjaðrar	

þekkingar	 (t(167)=-3,574;p<0,05).	 Í	 fyrri	 hópnum,	 þeir	 sem	 töldu	 sig	 vita	 svör	 við	

spurningum	um	bólusetningar,	voru	1,5%	sem	höfðu	mjög	eða	nokkuð	miklar	áhyggjur,	

en	í	seinni	hópnum,	þeir	sem	töldu	sig	ekki	vita	svör	við	spurningum	um	bólusetningar,	

voru	5,2%	sem	höfðu	mjög	eða	nokkuð	miklar	áhyggjur.	Ekki	mátti	 greina	mun	á	milli	

kynjanna	þegar	 kemur	 að	 áhyggjum	 (t(460)=1,575;p>0,05),	 né	mun	á	milli	 aldurshópa	

(F(3)=1,846;p>0,05)	eða	meðgöngulengdar	(t(460)=1,584;p>0,05).	Þá	var	heldur	enginn	

munur	á	milli	þeirra	sem	tilheyrðu	foreldrahóp	á	Facebook	og	þeirra	sem	engum	slíkum	

hóp	tilheyrðu	(t(460)=1,147;p>0,05).	
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7.1.2 Öryggi	

Framkvæmd	var	margvíð	aðhvarfsgreining	til	að	kanna	hversu	mikið	spádómsgildi	óháðu	

breyturnar	hefðu	á	þáttinn	öryggi	eins	og	sjá	má	í	töflu	14.	One-Sample	Kolmogorov	–	

Smirnov	 prófun	 leiðir	 í	 ljós	 að	 aðhvarfsgreining	 er	 ekki	 normaldreifð	 (p<0,05).	

Aðhvarfsgreiningin	reyndist	marktæk	og	útskýringarmáttur	breytanna	var	4,3%	eða	R2	=	

0,043	(p<0,05).	Skýringarmátt	þessarar	breyta	á	öryggi	má	einnig	sjá	í	töflu	14.	Alls	eru	

54	 athuganir	 með	 leif	 hærri	 en	 2	 eða	 11,5%	 gilda	 sem	 liggja	 fyrir	 utan	

viðmiðunarspönnina,	gert	er	ráð	fyrir	að	allavega	95%	gilda	séu	með	leif	undir	2	(á	milli	-

2	og	+2)	 svo	gera	má	ráð	 fyrir	nokkrum	frávillingum.	Leifarit	gefur	þó	 til	 kynna	að	um	

einhverjar	frávillingar	sé	að	ræða	í	gagnasafninu.	Leifin	dreifist	nokkuð	kerfisbundið	yfir	

spágildin	 svo	einhver	ástæða	er	 til	 að	ætla	að	um	misdreifni	 sé	að	 ræða.	Viðmið	 fyrir	

marglínuleika	er	að	fylgni	sé	0,8	eða	hærra,	þegar	fylgnifylki	óháðu	breytanna	er	skoðað	

sést	að	hæsta	fylgnin	er	0,961	og	því	má	gera	ráð	fyrir	að	um	marglínuleika	ræði.	Taka	

verður	aðhvarfsgreiningunni	með	fyrirvara	þar	sem	hún	er	ekki	normaldreifð	og	gera	má	

ráð	fyrir	einhverjum	frávillingum	og	misdreifni.	

Tafla	14.	Skýringarmáttur	grunnbreyta	á	þættinum	öryggi	

Grunnbreytur	 Skýringarmáttur	 p-gildi	
Meðgöngulengd	 -0,053	 ,509	
Fyrsta	barn	/	fleiri	börn	fyrir	 -0,158	 ,115	
Kyn	 0,276	 ,212	
Aldur	 0,184	 ,052	
Tilheyrir	 foreldrahóp	 á	 Facebook	
eða	ekki	

-0,023	 ,894	

Menntun,	 lokið	 háskólaprófi	 eða	
önnur	menntun	

0,063	 ,105	

Búseta	 -0,014	 ,743	
Skynjuð	þekking	 -0,303	 ,046	

	

	

Af	 þeim	 breytum	 sem	 kannaðar	 voru	má	 sjá	 að	 skynjuð	 þekking	 vegur	 þyngst	 þegar	

kemur	að	því	að	skýra	öryggi,	hún	hefur	neikvæðan	skýringarmátt	og	er	jafnframt	eina	

marktæka	niðurstaða	aðhvarfsgreiningarinnar.		

Munur	reyndist	vera	á	þremur	hópum	þegar	kemur	að	öryggi.	Munur	var	á	milli	hópa	

skynjaðrar	þekkingar	(t(167)=2,501;p<0,05).	Í	fyrri	hópnum,	þeir	sem	töldu	sig	vita	svör	
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við	spurningum	um	bólusetningar,	voru	14,9%	sem	tjáðu	sig	um	mjög	eða	nokkuð	lítið	

öryggi,	 en	 í	 seinni	 hópnum,	 þeir	 sem	 töldu	 sig	 ekki	 vita	 svör	 við	 spurningum	 um	

bólusetningar,	 voru	15,4%	 sem	höfðu	mjög	eða	nokkuð	 lítið	öryggi.	Munur	 var	 á	milli	

kynjanna	(t(466)=-2,738;p<0,05)	þar	sem	83,7%	mæðra	upplifðu	nokkuð	eða	mjög	mikið	

öryggi	gagnvart	bólusetningum,	en	hlutfall	feðra	var	hærra	eða	95,5%.	Munur	reyndist	

vera	 á	 hópum	 eftir	 menntunarbakgrunni	 þegar	 kom	 að	 þættinum	 öryggi	 (t(466)=-

2,738;p<0,05),	en	þá	voru	79,4%	þeirra	sem	höfðu	aðra	en	háskólamenntun	sem	fundu	

fyrir	mjög	eða	nokkuð	miklu	öryggi	gagnvart	bólusetningum,	hlutfall	háskólamenntaðra	

var	hærra,	eða	88,7%.	Ekki	reyndist	munur	á	foreldrum	sem	áttu	von	á	sínu	fyrsta	barni	

og	 þeim	 sem	áttu	 fleiri	 börn	 fyrir.	 (t(467)=0,697;p>0,05).	 Þá	 var	 ekki	munur	 á	 hópum	

meðgöngulengdar	 (t(466)=-0,693;p>0,05),	 né	 á	 þeim	 sem	 annars	 vegar	 tilheyrðu	

foreldrahóp	 á	 Facebook	 og	 þeim	 sem	 gerðu	 það	 ekki	 (t(466)=-1,613;p>0,05).	 Enginn	

munur	var	á	aldurshópum	þátttakenda	þegar	kemur	að	öryggi	 (F(3)=2,509;p>0,05),	né	

búsetu	þeirra	(F(4)=1,064;p>0,05).	

	

7.1.3 Traust	

Framkvæmd	var	margvíð	aðhvarfsgreining	til	að	kanna	hversu	mikið	spádómsgildi	óháðu	

breyturnar	hefðu	á	þáttinn	traust	eins	og	sjá	má	 í	 töflu	15.	One-Sample	Kolmogorov	–	

Smirnov	 prófun	 leiðir	 í	 ljós	 að	 aðhvarfsgreining	 er	 ekki	 normaldreifð	 (p<0,05).	

Aðhvarfsgreiningin	reyndist	marktæk	og	útskýringarmáttur	breytanna	var	1,7%	eða	R2	=	

0,017	(p<0,05).	Skýringarmátt	þessara	breyta	á	traust	má	einnig	sjá	í	töflu	15.	Alls	eru	21	

athuganir	með	leif	hærri	en	2	eða	4,5%	gilda	sem	liggja	fyrir	utan	viðmiðunarspönnina.	

Leifarit	gefur	þó	til	kynna	að	um	einhverjar	frávillingar	sé	að	ræða	í	gagnasafninu.	Leifin	

dreifist	 nokkuð	 kerfisbundið	 yfir	 spágildin	 svo	 einhver	 ástæða	 er	 til	 að	 ætla	 að	 um	

misdreifni	 sé	að	 ræða.	Viðmið	 fyrir	marglínuleika	er	að	 fylgni	 sé	0,8	eða	hærra,	þegar	

fylgnifylki	óháðu	breytanna	er	skoðað	sést	að	hæsta	fylgnin	er	0,863	og	því	má	gera	ráð	

fyrir	að	um	marglínuleika	ræði.	Taka	verður	aðhvarfsgreiningunni	með	fyrirvara	þar	sem	

hún	 er	 ekki	 normaldreifð	 og	 gera	má	 ráð	 fyrir	 einhverjum	 frávillingum	 og	misdreifni.
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Tafla	15.	Skýringarmáttur	grunnbreyta	á	þættinum	traust	

Grunnbreytur	 Skýringarmáttur	 p-gildi	
Meðgöngulengd	 0,061	 ,236	
Fyrsta	barn	/	fleiri	börn	fyrir	 -0,009	 ,895	
Kyn	 -0,185	 ,190	
Aldur	 -0,022	 ,723	
Tilheyrir	 foreldrahóp	 á	 Facebook	
eða	ekki	

0,160	 ,146	

Menntun,	 lokið	 háskólaprófi	 eða	
önnur	menntun	

0,044	 ,079	

Búseta	 0,019	 ,484	
Skynjuð	þekking	 -0,058	 ,556	

	

Af	þeim	breytum	sem	kannaðar	voru	vegur	kyn	þyngst	þegar	kemur	að	því	að	skýra	

traust,	með	neikvæðan	skýringarmátt.	Þó	er	engin	breyta	með	marktæka	niðurstöðu.	

Enginn	 munur	 reyndist	 vera	 á	 milli	 hópa	 þegar	 kemur	 að	 trausti.	 Ekki	 reyndist	

munur	á	milli	foreldra	sem	áttu	von	á	sínu	fyrsta	barni	og	þeim	sem	áttu	fleiri	börn	fyrir	

(t(467)=0,015;p>0,05)	 og	 þá	 reyndist	 ekki	munur	 á	 hópum	meðgöngulengda	 (t(466)=-

1,465;p>0,05).	Þá	reyndist	enginn	munur	á	milli	aldurshópa	(F(3)=1,883;p>0,05)	né	þeirri	

staðreynd	 hvort	 að	 foreldrar	 tilheyrðu	 foreldrahóp	 á	 Facebook	 eða	 ekki	 (t(466)=-

0,436;p>0,05).	 Enginn	 munur	 reyndist	 vera	 á	 milli	 kynjanna	 þegar	 kom	 að	 trausti	

(t(467)=0,759;p>0,05).	 Ekki	 reyndist	 munur	 á	 milli	 hópa	 eftir	 búsetu	 landinu	

(F(4)=0,705;p>0,05)	 né	 eftir	 menntunarstigi	 þátttakenda	 (t(467)=-1,602;p>0,05).	 Þá	

reyndist	heldur	engin	munur	 á	hópum	eftir	 skynjaðri	 þekkingu	þeirra	þegar	 kemur	að	

þættinum	trausti	(t(167)=0,637;p>0,05).	

	

	

7.1.4 Þekking	

Framkvæmd	var	margvíð	aðhvarfsgreining	til	að	kanna	hversu	mikið	spádómsgildi	óháðu	

breyturnar	hefðu	á	þáttinn	þekking	eins	og	sjá	má	í	töflu	14.	One-Sample	Kolmogorov	–	

Smirnov	 prófun	 leiðir	 í	 ljós	 að	 aðhvarfsgreining	 er	 normaldreifð	 (p>0,05).	

Aðhvarfsgreiningin	reyndist	marktæk	og	útskýringarmáttur	breytanna	var	19,4%	eða	R2	

=	0,194	(p<0,05).	Skýringarmátt	þessara	breyta	á	þættinum	þekking	má	einnig	sjá	í	töflu	
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16.	 Alls	 eru	 24	 athuganir	 með	 leif	 hærri	 en	 2	 eða	 5,1%	 gilda	 sem	 liggja	 fyrir	 utan	

viðmiðunarspönnina.	Leifarit	gefur	þó	til	kynna	að	um	einhverjar	frávillingar	sé	að	ræða	í	

gagnasafninu.	Leifin	dreifist	nokkuð	kerfisbundið	yfir	spágildin	svo	einhver	ástæða	er	til	

að	ætla	að	um	misdreifni	sé	að	ræða.	Viðmið	fyrir	marglínuleika	er	að	fylgni	sé	0,8	eða	

hærra,	þegar	fylgnifylki	óháðu	breytanna	er	skoðað	sést	að	hæsta	fylgnin	er	0,576	og	því	

ekki	 ástæða	 til	 að	 ætla	 að	 um	 marglínuleika	 ræði.	 Taka	 verður	 aðhvarfsgreiningunni	

með	 fyrirvara	 þar	 sem	 hún	 er	 ekki	 normaldreifð	 og	 gera	 má	 ráð	 fyrir	 einhverjum	

frávillingum	og	misdreifni.	

Tafla	16.	Skýringarmáttur	grunnbreyta	á	þættinum	þekking	

Grunnbreytur	 Skýringarmáttur	 p-gildi	
Meðgöngulengd	 -0,008	 ,872	
Fyrsta	barn	/	fleiri	börn	fyrir	 0,160	 ,009	
Kyn	 -0,159	 ,237	
Aldur	 -0,040	 ,491	
Tilheyrir	 foreldrahóp	 á	 Facebook	
eða	ekki	

0,044	 ,673	

Menntun,	 lokið	 háskólaprófi	 eða	
önnur	menntun	

-0,003	 ,893	

Búseta	 0,026	 ,317	
Skynjuð	þekking	 -0,845	 ,000	

	

Af	þeim	breytum	sem	kannaðar	voru	vegur	skynjuð	þekking	þyngst	þegar	kemur	að	því	

að	skýra	öryggi,	með	neikvæðan	skýringarmátt.	Næst	þyngst	vegur	það	hvort	

foreldrarnir	eigi	barn	fyrir	eða	ekki,	með	jákvæðan	skýringarmátt	og	eru	það	jafnframt	

einu	marktæku	niðurstöður	aðhvarfsgreiningarinnar.	

Munur	reyndist	vera	á	þremur	breytum	þegar	kemur	að	þekkingu.	Munur	reyndist	

vera	á	milli	hópa	skynjaðrar	þekkingar	(t(168)=8,047;p<0,05)	en	22,4%	þeirra	sem	töldu	

sig	vita	svörin	við	spurningunum	um	viðfangsefni	bólusetninganna	töldu	sig	hafa	litla	

þekkingu	á	bólusetningum	og	bóluefnum	en	51,8%	þeirra	sem	ekki	töldu	sig	vita	svörin	

töldu	sig	hafa	nokkuð	eða	mjög	litla	þekkingu	á	bólusetningum	og	bóluefnum.	Munur	

reyndist	vera	á	hópum	þeirra	foreldra	sem	áttu	von	á	sínu	fyrsta	barni	og	þeirra	sem	

áttu	börn	fyrir	(t(468)=-3,861;p<0,05),	þar	sem	55,0%	verðandi	foreldra	sem	áttu	von	á	

sínu	fyrsta	barni	töldu	sig	hafa	nokkuð	eða	mjög	mikla	þekkingu	en	73,0%	þeirra	

verðandi	foreldra	sem	áttu	1	eða	fleiri	börn	fyrir	töldu	sig	hafa	nokkuð	eða	mjög	mikla	

þekkingu.	Þá	reyndist	einnig	munur	á	kynjunum	(t(467)=2,569;p<0,05),	þar	sem	67,5%	
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mæðra	töldu	sig	hafa	mjög	eða	nokkuð	mikla	þekkingu	en	hlutfall	feðra	var	talvert	lægra	

eða	40,9%	sem	töldu	sig	hafa	mjög	eða	nokkuð	mikla	þekkingu.	Ekki	reyndist	munur	á	

milli	hópa	mismunandi	meðgöngulengdar	(t(467)=-0,439;p>0,05),	menntunarbakgrunns	

þátttakenda	(t	(468)	=	-1,015;	p	>	0,05),	né	búsetu	þátttakenda	eftir	landshlutum	

(F(4)=0,350;p>0,05).	Þá	reyndist	enginn	munur	á	milli	aldurshópa	(F(3)=1,561;p>0,05)	

eða	á	milli	þeirra	hópa	foreldra	sem	tilheyrðu	foreldrahóp	á	Facebook	og	þeirra	sem	

tilheyrðu	ekki	slíkum	hóp	(t(467)=1,357;p>0,05).	
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8 Umræða	

Á	 síðustu	 árum	 og	 áratugum	 hefur	 neikvæð	 umræða	 um	 bólusetningar	 verið	 nokkuð	

áberandi	í	samfélaginu,	þrátt	fyrir	þetta	hefur	tíðni	óbólusettra	barna	farið	lækkandi	ár	

frá	ári	(Cooper	o.fl.,	2008).	Þetta	má	meðal	annars	rekja	til	ákveðinnar	vitundavakningar	

sem	orðið	hefur	 á	meðal	 almennings	þegar	 kemur	að	því	 að	axla	þurfi	 ábyrgð	á	eigin	

heilsu	(Cooper	o.fl.,	2008).	Rannsóknir	hafa	þó	leitt	í	ljós	að	foreldrar	sem	láta	bólusetja	

börn	 sín	 og	 eru	 hlynnt	 bólusetningum,	 finna	 samt	 til	 vafa	 og	 áhyggja	 í	 garð	

bólusetninganna	og	telja	jafnvel	ekki	að	þær	séu	með	öllu	skaðlausar	(Freed	o.fl.,	2010;	

Kennedy,	Basket,	o.fl.,	2011).	Það	virðist	því	ekki	vera	saman	sem	merki	á	milli	þess	að	

telja	bólusetningar	öruggar	og	að	hafa	engar	áhyggjur	af	aukaverkunum	þeirra.	Þessar	

áhyggjur	 eru	 þó	 fyrst	 og	 fremst	 bundnar	 við	 vægar	 aukaverkanir	 á	 borð	 við	 hita,	

ofnæmisviðbrögð,	sársauka	og	fjölda	bólusetninga.	Áhyggjur	eru	einnig	oft	stór	partur	af	

meðgöngunni	 og	 eru	 þær	 að	 mestu	 bundnar	 við	 heilsu	 barnsins	 og	 fjárhag	

fjölskyldunnar.	Þegar	barnið	er	fætt	virðast	áhyggjurnar	af	fjárhagi	fjölskyldunnar	dvína	

fyrir	 áhyggjum	af	 heilsu	 barnsins	 (Abramovitz	 o.fl.	 2003;	 Biehle	 og	Mickelsons,	 2011).	

Það	 er	 því	mikilvægt	 að	heilbrigðisstarfsfólk	 hafi	 í	 huga	 að	 kvíði	 og	 áhyggjur	 verðandi	

foreldra	geti	haft	 spádómsgildi	um	kvíða	og	áhyggjur	eftir	að	barnið	er	 fætt	 (Browers,	

Van	Baar	og	Pop,	2001).	Rök	þeirra	 foreldra	 sem	kjósa	að	 láta	ekki	bólusetja	börn	 sín	

geta	 tengst	 lífsstílsskoðunum,	 áhyggjum	 af	 ónæmiskerfi	 barnsins,	 vanþekkingu	 á	

sjúkdómum,	vanþekkingu	á	bóluefnunum,	fyrri	reynslu	eða	reynslusögum	og	skoðunum	

annarra	 (Harmsen	o.fl.	 2013).	 Áhrif	 heilbrigðisstarfsfólks	 á	 þessa	 ákvörðun	 foreldra	 er	

mikið	 og	 virðast	 foreldrar	 sem	 hlotið	 hafa	 fræðslu	 um	 bólusetningar	 frá	

heilbrigðisstarfsfólki	 vera	 allt	 að	 tvisvar	 sinnum	 líklegri	 til	 að	 meta	 bólusetningarnar	

öruggar	en	þeir	sem	ekki	hafa	hlotið	slíka	fræðslu	(Smith	o.fl.,	2006).	

Megin	markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	kanna	viðhorf	verðandi	foreldra	gagnvart	

bólusetningum.	 Leitast	 var	 við	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni:	 „Hver	 eru	 viðhorf	

verðandi	 foreldra	 gagnvart	 bólusetningum“.	 Tvær	 tilgátur	 voru	 lagðar	 fram	 í	 þeim	

tilgangi	að	varpa	ljósi	á	rannsóknarspurninguna	og	voru	báðar	tilgáturnar	studdar.	

Tilgáta	1.	Meirihluti	verðandi	foreldra	telja	bólusetningar	öruggar	

Tilgáta	2.	Meirihluti	verðandi	foreldra	hafa	ekki	áhyggjur	af	alvarlegum	fylgikvillum	

bólusetninga	



	

	 51	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 meirihluti	 verðandi	 foreldra	 telja	

bólusetningar	 öruggar,	 þá	 voru	 verðandi	 foreldrar	 að	 miklu	 leiti	 jákvæðir	 í	 garð	

bólusetninga	 og	 flestir	 hlynntir	 því	 að	 láta	 bólusetja	 börn	 sín,	 en	 um	 helmingur	

þátttakenda	 átti	 annað	 barn	 fyrir	 og	 aðeins	 0,4%	 þeirra	 höfðu	 hafnað	 hluta	 af	

bólusetningum	 og	 enginn	 hafði	 hafnað	 bólusetningum	 alfarið.	 Þessar	 niðurstöður	

samræmast	 niðurstöðum	 fyrirliggjandi	 rannsókna	 þar	 sem	 meirihluti	 foreldra	 lætur	

bólusetja	börn	sín	(Kennedy,	Basket,	o.fl.,	2011;	Opel,	Taylor,	o.fl.,	2013).	Í	heildina	var	

meirihluti	 þátttakenda	nokkuð	 eða	mjög	 sammála	 því	 að	 bólusetningar	 virki	 vel	 til	 að	

koma	 í	veg	 fyrir	þá	sjúkdóma	sem	þeim	er	ætlað	að	koma	 í	veg	 fyrir,	meirihluti	þeirra	

töldu	 einnig	 bólusetningar	 nauðsynlegar	 til	 að	 vernda	 heilsu	 barna	 sinna	 og	

bólusetningar	yfir	höfuð	öruggar.		

Þá	hafði	meirihluti	verðandi	 foreldra	 litlar	áhyggjur	af	alvarlegum	aukaverkunum	 í	

kjölfar	 bólusetninga.	 Mestar	 áhyggjur	 höfðu	 þeir	 af	 vægum	 aukaverkunum	

bólusetninganna;	hita	og	ofnæmisviðbragða,	en	það	samræmist	 rannsókn	Kenney	o.fl.	

(2011).	Niðurstöðurnar	 leiddu	 jafnframt	 í	 ljós	að	meirihluti	verðandi	 foreldra	hafa	gert	

áætlanir	um	að	láta	bólusetja	barn	sitt	og	styður	það	niðurstöður	MacDonald	o.fl.	(2014)	

og	Wu	 o.fl.	 (2008),	 sem	 sýndu	 fram	 á	 að	 stærstur	 hluti	 foreldra	 hafa	 látið,	 eða	 gert	

áætlanir	 um	 að	 láta	 bólusetja	 börn	 sín	 þrátt	 fyrir	 einhverjar	 undirliggjandi	 áhyggjur.	

Flestir	þátttakendanna	höfðu	tekið	ákvörðun	um	það	að	láta	bólusetja	væntanlegt	barn	

sitt	 að	 fullu	 sem	 er	 áhugavert	 í	 ljósi	 þess	 að	 á	 bilinu	 14,9-16%	 þátttakenda	 töldu	

bólusetningar	 ekki	 virka	 vel,	 ekki	 nauðsynlegar	 og	 ekki	 öruggar.	 Það	 sýnir	 sig	 því	

bersýnilega	 að	 verðandi	 foreldrar	 hyggjast	 bólusetja	 börn	 sín	 þrátt	 fyrir	 undirliggjandi	

áhyggjur	 og	 efasemdir.	 Algjör	 minnihluti	 ætlaði	 að	 sleppa	 öllum	 bólusetningum	 eða	

sleppa	þeim	að	hluta.	Það	voru	þó	nokkrir	sem	ekki	höfðu	hugsað	um	það	eða	komist	að	

ákvörðun	og	getur	því	 skipt	 sköpum	að	þessi	hluti	verðandi	 foreldra	hljóti	 fræðslu	um	

ávinning	bólusetninga	 til	 að	 stuðla	að	þátttöku	þeirra	 í	bólusetningunum,	en	 foreldrar	

sem	neita	bólusetningum	hafa	tjáð	sig	um	skort	á	upplýsingum	frá	heilbrigðisstarfsfólki.	

En	 samkvæmt	 Alfredsson	 o.fl.	 (2004)	 geta	 þeir	 sem	 ekki	 hafa	 tekið	 ákvörðun	 um	

bólusetningar	 bæði	 hallast	 að	 bólusetningu	 og	 neitað	 henni	 þegar	 að	 því	 kemur	 og	

tvisvar	sinnum	meiri	líkur	eru	á	að	foreldrar	meti	bólusetningarnar	öruggar	eftir	að	þeir	

hafa	 hlotið	 fræðslu	 (Smith	 o.fl.,	 2006).	 Meirihluti	 verðandi	 foreldra	 treysta	 þeirri	

heilbrigðisþjónustu	 sem	 væntanlegu	 barni	 þeirra	 verður	 veitt.	Niðurstöðurnar	 leiddu	 í	
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ljós	 talsvert	minna	 traust	 verðandi	 foreldra	 í	 garð	 þeirra	 lyfjastofnana	 sem	 ábyrg	 eru	

fyrir	 framleiðslu	 á	 bóluefnunum,	 en	 í	 garð	 heilbrigðisstarfsfólks	 og	 heilbrigðisstofnana	

sem	styður	við	niðurstöður	Smith	o.fl.	(2006).	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	vörpuðu	ljósi	á	talsverða	vanþekkingu	verðandi	foreldra	

á	 viðfangsefni	 bólusetninga	 ung-	 og	 smábarna.	 Þegar	 aðspurð	 um	 hvort	 til	 væri	

læknandi	meðferð	eða	lyf	gegn	lömunarveiki,	einn	sjúkdómurinn	sem	bólusett	er	gegn	

og	valinn	var	að	handahófi,	voru	aðeins	32,6%	sem	vissu	rétt	svar.	Að	sama	skapi	voru	

aðeins	33,8%	þátttakenda	sem	vissu	að	engin	kvikasilfurssambönd	finnast	 í	bóluefnum	

sem	notuð	eru	í	ung-	og	smábarnavernd	á	Íslandi.	Þó	að	meirihluti	þátttakenda	svörðu	

rétt	til	um	að	sjúkdómar	sem	bólusett	er	gegn	valdi	enn	í	dag	dauðsföllum	í	heiminum,	

voru	það	þó	aðeins	68,1%	sem	þýðir	að	31,9%	þátttakenda	vissu	ekki	svarið	við	þessari	

spurningu.	Þá	var	einnig	21,1%	þátttakenda	sem	töldu	sig	ekki	vita	svarið	við	því	hvort	

að	 fylgni	 væri	 á	milli	 einhverfu	 og	MMR	 bólusetningarinnar.	 Sú	 staðreynd	 er	 nokkuð	

sláandi	 í	 ljósi	 þess	 að	 aðeins	 3,2%	 þátttakenda	 höfðu	 áhyggjur	 af	 einhverfu	 í	 kjölfar	

bólusetninga.	 Þessar	 niðurstöður	 telur	 rannsakandi	 sýna	 fram	á	brýna	þörf	 til	 fræðslu	

verðandi	foreldra	sem	og	foreldra	um	viðfangsefni	bólusetninga	ung-	og	smábarna.	

Áhyggjur:	Þeir	verðandi	foreldrar	sem	áttu	von	á	sínu	fyrsta	barni	voru	með	nokkuð	

meiri	 áhyggjur	 af	 bólusetningum	 en	 þeir	 sem	 áttu	 börn	 fyrir	 og	 var	 sú	 grunnbreyta	

ásamt	skynjaðri	þekkingu	það	sem	hafði	mestan	skýringarmátt	þegar	kom	að	þættinum	

áhyggjur.	 Þar	 sem	 einnig	 mátti	 sjá	 að	 þeir	 sem	 ekki	 töldu	 sig	 hafa	 þekkingu	 á	

viðfangsefni	bólusetninga	höfðu	minni	áhyggjur.	Þá	leiddu	niðurstöður	rannsóknarinnar	

jafnframt	 í	 ljós	 að	 skýra	 megi	 áhyggjur	 að	 einhverju	 leiti	 með	 menntunarstöðu	

einstaklinga,	 þar	 sem	 því	 hærri	 menntun	 sem	 einstaklingur	 hefur	 því	 minni	 áhyggjur	

hefur	hann	af	bólusetningum,	þessar	niðurstöður	stangast	þó	á	við	niðurstöður	Casiday,	

o.fl.	(2006)	sem	sýndu	fram	að	hópar	sem	eru	andvígir	bólusetningum	einkennast	oft	af	

háu	menntunarstigi.	Þá	höfðu	feður	einnig	minni	áhyggjur	en	mæður.	

	

Öryggi:	Öryggi	einstaklinga	 í	garð	bóluefna	og	bólusetninga	má	að	mestu	 leiti	skýra	

með	aldri	 og	 skynjaðri	 þekkingu.	 Þá	 leiddu	niðurstöður	 rannsóknarinnar	 í	 ljós	 að	með	

hærri	 aldri	 fylgi	meira	 öryggi	 og	 jafnframt	 að	 þeir	 sem	ekki	 töldu	 sig	 hafa	 þekkingu	 á	

bólusetningum	 upplifðu	 minna	 öryggi	 gagnvart	 þeim,	 sem	 er	 nokkuð	 á	 bága	 við	
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niðurstöður	 áhyggju	 þáttarins.	 Skortur	 á	 þekkingu	 á	 viðfangsefni	 bólusetninga	 hefur	

sterkt	spádómsgildi	fyrir	minni	áhyggjum	en	jafnframt	minna	öryggi.	

Traust:	 Þegar	 kemur	 að	 trausti	 leiddu	 niðurstöður	 í	 ljós	 að	 grunnbreytur	 hefðu	

lítinn	 skýringarmátt	 og	 var	 engin	 þeirra	 marktæk.	 Mestan	 skýringarmátt	

hafði	 kyn,	 þar	 sem	 niðurstöður	 bentu	 til	 að	 feður	 upplifðu	 minna	 traust	

í	garð	starfsmanna	og	stofnana	sem	koma	að	bólusetningum.	

Þekking:	Eins	og	 leiða	mátti	að	 lyktum	hafði	 skynjuð	þekking	mestan	skýringarmátt	

fyrir	þáttinn	þekking.	En	þá	mjög	mikill	munur	á	milli	hópanna	þegar	kom	að	þættinum.	

Einnig	kom	það	greinilega	í	ljós	að	foreldrar	sem	eru	að	eiga	sitt	fyrsta	barn	telja	sig	hafa	

mun	minni	þekkingu	en	 foreldrar	 sem	eiga	eitt	eða	 fleiri	börn	 fyrir	og	hafði	 sú	breyta	

næstmestan	skýringarmátt	fyrir	þáttinn	þekking.	

Takmarkanir	 rannsóknarinnar	 eru	 fyrst	 og	 fremst	 mælitækið	 sem	 nýtt	 var,	 en	

mælitækið	 var	 samsett	úr	 tveimur	 fyrirliggjandi	mælitækjum	sem	bæði	beindu	 ljósum	

að	 foreldrum	 en	 ekki	 verðandi	 foreldrum.	 Til	 að	 staðfesta	marktækni	 og	 áreiðanleika	

þess	 þyrfti	 að	 fara	 í	 endurteknar	 rannsóknir.	 Þá	 var	 kynjahlutfall	 þátttakenda	 talsvert	

skekkt	 og	 varpar	 því	 mögulega	 illa	 ljósi	 á	 verðandi	 feður.	 Taka	 verður	 einnig	

aðhvarfsgreiningum	 með	 fyrirvara	 þar	 sem	 þær	 hafa	 takmarkaðan	 skýringarmátt	 og	

gera	 má	 ráð	 fyrir	 einhverjum	 frávillingum,	 misdreifni	 og	 skort	 á	 normaldreifingu.	 Þá	

höfðu	þær	grunnbreytur	sem	kannaðar	voru	lítinn	skýringarmátt	á	viðhorfsþætti	og	má	

því	líklegt	að	einhverjar	aðrar	grunnbreytur	skýri	viðhorfin.	 	

Með	 tilliti	 til	 frekari	 rannsókna	 á	 viðfangsefni	 þessu	 væri	 fróðlegt	 að	 sjá	

endurtekningu	 á	 rannsókninni	 með	 sama	 mælitæki,	 á	 stærra	 úrtaki	 með	 jafnara	

kynjahlutfalli.	Þá	mætti	skoða	aðrar	grunnbreytur	til	að	varpa	nánari	ljósi	á	hvað	það	er	

sem	skýrir	mismunandi	viðhorf	verðandi	foreldra.	Einnig	væri	einnig	áhugavert	að	meira	

ljósi	 væri	 varpað	á	þekkingu	verðandi	 foreldra	á	bólusetningum	og	þeim	áhrifum	sem	

þekking	eða	skortur	á	þekkingu	kann	að	hafa	á	viðhorfin.	
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