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Ágrip
Sýkingar hjá 18 mánaða börnum á Íslandi
Guðrún Margrét Viðarsdóttir1, Emil L. Sigurðsson1,2, Margrét Ólafía Tómasdóttir1,2, Jón Steinar
Jónsson1,2, Jóhann Ágúst Sigurðsson1,2,
1Læknadeild

Háskóla Íslands, 2Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Inngangur: Sýkingar eru algeng orsök veikinda, sérstaklega hjá börnum. Öndunarfærasýkingar eru
ein algengasta orsök komu á heilsugæslu á Íslandi en iðrakveisur eru einnig algengar. Kvef er
algengasta öndunarfærasýkingin bæði hjá börnum og fullorðnum. Bráðamiðeyrnabólga er einnig algeng
í börnum og er algeng ástæða sýklalyfjaávísunar. Endurteknar bráðamiðeyrnabólgur leiða oft til
ísetningar hljóðhimnuröra. Erlendar rannsóknir á veikindamynstrum í samfélaginu og notkun
heilbrigðisþjónustu hafa leitt í ljós að meirihluti veikinda á sér stað utan heilbrigðisstofnanna og margir
upplifa veikindi án þess að leita læknis. Fáar rannsóknir eru til um sýkingar ungbarna utan
heilbrigðisgeirans hér á landi. Markmið þessarar rannsóknar var því að rannsaka með framvirkum hætti
sýkingar meðal 18 mánaða barna á Íslandi og helstu úrræði við þeim.
Efniviður og aðferðir: Foreldrum sem komu með börnin sín í 18 mánaða skoðun á heilsugæsluna
var boðið að taka þátt í rannsókninni. Foreldrarnir svöruðu spurningalista um ýmislegt er tengdist
fjölskylduhag og heilsufarssögu barnsins. Auk þess skráðu foreldrarnir með framvirkum hætti í dagbók,
dag fyrir dag, í einn mánuð öll sýkingaeinkenni barns auk upplýsinga um fjarveru foreldris frá skóla og
vinnu, læknisheimsóknir, sýklalyf og heilsufar annarra fjölskyldumeðlima. Rannsóknin fór fram á
heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu, Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum. 250
börn tóku þátt og alls náði skráningin yfir 7691 dag, flestir yfir vetrarmánuðina.
Niðurstöður: Alls fengu 93,2% barnanna sýkingaeinkenni á einum mánuði, 38,6% (96/249) barna
leituðu til læknis og eitt barn (0,4%) var lagt inn á spítala. Veikindi talin í dögum reyndust 36,3%
(2788/7691). Ómarktæk hneigð var í þá átt að börn sem ættu ekki systkini, börn með ofnæmi og börn
háskólamenntaðra mæðra væru líklegri til að leita læknis. Börn af höfuðborgarsvæðinu voru líklegri til
að
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læknis
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en
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öndunarfærasýkingaeinkenni á mánuðinum. 19,4% barnanna voru með hljóðhimnurör. Börn af
höfuðborgarsvæðinu voru marktækt oftar með hljóðhimnurör en börn af landsbyggðinni. Sýklalyfjum var
ávísað í 25,3% læknisheimsókna. Algengasta orsök sýklalyfjaávísunar var bráðamiðeyrnabólga og var
Augmentin (Amoxicillin og Klavúlansýra) mest notaða sýklalyfið.
Ályktanir: Sýkingar, einkum öndunarfærasýkingar, eru mjög algengar meðal 18 mánaða barna og
nær öll börn á þessum aldri fá einhver einkenni um sýkingu á eins mánaðar tímabili yfir vetrarmánuðina.
Sýkingar eru að jafnaði skammvinnar og foreldrar geta í flestum tilvikum sinnt börnunum sjálf. Breiðvirk
sýklalyf virðast enn vera fyrsti valkostur ávísana á sýklalyf. Notkun hljóðhimnuröra er algeng. Foreldrar
á höfuðborgarsvæðinu leita oftar til sérfræðinga en fólk á landsbyggðinni. Upplýsingar um
sýkingamynstur og úrræði foreldra við einföldum sýkingum geta skipt máli við fræðslu til almennings og
við skipulag annarra lýðheilsuaðgerða.
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1

Inngangur
Sýkingar eru ein algengasta orsök bráðra veikinda, sérstaklega hjá börnum (1). Veikindi af völdum

sýkinga eru algeng orsök fyrir því að fólk leiti til læknis (2). Af þessum sýkingum eru
öndunarfærasýkingar einna algengasta orsök komu á heilsugæslu á Íslandi og algeng orsök fjarveru frá
vinnu og skóla (2). Auk öndunarfærasýkinga eru iðrakveisur einnig algengar orsakir veikinda í
samfélaginu, sérstaklega í yngri aldurshópum (3). Sýkingar eru einkum algengar meðal barna. Börn fá
að meðaltali 6-8 öndunarfærasýkingar á ári á meðan fullorðnir fá að meðaltali 2 (4, 5). Líklegasta
skýringin á tíðari sýkingum meðal barna miðað við fullorðna er sú að ónæmiskerfi þeirra er vanþroskaðra
en í stöðugri mótun á þessum tíma í þroska þeirra (6). Ýmsir þættir eru taldir hafa áhrif á tíðar
öndunarfærasýkingar hjá börnum, má þar nefna dagvistun meðal yngri barna, reykingar á heimilinu,
eldri systkini, félagslega stöðu fjölskyldunnar og umhverfistengda þætti (7). Sýkingar eru almennt
algengari á haustin og veturna en á sumrin og eru veirusýkingar einkum algengar (1, 8).
Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir helstu tegundum sýkinga sem hrjá börn, helstu orsakavöldum
og algengum læknisfræðilegum úrræðum.

1.1 Öndunarfærasýkingar
Öndunarveginum er jafnan skipt í efri og neðri hluta. Mismunandi er nákvæmlega hvar mörkin eru
dregin en yfirleitt miðast skiptingin við raddböndin. Efri hluti öndunarvegar inniheldur þá nefhol, skúta,
kok og barkakýli en neðri hlutinn inniheldur barka, berkjur og lungu. Efri öndunarfærasýkingar eru mjög
algengar og í flestum tilfellum skaðlausar. Kvef er algengasta efri öndunarfærasýkingin en aðrar
algengar efri öndunarfærasýkingar eru hálsbólga, miðeyrnabólga og skútabólga (9). Neðri
öndunarfærasýkingar eru sjaldgæfari en efri öndunarfærasýkingar og þær eru yfirleitt alvarlegri.
Algengar neðri öndunarfærasýkingarnar eru berkjubólga og lungnabólga (10). Lungnabólga er
algengasta orsök dauða vegna sýkinga í heiminum (11, 12). Inflúensa getur valdið bæði efri og neðri
öndunarfærasýkingum (13). Neðri öndunarfærasýkingar eru oftast af völdum veira og baktería,
sjaldgæfari orsakavaldar eru sveppir og sníkjudýr (14). Efri öndunarfærasýkingar eru oftast af völdum
veira en bakteríur geta einnig verið orsakavaldar (15, 16). Bakteríusýkingar geta einnig komið í kjölfar
veirusýkinganna og valdið versnun á veikindum eða fylgikvillum (17). Hér verður aðallega gert grein fyrir
efri öndunarfærasýkingum vegna algengi þeirra.

1.1.1 Kvef (Nasopharyngitis)
Kvef er algengasta öndunarfærasýkingin sem hrjáir bæði fullorðna og börn (9, 18). Sýkingin veldur
bólgu í nefholi og koki sem kemur fram sem kvefeinkenni á borð við stíflað nef, nefrennsli og hósta.
Veikindi af völdum kvefs eru yfirleitt væg og ganga yfir á nokkrum dögum (5). Kvefpestir ganga allan
ársins hring en eru algengari á veturna (19). Vegna þess að kvef er algengara á veturna er uppi algengur
misskilningur að kuldi valdi kvefi. Líkleg ástæða fyrir algengi kvefs á veturna er sú að smit berst
auðveldlega milli manna í miklu návígi, til dæmis í skólum og á vinnustöðum og dreifist sýkingin því
betur út á veturna þegar flestir eru í skóla og vinnu (5). Þó hefur kuldi mögulega einhver áhrif en
rannsóknir sýna að útsetning fyrir kulda getur aukið líkur á að fá öndunarfærasýkingar og aukið
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alvarleika þeirra, án þess að vera beinn orsakavaldur (20). Allir aldurshópar sýkjast af kvefi en börn
sýkjast oftar en fullorðnir (5) Veirur eru oftast orsakavaldar kvefs og er rhinoveira algengasta orsök kvefs
bæði í börnum og fullorðnum (8, 15). Tíðni algengustu veiranna er mismunandi eftir árstíðum en
rhinoveirur eru algengastar að vori, sumri og hausti. Coronaveirur eru virkari á veturna og vorin en
parainflúensuveira og respiratory syncytial veira eru algengar orsakir kvefs á haustin og veturna (21).
Engin bólusetning er til gegn kvefi og sýklalyfjameðferð er að jafnaði ekki ráðlögð. Meðferð við kvefi felst
í því að draga úr einkennum auk fyrirbyggjandi aðgerða.

1.1.2 RS-veirusýking
Respiratory syncytial veira, í daglegu tali kölluð RS-veira, er algeng orsök efri og neðri
öndunarfærasýkinga (22). Á norðurhveli jarðar eru RS-veirusýkingar algengastar að vetri til, á tímabilinu
frá nóvember til apríl (22). RS-veirusýkingar er mjög algengar meðal barna en við tveggja ára aldur hafa
langflest börn sýkst a.m.k. einu sinni af RS-veiru (23). Hægt er að sýkjast oftar en einu sinni og eru
endursýkingar algengar en misalvarlegar (24). RS-veiran smitast með úðasmiti frá öndunarvegi og
snertingu við sýkt yfirborð og er því hreinlæti, sérstaklega handþvottur, mikilvæg sýkingavörn (25). Efri
öndunarfærasýkingar af völdum RS-veiru eru algengari hjá eldri börnum og fullorðnum en neðri
öndunarfærasýkingar hjá ungum börnum (24). Í neðri öndunarvegi getur RS-veiran valdið lungnabólgu,
berkjubólgu og barkabólgu sem eru alvarlegri sýkingar en efri öndunarfærasýkingarnar sem valda helst
kvefeinkennum (22). Berkjubólga af völdum RS-veiru er algeng í ungum börnum (22). RS-veirusýking
er ein algengasta orsök fyrir spítalainnlögn hjá börnum undir 1 árs vegna öndunarfærasýkingar (26).

1.1.3 Miðeyrnabólga (Otitis media)
Miðeyrnabólga hefur tvær birtingarmyndir. Annars vegar er miðeyrnabólga með vökva í miðeyra (e.
otitis media with effusion) og hins vegar er bráðamiðeyrnabólga (e. acute otitis media) (27).
Bráðamiðeyrnabólga er af völdum sýkingar og ber því einkenni bráðasýkingar. Ef sýkingaeinkenni eru
ekki til staðar er talað um miðeyrnabólgu með vökva í miðeyra. Vökvi í miðeyra er þó til staðar í báðum
tilvikum (27). Vökvi í miðeyra myndast vegna stíflu í kokhlust og undirþrýstings í miðeyra. Einkenni vökva
í miðeyra eru oftast lítil en börn geta kvartað undan eyrnaverk og hellu fyrir eyrum. Flest tilfelli af vökva
í miðeyra læknast af sjálfu sér innan þriggja mánaða (27). Flest börn fá bráðamiðeyrnabólgu á fyrstu
aldursárum og er bráðamiðeyrnabólga ein algengasta ástæða læknisheimsókna barna (28, 29).
Bráðamiðeyrnabólga er yfirleitt skaðlaus og gengur yfir að sjálfu sér (30). Alvarlegir fylgikvillar í kjölfar
bráðamiðeyrnabólgu eru sjaldgæfir. Algengasti fylgikvillinn er stikilbólga (e. mastoiditis) en sjaldgæfari
fylgikvillar eru til dæmis heilahimnubólga og blóðsýking (30, 31). Eldri börn sem fá bráðamiðeyrnabólgu
kvarta oft undan eyrnaverk sem kemur skyndilega fram og getur verið mjög sár. Yngri börn sem geta
ekki tjáð sig með orðum gefa eyrnaverk til kynna með að nudda eða toga í eyrað auk þess að gráta og
vera óvær. Börnin geta einnig verið með hita (32). Sum börn fá endurteknar miðeyrnabólgur (þrjár á 6
mánuðum eða >4 á einu ári) og eru þau börn oft í daglegu tali kölluð „eyrnabörn“. Börn eru í aukinni
áhættu á að verða eyrnabörn ef þau fá bráðamiðeyrnabólgu í fyrsta skipti fyrir 6 mánaða aldur eða eiga
systkini sem hafa verið eyrnabörn (27, 32). Þrálát miðeyrnabólga í börnum leiðir oft til ísetningu
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hljóðhimnuröra (33). Hljóðhimnurör gegna því hlutverki að minnka vökva og létta á þrýstingi í miðeyra.
Tíðni ísetningar hljóðhimnuröra hefur verið hærri á Íslandi en í nágrannalöndum (33, 34).

1.1.3.1

Streptococcus pneumoniae

Bráðamiðeyrnabólga er oftast af völdum bakteríusýkingar (35). Oft kemur bakteríusýkingin í kjölfar
efri öndunarfærasýkingar af veiruvöldum. Veirur geta þó einnig verið beinir orsakavaldar
bráðamiðeyrnabólgu (35). Algengasta orsökin er bakterían Streptococcus pneumoniae en Haemophilus
influenzae og Moraxella catarrhalis eru einnig algengir orsakavaldar (17, 36). Í daglegu tali gengur S.
pneumoniae undir nafninu „pneumókokkar“. Pneumókokkar geta einnig valdið fjölda annarra sjúkdóma,
til dæmis skútabólgu og lungnabólgu auk ífarandi sýkinga á borð við heilahimnubólgu og blóðsýkingu
(11). Pneumókokkar finnast oft í slímhúð í nefkoki heilbrigðra einstaklinga, sérstaklega í börnum, án
þess að valda einkennum (37). Bakterían getur fært sig frá nefkokinu upp í miðeyra í gegnum
kokhlustina og valdið þannig miðeyrnabólgu í hýsli sínum (38). Bakterían smitast manna á milli með
úðasmiti frá öndunarvegi og snertingu við menguð yfirborð. Hún getur því borist nokkuð auðveldlega
milli fólks, sérstaklega þegar fólk er í miklu návígi við hvort annað,

til dæmis á leikskólum og

barnagæslum, og dreift þannig sýkingunni (38). Byrjað var að bólusetja gegn pneumókokkum árið 2011
á Íslandi með bóluefninu Synflorix sem er virkt gegn 10 stofnum pneumókokka. Bólusetningin er orðin
hluti af almennum bólusetningum barna og eru börnin bólusett við 3, 5 og 12 mánaða aldur (39). Síðan
bólusetning var tekin upp hefur tíðni bráðamiðeyrnabólgu og lungnabólgu minnkað marktækt (40).

1.1.4 Hálsbólga (Pharyngitis)
Eymsli í hálsi er oft fylgifiskur kvefs og annarra veirusýkinga í öndunarfærum. Hálsbólga getur þó
líka komið ein og sér og verið af völdum bæði veira og baktería. Algengara er að hálsbólga sé af völdum
veirusýkingar, til dæmis rhinoveiru, influenzuveiru eða parainfluenzuveiru (16). Algengasta bakterían
sem veldur hálsbólgu er Streptococcus pyogenes sem einnig kallast Streptókokkar af flokki A (e. Group
A streptococcus; GAS) (16). Í daglegu tali er hálsbólga af völdum S. pyogenes yfirleitt kölluð
„streptókokkar“. Streptókokka hálsbólga getur komið fyrir á öllum aldri en er algengust hjá börnum á
aldrinum 5-15 ára (41). Þegar hálsbólga er af veiruvöldum fylgja oft önnur öndunarfæraeinkenni á borð
við hósta, nefrennsli og hæsi en slík einkenni eru sjaldnar til staðar í streptókokka hálsbólgu. Einkenni
sem fylgja oft streptókokka hálsbólgu eru til dæmis hiti, höfuðverkur, ógleði og bólgnir hálskirtlar með
graftarútfellingum (41). Ráðlögð meðferð við hálsbólgu af völdum veirusýkingar er aðeins
einkennameðferð en sýkingarnar ganga yfirleitt yfir af sjálfu sér á nokkrum dögum. Hins vegar er ráðlagt
að gefa sýklalyf þegar hálsbólga er af völdum S. pyogenes (41). Streptókokka hálsbólga gengur yfirleitt
líka yfir á nokkrum dögum en þó er ráðlagt að gefa sýklalyf til að draga úr einkennum, minnka smithættu
og minnka hættu á fylgikvillum (41). Sýking með S. pyogenes getur haft alvarlega fylgikvilla á borð við
gigtsótt ( e. rheumatic fever) og bráða nýrnahnoðrabólgu (e. glomerulonephritis) í för með sér auk fleiri
fylgikvilla á borð við miðeyrnabólgu, skútabólgu og kverkagrenndarígerð (e. peritonsillar abscess) (42).
S. pyogenes getur lifað í hálsi einstaklinga án þess að valda einkennum og geta einstaklingar því verið
einkennalausir berar bakteríunnar (43). Erfitt er að greina hálsbólgu af völdum streptókokka frá
hálsbólgu af öðrum orsökum út frá sjúkrasögu og skoðun. Hægt er að framkvæma hraðgreiningarpróf á
heilsugæslum eða framkvæma ræktun úr hálsi sem staðfestir hvort S. Pyogenes sé til staðar í hálsi
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einstaklings eða ekki. Það er þó einungis hægt að staðfesta tilvist bakteríunnar en ekki hvort hún sé
raunverulegur orsakavaldur hálsbólgunnar (44).

1.1.5 Skútabólga (Sinusitis)
Í andlitsbeinum höfuðkúpunnar er að finna fjögur pör af holum sem einnig kallast skútar. Kinnholur
og sáldbeinsholur myndast á þriðja mánuði meðgöngu og eru til staðar sem opin holrými við fæðingu.
Ennisholur og fleygbeinsholur myndast síðan á fyrstu 5-6 árum lífsins (45). Skútabólga getur því komið
fyrir á öllum aldri en mismunandi er hvaða skútar geta átt í hlut. Undir venjulegum kringumstæðum eru
skútar loftfylltir en við sýkingu myndast bólga í slímhúð nefhols og skúta sem hindrar loftflæðið og veldur
því að skútar stíflast (46). Algengast er að skútabólga komi í kjölfar veirusýkingar í efri öndunarvegi en
erting í skútum er algengur fylgifiskur kvefs sem veldur því að kvef er oft í rauninni bæði nefhols- og
skútabólga (e. rhinosinusitis) (47). Skútabólga vegna veirusýkingar er oftast skaðlaus og gengur yfir á
nokkrum dögum (47). Bakteríusýking getur þó komið í kjölfar veirusýkingarinnar en vegna
þrýstingsbreytinga í stífluðum skútum eiga bakteríur úr nefholi greiða leið inn í skútana (45, 48). Fjölgun
baktería innan skútanna, uppsöfnun slíms og starfstruflun í bifhárum spila hlutverk í meinmyndun
sjúkdómsins (45). Skútabólga af völdum bakteríusýkingar er fylgikvilli um 8% efri öndunarfærasýkinga
(49). Algengustu bakteríur sem valda skútabólgu eru Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae og Moraxella catarrhalis (46). Birtingarmynd skútabólgu er ekki alveg eins hjá börnum og
fullorðnum. Helstu einkenni hjá börnum eru hósti sem versnar á nóttunni, nefrennsli, stíflað nef og hiti.
Börn finna sjaldan fyrir verk í andliti, höfuðverk og hálseymslum en það eru algeng einkenni hjá
fullorðnum (47). Skútabólga er oft meðhöndluð með sýklalyfjum en gagnsemi sýklalyfja við sjúkdómnum
er umdeild (45). Stuðningsmeðferð í formi æðaherpandi og bólgueyðandi lyfja getur hjálpað gegn
sjúkdómnum (47). Í langvinnum og erfiðum tilfellum getur þurft að framkvæma aðgerð til að skola úr
skútunum (47).

1.1.6 Inflúensa
Ársbundnir faraldrar inflúensu eru af völdum inflúensuveira A og B. Inflúensuveira C getur einnig
valdið inflúensu en hún er mun sjaldgæfari og veldur ekki faröldrum (50). Faraldrar ganga yfirleitt yfir á
veturna, á norðurhveli jarðar koma þeir á tímabilinu frá október til mars og eru um 2-3 mánuði að ganga
yfir (51). Einkenni inflúensu eru hiti, þurr hósti, höfuðverkur, vöðva- og liðverkir, slappleiki, hálseymsli
og nefrennsli. Einkennin koma oft skyndilega fram. Sjúkdómurinn gengur yfirleitt yfir af sjálfu sér á
nokkrum dögum en hósti og slappleiki geti varað lengur eftir að önnur einkenni eru farin (52).
Sjúkdómurinn gengur yfirleitt yfir án þess að læknisaðstoð sé þörf en í sumum tilfellum, oftar hjá
áhættuhópum, getur sjúkdómurinn orðið alvarlegur og inngrip verið nauðsynlegt. Áhættuhópar eru börn
á aldrinum 6 mánaða til 5 ára, einstaklingar eldri en 65 ára, þungaðar konur, heilbrigðisstarfsmenn og
einstaklingar með langvinna sjúkdóma (52). Ársbundnir faraldrar inflúensu valda talsverðum kostnaði
og byrði á samfélagið með mikilli aðsókn í heilbrigðisþjónustu auk fjarveru frá vinnu og skóla (53).
Veikindin geta valdið miklum óþægindum og fylgikvillum á borð við miðeyrnabólgu, skútabólgu og
lungnabólgu (13). Inflúensa smitast með úðasmiti frá öndunarvegi og með snertingu við menguð
yfirborð. Sjúkdómurinn berst auðveldlega milli fólks og er handþvottur því mikilvæg sýkingavörn (52).
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Allir aldurshópar geta sýkst af inflúensu en börn undir 5 ára og aldraðir einstaklingar eru í meiri hættu á
fylgikvillum í kjölfar sýkingarinnar (54). Inflúensa veldur 28.000-111.500 dauðsföllum á ári hjá börnum
undir 5 ára aldri en 99% þessara dauðsfalla verða í þróunarlöndum (55).

1.1.6.1

Bólusetning

Veirur sem valda ársbundnum faröldrum inflúensu eru stöðugt að þróast vegna breytinga í erfðaefni
sínu (56). Það er því mismunandi milli ára hvaða stofnar eru í mestri umferð og er því hægt að sýkjast
af inflúensu oftar en einu sinni. Bólusetningar gegn inflúensu eru valfrjálsar og eru framkvæmdar árlega.
Nauðsynlegt er að uppfæra bóluefnin regulega samfara þessari þróun veiranna til að veita sem bestu
vörn gegn sjúkdómnum. Fyrir inflúensutímabilið 2016-2017 inniheldur bóluefnið vörn gegn inflúensu A
af stofnum H1N1 og H3N2 og inflúensu B. WHO mælir með því að fólk í áhættuhópum sé bólusett
árlega, þar með talið börn á aldrinum 6 mánaða til 5 ára (52). Sóttvarnalæknir á Íslandi mælist ekki til
þess að börn séu sérstaklega bólusett gegn inflúensu nema þau þjáist af langvinnum sjúkdómum (57).
Einnig eru til veirulyf sem hægt er að nota fyrirbyggjandi og sem meðferð við sjúkdómnum. Rannsóknir
hafa sýnt að lyfin bera bestan árangur ef þau eru gefin innan 48 klukkustunda frá upphafi einkenna(58,
59).

1.1.6.2

Heimsfaraldrar inflúensu

Á síðustu hundrað árum hafa átt sér stað fjórir heimsfaraldrar af völdum inflúensu. Sá skæðasti átti
sér stað árið 1918 og gekk undir nafninu „spænska veikin“. Sá faraldur var af völdum inflúensuveiru A
af stofni H1N1 (60). Talið er að á heimsvísu hafi 20-50 milljón manns dáið vegna spænsku veikinnar en
á Íslandi dóu 490 manns í faraldrinum (60, 61). Síðasti heimsfaraldur varð árið 2009, einnig af völdum
inflúensuveiru A af stofni H1N1. Þessi stofn inflúensuveira sýkir einnig svín og var því sjúkdómurinn í
daglegu tali kallaður „svínaflensan“ (62). Fyrsta tilfellið barst til Íslands í maí 2009 en sjúkdómurinn
breiddist ekki út í samfélaginu fyrr en síðar á árinu. Faraldurinn stóð sem hæst frá júní til nóvember á
Íslandi og á því tímabili leituðu 8650 einstaklingar til heilbrigðisþjónustu, 170 lögðust inn á sjúkrahús, 19
fóru á gjörgæsludeild og einn sjúklingur lést (63). H1N1 stofn inflúensuveiru A er nú valdur að árlegum
faröldrum.

1.2 Bráð iðrakveisa (Acute gastroenteritis)
Aðalbirtingarmynd bráðrar iðrakveisu er niðurgangur en uppköst og sótthiti geta einnig komið fram
(3). Iðrakveisur sem valda uppköstum eru í daglegu tali kallaðar „gubbupestir“. Bráð iðrakveisa getur
verið af ýmsum orsökum, til dæmis vegna sýkingar í meltingarvegi, af lyfjavöldum, vegna meðfæddra
kvilla í meltingarvegi og mataróþols (64). Hér verður þó einungis gert grein fyrir iðrakveisu af völdum
sýkingar. Sýkingavaldar geta verið veirur, bakteríur og sníkjudýr (64). Algengustu orsakavaldar eru
mismunandi milli landa og svæða. Í Evrópu eru veirur algengasta orsökin og má þá helst nefna rótaveiru
og nóróveiru. Í þróunarlöndum eru sníkjudýr algeng orsök (3). Bráð iðrakveisa getur komið fyrir á öllum
aldri en er sérstaklega algeng í ungum börnum (65). Iðrakveisa getur orðið langvinn ef hún endist í meira
en 3 vikur (64). Langvinnur niðurgangur getur leitt til ofþornunar og næringarskorts sem getur haft mjög
alvarlegar afleiðingar, sérstaklega í börnum (64). Niðurgangur er næst algengasta dánarorsök barna
undir 5 ára í heiminum af völdum sjúkdóms, aðeins lungnabólga er algengari (12).
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1.2.1 Rótaveira
Rótaveira er ein algengasta orsök bráðrar iðrakveisu hjá börnum yngri en 5 ára (3, 66). Rótaveira
smitast með saur-munn smiti og getur bæði smitast beint milli manna eða í gegnum snertingu við
mengað yfirborð (67). Aukið hreinlæti virðist þó ekki vera áhrifarík leið til að draga úr smiti þar sem tíðni
sýkinga hefur verið svipuð í þróuðum löndum og þróunarlöndum (66). Meinvirkni rótaveiru er margþátta
en hún veldur skemmdum á frumum í smágirni sem kallast enterocytar sem leiðir til vanupptöku á
næringarefnum. Rótaveira hefur einnig áhrif á seytingu í smágirni og gæti tengst blóðþurrð í þarmatotum
auk þess að hafa áhrif á þarmahreyfingar (68). Ómelt næringarefni í þörmum halda í vatn og valda
þannig osmótískum niðurgangi. Aukinn útskilnaður vatns auk vanupptöku næringarefna leiðir til
ofþornunar og næringarskorts, ástand sem getur orðið banvænt. Áður en bólusetning gegn rótaveiru
hófst ollu rótaveirusýkingar u.þ.b. hálfri milljón dauðsfalla á hverju ári í börnum undir 5 ára, mest í
þróunarlöndum (66). Meirihluti sýkinga veldur þó aðeins vægum veikindum sem ganga yfir af sjálfu sér
og aðeins lítið hlutfall þeirra leiðir til spítalainnlagna (66). Þó rótaveirusýkingar valdi fáum dauðsföllum í
þróuðum löndum er kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna sýkinganna talsverður (66, 69). Meðferð við
sjúkdómnum felst í því að bæta upp vökvatap með því að gefa inn lausn um munn. Í alvarlegri tilvikum
getur þurft að gefa vökva í æð (3).
Bóluefni gegn rótaveiru kom fyrst á markað í Bandaríkjunum árið 1998. Það bóluefni var þó fljótlega
tekið af markaði eftir að að grunur kom upp um tengsl bóluefnisins og garnasmokkun (e.
intussusception) hjá bólusettum börnum (70). Ný, öruggari bóluefni komu á markað í Bandaríkjunum
árið 2006 en ekki hafa fundist tengsl á milli þeirra og garnasmokkunar (71). WHO hefur mælt með að
bólusetning gegn rótaveiru sé innleidd í almennar barnabólusetningar allra landa, sérstaklega í löndum
þar sem bráð iðrakveisa vegna rótaveiru er algeng (72). Síðan þá eru sum lönd í heiminum búin að taka
upp bólusetningu gegn rótaveiru en hún er ekki hluti af almennum bólusetningar barna á Íslandi. Tvö
bóluefni eru í mestri notkun á heimsvísu, Rotateq og Rotarix. Eftir tilkomu bólusetningarinnar hefur
alvarlegum sýkingum og spítalainnlögnum af völdum rótaveiru fækkað (73).

1.2.2 Nóróveira
Síðan bólusetning gegn rótaveiru hófst hefur nóróveira tekið við sem aðalorsakavaldur iðrakveisu í
heiminum (1). Nóróveira smitast með saur-munn smiti og getur smitast beint á milli manna, með
snertingu við menguð yfirborð eða með innbyrðingu mengaðra matvæla og drykkja (74). Meinvirkni
nóróveiru felst í skaðlegum breytingum á enterocytum smágirnis auk bólgufrumuíferðar í slímhúð (75).
Nóróveira veldur bæði stökum tilfellum og faröldrum (1). Nóróveira er bráðsmitandi og algengt er að
faraldrar komi upp í lokuðum eða hálflokuðum samfélögum, til dæmis í skólum, fangelsum,
skemmtiferðarskipum og á heilbrigðistofnunum (76). Einkenni nóróveirusýkingar eru uppköst og
niðurgangur, auk þess sem ógleði, hiti, kviðverkir, höfuðverkur og slappleiki geta fylgt. Sjúkdómurinn
gengur oftast yfir á einum til tveimur sólarhringum án þess að læknisaðstoðar sé þörf (77). Nóróveira
sýkir alla aldurshópa en flestir hafa sýkst a.m.k. einu sinni af veirunni við 5 ára aldur (1). Margir stofnar
eru til af nóróveiru auk þess sem erfðaefni hennar er í stöðugri þróun sem gerir það að verkum að hægt
er að sýkjast oftar en einu sinni á lífsleiðinni (77). Nóróveira veldur um 677 milljón sýkingum og 213.000
dauðsföllum á ári. Af þessum dauðsföllum verða 99% í löndum sem WHO flokkar sem lönd með háa
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dánartíðni (e. high mortality) og flest dauðsföll verða meðal barna undir 5 ára að aldri (78). Ekki er til
bóluefni gegn nóróveiru. Meðferð felst í því að bæta upp vökvatap með lausn um munn eða í æð í
alvarlegri tilvikum (77).

1.3 Notkun sýklalyfja
Þar sem fólk leitar oft fyrst til heilsugæslunnar vegna sýkinga eru flestar læknisfræðilegar úrlausnir á
vegum heimilislækna. Heimilislæknar skrifa út mest af sýklalyfjum fyrir börn undir 18 ára og barnalæknar
koma þar næst á eftir (79). Öndunarfærasýkingar eru algeng orsök fyrir ávísun sýklalyfja (9, 80). Eins
og fram hefur komið er þó meirihluti öndunarfærasýkinga í upphafi af völdum veira sem eru ónæmar
fyrir sýklalyfjum. Þær öndunarfærasýkingar sem eru af völdum baktería eru oft vægar og ganga yfir af
sjálfu sér. Í þróuðum löndum er sjaldan þörf á sýklalyfjum við iðrakveisu þar sem hún er yfirleitt af völdum
veira. Hins vegar er mælt með sýklalyfjum ef iðrakveisa er af völdum ákveðinna bakteríutegunda (3).
Óviðeigandi notkun sýklalyfja er mikið vandamál þar sem ofnotkun lyfjanna og mikil notkun breiðvirkra
sýklalyfja leiðir til þróunar á ónæmum bakteríustofnum. Heiminum stafar mikil hætta af þessari þróun og
samkvæmt WHO er það mikilvægt verkefni heilbrigðiskerfa heimsins að taka á þessum vanda (81). Í
Svíþjóð er starfandi hópurinn Strama sem hefur það markmið að sporna gegn sýklalyfjaónæmi þar í
landi. Nýlega var svipað verkefni sett af stað á Íslandi til að sporna gegn mikilli sýklalyfjanotkun og verður
áhugavert að sjá hvaða áhrif það mun hafa á þróun sýklalyfjaónæmis hér á landi.

1.3.1 Staðan á Íslandi
Sýklalyfjanotkun á Íslandi er meiri en á öðrum Norðurlöndum en er nálægt miðgildi í Evrópulöndum
(79). Munurinn á Íslandi miðað við hin Norðurlöndin liggur helst í mikilli notkun tetracýklína og breiðvirkra
penisillínlyfja, svo sem amoxicillins og augmentins, auk þess sem aukning hefur orðið í notkun makrólíða
og cefalósporína á síðustu árum (79, 82). Á Íslandi er tetracýklín notað gegn unglingabólum í meiri mæli
en á hinum Norðurlöndunum. Ástæður þess að íslenskir læknar skrifa frekar út tetracýklín við
unglingabólum en læknar á Norðurlöndunum eru ekki að fullu þekktar (82). Síðustu áratugi hefur verið
allmikill munur á notkun sýklalyfja milli landshluta (83). Rannsóknir frá árunum 1993-2003 sem báru
saman sýklalyfjanotkun milli landshluta sýndu að mesta sýklalyfjanotkunin í aldurshópnum 1-6 ára var í
Vestmannaeyjum en sú minnsta á Egilsstöðum (83). Sýklalyfjanotkunin fór minnkandi á þessu tímabili
á öllum svæðum nema í Vestmannaeyjum (83). Miklar breytingar hafa orðið á sýklalyfjaávísunum
íslenskra lækna síðustu áratugi og samræmast þær nú betur klínískum leiðbeiningum við meðferð
sýkinga en áður (84). Sýklalyfjanotkun er meiri á vetrarmánuðum og konur nota sýklalyf í meira magni
en karlmenn í öllum aldurshópum nema 0-4 ára (83). Bráðamiðeyrnabólga er algengasta orsök
sýklalyfjaávísunar hjá börnum undir 6 ára aldri á Íslandi (83). Gagnsemi sýklalyfja við eyrnabólgu er þó
umdeild en rannsóknir hafa sýnt að sýkingin gengur oftast yfir af sjálfu sér og sýklalyf hafa takmörkuð
áhrif og geta jafnvel í sumum tilfellum haft meiri skaðleg áhrif en gagnleg (85, 86). Sýkalyfjaónæmi
pneumókokka hefur verið vandamál á Íslandi og víðar vegna ofnotkunar á sýklalyfjum við
bráðamiðeyrnabólgu (87). Einnig hefur fundist jákvæð fylgni á milli sýklalyfjanotkunar gegn
pneumókokkum og ísetningar hljóðhimnuröra (34). Ávísanir sýklalyfja eru hlutfallslega mestar í
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aldurshópnum 0-4 ára en þeim hefur þó farið minnkandi síðan 2011 þegar bólusetning gegn
pneumókokkum hófst (79).

1.4 Heilbrigðiskerfið á Íslandi
Veikindamynstur og ástæður þess að fólk leitar læknis getur eðlilega verið háð menningu í hverju
landi fyrir sig og því heilbrigðiskerfi sem það býr við. Hér verður því í stuttu máli gerð grein fyrir
heilbrigðiskerfinu á Íslandi
Heilbrigðisþjónustu er gjarnan skipt niður í 3 stig eftir sérhæfingu þjónustu. Fyrsta stigið (e. primary
care) er heilsugæslan þar sem fer fram grunnþjónusta. Annað stig (e. secondary care) inniheldur
sérhæfðari þjónustu frá sérfræðilæknum bæði á einkastofum og innan stofnana. Þriðja stig (e. tertiary
care) fer fram innan veggja spítalanna og er þar sérhæfðasta þjónustan. Á Íslandi eru mörkin milli
stiganna ekki mjög skýr, einkum á milli fyrsta og annars stigs. Hér á landi hefur ekki verið til staðar
opinbert tilvísanakerfi (e. referal system) síðan árið 1984 (88). Þar sem aðgengi að sérfræðilæknum er
gott er ekki óalgengt að fólk leiti beint til þeirra frekar en að byrja á heilsugæslunni. Á
Reykjavíkursvæðinu er til dæmis algengt að foreldrar leiti beint til barnalæknis með vandamál sem ættu
heima í heilsugæslunni samkvæmt alvarleika. Á árunum 2006-2008 var tekið upp tilvísanakerfi til
hjartalækna en notendur þeirrar þjónustu voru ekki ánægðir með þær breytingar (88). Tilvísanakerfi
getur þó aukið samskipti milli heimilislækna og sérfræðilækna sem vissulega er skjólstæðingi í hag (89).
Fyrirhugað er að taka upp tilvísanakerfi til barnalækna í maí 2017 og verður fróðlegt að sjá hvaða áhrif
það mun hafa á notkun foreldra á heilbrigðisþjónustu fyrir börn sín.

1.5 Veikindi í samfélaginu
Árið 1961 birtu White og félagar athyglisverða rannsókn á notkun fólks á heilbrigðisþjónustunni (90).
Þeir sýndu áætlað veikindamynstur fólks, eldri en 16 ára, á einum mánuði í Bandaríkjunum og Bretlandi.
Niðurstöður þessarar rannsóknar má sjá á mynd 1. Rannsóknin vakti mikla athygli, meðal annars meðal
kennara í læknisfræði. Þar kom skýrt fram að meiri hluti veikinda á sér stað utan sjúkrahúsa og aðeins
lítill hluti fólks veikist svo alvarlega á einum mánuði að veikindin leiði til innlagnar á sjúkrahús. Í kjölfar
þessarar rannsóknar jókst áhugi heilbrigðisstarfsfólks á Norðurlöndunum á því að skrá veikindamynstur
í samfélaginu almennt, meðal annars hér á landi (91-93).
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Mynd 1. Áætlað veikindamynstur fólks eldri en 16 ára í Bandaríkjunum og Bretlandi og notkun
þeirra á heilbrigðisþjónustu.

Þessar rannsóknir náðu til fólks á öllum aldri en eingöngu til þeirra sem leituðu eftir heilbrigðisþjónustu.
Endurteknar rannsóknir í anda White og félaga sýndu svipaðar niðurstöður og sú upphaflega (94).
Áhugavert er að sjá hversu margir upplifa veikindi en leita þó ekki til læknis. Áhugavert væri að skoða
þann hóp nánar og kanna hvort það sé eitthvað sem einkennir hann en lítið er vitað um þennan hóp þar
sem fáar rannsóknir eru til á veikindum fólks sem leitar ekki til læknis, sérstaklega varðandi veikindi
ungbarna (7). Þetta á sérstaklega við um framvirkar rannsóknir. Mér og leiðbeinendum mínum er ekki
kunnugt um að áður hafi verið gerð framvirk rannsókn á sýkingum meðal ungbarna hér á landi.
Skilningur foreldra og úrræði þeirra á veikindum barna sinna ræðst eðlilega að menningu og
almennum lýðheilsuaðgerðum. Þar skiptir einstaklingsfræðsla og almenn fræðsla um sjúkdóma og
heilbrigði miklu máli en læknar eiga stóran þátt í þeirri fræðslu. Enn fremur getur aðgengi að
heilbrigðisþjónustunni, kostnaður og ýmis önnur atriði skipt máli varðandi aðsókn barnafjölskyldna að
læknisþjónustu.
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Markmið
Aðal markmið þessarar rannsóknar var að rannsaka með framvirkum hætti sýkingar og
sýkingaeinkenni meðal 18 mánaða barna á Íslandi
Sértækari markmið rannsóknarinnar voru að athuga:


Fjölda daga sem 18 mánaða börn eru veik á einum mánuði



Hve stór hluti sýkinga í þessum aldurshóp leiðir til læknisheimsóknar



Hvort félagslegar aðstæður og viðhorf foreldra hafi áhrif á sýkingamynstur eða þörf á
læknisþjónustu



Tíðni sýkinga og einstakra sýkingaeinkenna



Hvers konar sýkingar er um að ræða að mati foreldranna



Hvaða sýkingar og sýkingaeinkenni leiddu helst til læknisheimsókna



Algengi ísetningar hljóðhimnuröra hjá 18 mánaða börnum



Ávísanir á sýklalyf hjá 18 mánaða börnum



Tegund og dreifing úrlausna eftir búsetu
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2

Efni og aðferðir
Foreldrum sem komu með börn sín í 18 mánaða skoðun í ungbarnavernd heilsugæslunnar á

tímabilinu desember 2012 til febrúar 2014 var boðið að taka þátt í rannsókninni. Rannsóknin fór fram á
heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu, Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum.
Þátttöku var fyrirfram lagskipt eftir mánuðum til þess að leitast við að fá sem jafnasta dreifingu upplýsinga
yfir eins árs tímabil. Hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd upplýsti foreldrana um rannsóknina og aflaði
skriflegs samþykkis. Leitast var við að viðhalda persónulegu sambandi hjúkrunarfræðings og foreldris.
Rannsóknin var sniðin að sænskri fyrirmynd eftir rannsókn Hedin og félaga frá 2007 (7).

2.1 Spurningalisti
Foreldrar voru beðnir um að svara spurningalista um fjölskylduhagi, heilsufar barnsins,
bólusetningar, sögu um hjóðhimnurör, viðhorf foreldra til heilsu barnsins og sýklalyfjanotkunar,
dagvistunar og fjarvista foreldris vegna veikinda barnsins.

2.2 Dagbók
Foreldrar voru beðnir um að fylla með framvirkum hætti í þar til gerða dagbók næsta mánuðinn. Í
dagbókina voru skráðar upplýsingar varðandi hugsanlegar sýkingar hjá barninu og í nánustu fjölskyldu,
læknisþjónustu og lyfjameðferð. Til þess að auka líkur á daglegri skráningu í dagbókina var hún hönnuð
sem eitt A4 blað sem gæti hangið með seglum á á ísskápshurð. Í dagbókina voru skráðar
persónuupplýsingar um barnið, símanúmer foreldris og upphafsdagsetning skráningar. Hvert barn fékk
sérstakt rannsóknarnúmer, sem var það sama og á spurningalistanum. Dagbókin náði yfir 31 dag og
foreldrar merktu við á hverjum degi hvort barnið hafði verið frískt eða með sýkingaeinkenni. Einkennin
sem hægt var að merkja við voru kvef, hósti, hálsbólga, líklegur eyrnaverkur, niðurgangur/uppköst, hiti
yfir 38°C, slappleiki/þreyta/pirringur/leið/ur og önnur einkenni. Foreldrar skráðu einnig upplýsingar um
veikindi annarra fjölskyldumeðlima, fjarveru frá skóla eða vinnu vegna veikinda, læknisheimsóknir og
ávísun sýklalyfja. Þegar merkt var við læknisheimsókn voru foreldrar beðnir um að tilgreina á hvaða
móttöku var leitað (heilsugæslustöð, læknavakt, barnalæknir, HNE, bráðamóttaka eða annað). Þegar
merkt var við ávísun sýklalyfja voru foreldrar beðnir um að tilgreina einkenni eða sjúkdómsgreiningu
sem leiddi til ávísunarinnar og tilgreina nafnið á sýklalyfinu. Upplýsingar í dagbók um tegund sýklalyfja
voru bornar saman við skráningu í sjúkraskrá barnsins.
Að mánuði liðnum voru foreldrar beðnir um að senda dagbókina og spurningalistann í þar til gerðu
umslagi til hjúkrunarfræðingsins. Til þess að auka líkur á skráningu og heimtum hafði hjúkrunarfræðingur
samband við foreldra í síma á miðju tímabili og í lok tímabils.

2.3 Þátttakendur
Áhugi foreldra fyrir rannsókninni var góður og tóku flestir foreldrar rannsókninni vel. Ekki eru til
nákvæmar tölur um hve margir höfnuðu þátttöku en það voru aðeins fáir á hverri heilsugæslustöð. Í heild
gáfu 332 foreldrar upplýst samþykki fyrir þátttöku en oft reyndist erfitt að fá dagbækur og spurningalista
aftur frá foreldrum. Í heild tóku því foreldrar 250 barna þátt í rannsókninni. Þar af voru 249 sem fylltu út
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dagbók barnsins, 237 sem fylltu út spurningalistann og 236 sem fylltu út bæði dagbókina og
spurningalistann. Í heild fengust dagbækur frá 120 strákum (48,2%) og 129 stelpum (51,8%). Tafla 1
sýnir dreifingu þátttakenda og fjölda skráðra eftirlitsdaga eftir landsvæðum. Mynd 2 sýnir dreifingu á
fjölda daga sem voru til skoðunar eftir mánuðum.

Tafla 1. Fjöldi 18 mánaða barna og fjöldi skráðra daga í eftirliti eftir landshlutum.

Svæði
Höfuðborgarsvæði
Akureyri

Fjöldi barna
150
46

Egilsstaðir
Vestfirðir
Vestmannaeyjar
Samtals

28
21
5
250

% Fjöldi daga í eftirfylgni
60,0
4595
18,4
1426
11,2
8,4
2,0
100

864
651
155
7691

Mynd 2. Dreifing eftirfylgnidaga meðal 18 mánaða barna í rannsókninni eftir mánuðum.

2.4 Skilgreiningar
Tegund sýkinga var skráð af foreldri sem fyrr segir. Við nánari úrvinnslu gagna var barn skráð með
öndunarfærasýkingu (ÖFS) ef það var skáð með kvef, hósta, hálsbólgu eða eyrnaverk, óháð hita og
slappleika. Barn var skráð með iðrakveisu ef það var með niðurgang án ÖFS einkenna, óháð hita og
slappleika. Barn var skráð með blönduð einkenni ef það var með blöndu af ÖFS og iðrakveisu
einkennum. Barn var skráð með annað ef það fór til læknis af einhverjum öðrum ástæðum en
ofantöldum.
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Við úrvinnslu gagna var veikindadagur skilgreindur sem dagur þar sem eitt eða fleiri einkenni kom
fram. Ef engin sýkingaeinkenni komu fram taldist sá dagur sem frískur dagur. Veikindatímabil var
skilgreint sem einn eða fleiri dagur í röð þar sem sýkingaeinkenni komu fram. Nýtt veikindatímabil var
skráð ef að minnsta kosti tveir frískir dagar voru á milli veikindadaga.

2.5 Tölfræðilegar aðferðir og úrvinnsla
Gögn voru lykluð í Microsoft Excel forriti á vegum Félagsvísindastofnunar og síðar yfirfærð yfir í
SPSS, útgáfu 24 (IBM Corp, 2016) þar sem öll tölfræðileg úrvinnsla fór fram. Auk lýsandi tölfræði var
reiknað gagnlíkindahlutfall (odds ratio, hér eftir skammstafað OR) með 95% öryggisbili (Confidence
interval, hér eftir skammstafað 95% CI). Fyrir marktækni var miðað við p-gildi <0,05.
Rannsóknin var samþykkt af stjórnum viðkomandi heilsugæslustöðva (Fyrir höfuðborgarsvæði:
Vísindanefnd Heilsugæslunnar og Háskóla Íslands), Vísindasiðanefnd, Tilv. VSNb2012010025/03.7 og
Persónuvernd, Tilv. 2012020200HGK/
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3

Niðurstöður

3.1 Veikindi
Úr dagbókunum er börnunum fylgt eftir dag fyrir dag í samtals 7691 dag (persónudag). Mynd 3 er
hönnuð í stíl við framsetningu White og félaga á veikindum í samfélaginu, í þessu tilviki 18 mánaða
barna á einum mánuði (90). Af þeim börnum sem upplýsingar fengust um veikindi voru 6,8% (17/249)
frísk allan tímann. Flest 18 mánaða börn eða 93,2% (232/249) eru skráð með einhver veikindi á einum
mánuði í þessari rannsókn, þar af leituðu 38,6% (96/249) til læknis og 0,4% (1/249) lögðust inn á
sjúkrahús.

Mynd 3. Veikindi og notkun heilbrigðisþjónustu vegna sýkinga hjá 18 mánaða börnum á einum
mánuði.

Mynd 4 sýnir með sömu myndrænu framsetningu fjölda veikindadaga þessara barna. Þar eru skráðir
63,7% (4903/7691) dagar þar sem börnin eru frísk og 36,3% (2788/7691) skráðir með veikindi. Eitt barn
var lagt inn á sjúkrahús á þessum tíma sem fyrr segir.

Mynd 4. Veikindadagar og dagar með notkun heilbrigðisþjónustu vegna sýkinga hjá 18 mánaða
börnum á einum mánuði.
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Af börnum sem veiktust voru 33,6% með aðeins eitt veikindatímabil, 54,0% með 2-3 veikindatímabil
og 5,2% 4-5 veikindatímabil á mánuðinum. Alls fengu 136 börn einkenni en fóru ekki til læknis en 96
börn fengu einkenni og fóru til læknis. Samanburð á bakgrunnsbreytum barnanna má sjá í töflu 2.

Tafla 2. Bakgrunnsbreytur 18 mánaða barnanna með tilliti til veikinda á eins mánaðar tímabili.
%
Börn með einkenni
Ekki
læknisheimsókn
N=136

Ein eða fleiri
læknisheimsókn
N=96

Frísk börn

N=17

Strákar

50,7

44,8

47,1

Systkini

70,0

57,8

56,3

Búseta í fjölbýlishúsi

44,6

56,2

50,0

Barnagæsla utan heimilis

79,2

83,1

66,7

Barn með hljóðhimnurör

18,5

22,2

12,5

Barn með ofnæmi

4,0

10,7

0,0

Barn með astma

10,3

7,1

0,0

Barn með sjúkdóm/fötlun

4,0

4,8

0,0

Reykingar á heimili

12,3

10,1

18,8

Barn talið sýkingagjarnt

14,1

21,2

12,5

Foreldri hefur áhyggjur af sýkingum barns

18,5

21,3

0,0

Heilbrigðismenntun í fjölskyldu

46,5

41,6

50,0

Óraunhæfar væntingar foreldra til virkni sýklalyfja

56,0

46,0

31,3

Háskólamenntuð móðir

57,4

69,7

56,3

Háskólamenntaður faðir

44,2

44,7

50,0

Móðir í fullu starfi

51,9

49,4

25,0

Faðir í fullu starfi

90,7

82,6

93,8

Búseta á höfuðborgarsvæði

52,9

67,7

70,6

Foreldrar barnanna sem fengu ekki einkenni höfðu marktækt minni áhyggjur af sýkingum barna sinna
en foreldrar þeirra barna sem fengu einkenni (p=0,048). Mæður barna sem fengu einkenni voru oftar í
fullri vinnu en mæður frísku barnanna (p=0,045). Á höfuðborgarsvæðinu voru 8,1% barnanna frísk allan
mánuðinn en á landsbyggðinni voru 5,0% barna frísk allan tímann. Meirihluti þeirra barna sem voru frísk
allan tímann voru af höfuðborgarsvæðinu eða 70,6%. Frísku börnin dreifðust nokkuð jafnt yfir árið en
flest tóku þátt í febrúar. Þátttöku frísku barnanna skipt eftir mánuðum má sjá á mynd 5.

18

Mynd 5. Þátttaka 18 mánaða barna sem fengu engin einkenni eftir mánuðum.

3.2 Læknisheimsóknir
Sé tekið mið af fjölda veikindadaga var leitað til læknis eða hjúkrunarfræðings (hér eftir mun bæði
flokkast sem læknisheimsókn) 5,7% (158/2788) veikindadaga. 38,6% (96/249) allra barnanna fóru til
læknis á tímabilinu en 41,4% (96/232) barnanna sem fengu einkenni fóru til læknis. Læknisheimsóknir
voru alls 158 eða 0,6 heimsókn fyrir hvert barn. Þessar 158 læknisheimsóknir skiptust niður á 96 börn
og var því 1,6 heimsókn fyrir hvert barn sem fór á annað borð til læknis. Börnin sem fóru til læknis fóru
í 1-7 heimsóknir. 60,4% (58/96) barnanna sem fóru til læknis fóru aðeins einu sinni, 4,2% (4/96)
barnanna fóru 4 sinnum eða oftar til læknis á tímabilinu. Í töflu 3 er kannað hvaða þættir tengjast því að
börn sem fái einkenni fari ekki til læknis með því að reikna gagnlíkindahlutfall (OR)
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Tafla 3. Tengsl bakgrunnsbreyta 18 mánaða barna við líkindi þess að fara ekki til læknis þrátt
fyrir sýkingaeinkenni.
Fær einkenni en fer ekki til læknis
Allir
(fjöldi)
Alls

%

%

250

OR

95%CI

p-gildi

41,4(96/232)

Kyn
Stelpur

129

51,6 (129/250)

55,8 (67/120)

1

Viðmið

Strákar
Systkinastaða

121

48,4 (121/250)

61,6 (69/112)

1,27

0,75-2,11

Einbirni

85

35,9 (85/237)

50,6 (39/77)

1

Viðmið

Systkini
Híbýli

152

64,1 (152/237)

63,6 (91/143)

1,71

0,97-2,99

Einbýlishús/raðhús/parhús

120

50,8 (120/236)

64,9 (72/111)

1

Viðmið

Fjölbýlishús
Daggæsla

116

49,2 (116/236)

53,7 (58/108)

0,63

0,37-1,08

Heima/annað

47

20,0 (47/235)

64,3 (27/42)

1

Viðmið

Leikskóli/dagforeldri
Hljóðhimnurör

188

80,0 (188/235)

58,2 (103/177)

0,77

0,39-1,55

Ekki rör í eyrum

191

80,6 (191/237)

60,2 (106/176)

1

Viðmið

Rör í eyrum
Ofnæmi

46

19,4 (46/237)

54,5 (24/44)

0,79

0,41-1,54

Ekki ofnæmi

212

93,4 (212/227)

61,7 (121/196)

1

Viðmið

Barn með ofnæmi
Astmi

15

6,6 (15/227)

35,7 (5/14)

0,34

0,11-1,07

Ekki Astmi

208

91,6 (208/227)

59,2 (113/191)

1

Viðmið

Barn með astmi
Sjúkdómar/fötlun

19

8,4 (19/227)

68,4 (13/19)

1,50

0,55-4,10

Barn ekki með sjúkdóm/fötlun

215

96,0 (215/224)

60,1 (119/198)

1

Viðmið

Barn með sjúkdóm/fötlun
Reykingar

9

4,0 (9/224)

55,6 (5/9)

0,83

0,22-3,19

Enginn reykir á heimilinu

208

88,1 (208/236)

58,8 (114/194)

1

Viðmið

Reykingar á heimilinu
28
Sýkingatíðni barns
Foreldri telur barn ekki fá óvenju
tíðar sýkingar
192
Foreldri telur barn fá óvenju tíðar
sýkingar
38
Áhyggjur foreldris af sýkingum barns

11,9 (28/236)

64,0 (16/25)

1,25

0,53-2,96

83,5 (192/230)

62,1 (110/177)

1

Viðmið

16,5 (38/230)

50,0 (18/36)

0,61

0,30-1,25

Litlar/engar áhyggjur

193

81,8 (193/236)

60,2 (106/176)

1

Viðmið

Miklar/nokkrar áhyggjur
Heilbrigðismenntun
Ekki heilbrigðismenntun í
fjölskyldu

43

18,2 (43/236)

55,8 (24/43)

0,83

0,43-1,64

129

54,9 (129/235)

57,0 (69/121)

1

Viðmið

Heilbrigðismenntun í fjölskyldu

106

45,1 (106/235)

61,9 (60/97)

1,22

0,71-2,11
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0,373

0,063

0,094

0,470

0,493

0,065

0,434

0,786

0,616

0,177

0,598

0,471

Sýklalyfjaþekking foreldra
Álit að sýklalyf lækni ekki flestar
ÖFS í börnum
Álit að sýklalyf lækni flestar ÖFS í
börnum
Menntun móður

114

49,8 (114/229)

53,9 (55/102)

1

Viðmið

115

50,2 (115/229)

63,6 (70/110)

1,50

0,86-2,59

Annað

89

37,9 (89/235)

67,1 (55/82)

1

Viðmið

Háskólamenntun
Menntun föður

146

62,1 (146/235)

54,4 (74/136)

0,59

0,33-1,04

Annað

127

55,0 (127/231)

60,5 (72/119)

1

Viðmið

Háskólamenntun
Atvinna móður

104

45,0 (104/231)

60,0 (57/95)

0,98

0,56-1,70

Hlutastarf/í námi/annað

119

50,6 (119/235)

57,9 (62/107)

1

Viðmið

Fullt starf
Atvinna föður

116

49,4 (116/235)

60,4 (67/111)

1,11

0,64-1,90

Hlutastarf/í námi/annað

28

12,1 (28/232)

44,4 (12/27)

1

Viðmið

Fullt starf
Búseta

204

87,9 (204/232)

62,2 (117/188)

2,06

0,91-4,65

Landsbyggð

100

40,0 (100/250)

67,4 (64/95)

1

Viðmið

Höfuðborgarsvæði

150

60,0 (150/250)

52,6 (72/137)

0,54

0,31-0,93

Eins og sjá má leituðu foreldrar barna á höfuðborgarsvæðinu oftar til lækna miðað við landsbyggðina.
Að öðru leyti var ekki marktækur munur á bakgrunnsbreytum.
Mynd 6 sýnir fjölda barna sem leitað var með til læknis skipt eftir mánuðum. Eins og sjá má voru
læknisheimsóknir algengari á vetrarmánuðum.

Mynd 6. Hlutfall 18 mánaða barna sem leituðu læknis eftir mánuðum.
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0,152

0,066

0,940

0,717

0,082

0,025

Öndunarfærasýkingar voru algengustu ástæður þess að foreldrar leituðu læknis vegna sýkinga hjá
18 mánaða börnum (mynd 7). Aðrar ástæður fyrir að leitað var með börn til læknis, sem ekki féllu undir
öndunarfærasýkingar eða iðrakveisur, voru til dæmis augnsýkingar, útbrot, þvagfærasýkingar og
hlaupabóla en í sumum tilfellum var orsök læknisheimsóknar ekki tilgreind.

Mynd 7. Ástæður læknisheimsókna 18 mánaða barna.

Af 96 börnum sem leituðu læknis voru 66,7% (64/96) af höfuðborgarsvæðinu og 32,3% (31/96) af
landsbyggðinni. Í töflu 4 má sjá tíðni læknisheimsókna eftir landshlutum.

Tafla 4. Tíðni læknisheimsókna 18 mánaða barna eftir landshlutum.
Læknisheimsóknir
Börn
N=249

Fjöldi barna

%

Fjöldi heimsókna

Höfuðborgarsvæði

149

65

43,6

114

Akureyri

46

18

39,1

25

Egilsstaðir

28

10

35,7

16

Vestfirðir

21

1

4,8

1

Vestmannaeyjar

5

2

40,0

2

Á mynd 8 má sjá fjölda læknisheimsókna eftir því á hvaða móttöku foreldrar leituðu með börnin. Eins
og sjá má er algengast að foreldrar leiti með börnin sín til heilsugæslunnar. Á höfuðborgarsvæðinu er
þó algengast að leitað sé til annarra sérfræðinga, einkum barnalækna.
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Mynd 8. Læknisheimsóknir eftir því á hvaða móttöku var leitað á höfuðborgarsvæðinu og
landsbyggðinni.

3.3 Sýkingaeinkenni
Einkenni öndunarfærasýkinga voru mjög algeng en 82,3% barnanna fengu ÖFS einkenni á
mánuðinum. Algengasta ÖFS einkennið og jafnframt algengasta einkennið, bæði þegar skoðað er fjölda
barna og fjölda veikindadaga, var kvef. Tíðni stakra sýkingaeinkenna má sjá í töflu 5.

Tafla 5. Tegund og tíðni veikinda, fjöldi veikindadaga, meðaltal daga og staðalfrávik (SD) vegna
sýkinga hjá 18 mánaða börnum á einum mánuði.
Fjöldi veikindadaga N=2788
Börn
N=249

%

n

%

Meðaltal

SD

Kvef

191

76,7

1819

65,2

7,3

7,1

Hósti

147

59,0

1356

48,6

5,5

7,0

Hálsbólga

48

19,3

215

7,7

0,9

2,2

Eyrnaverkur

51

20,5

290

10,4

1,2

3,1

Niðurgangur

77

30,9

229

8,2

0,9

1,8

Hiti

150

60,2

495

17,8

2,0

2,6

Slappleiki

159

63,9

783

28,1

3,1

3,7

Annað

51

20,5

219

7,9

0,9

2,3

Í töflu 6 má sjá samanburð á einkennadögum barna sem leituðu læknis og sem leituðu ekki læknis.
Börnin sem fóru einu sinni eða oftar til læknis voru með marktækt fleiri veikindadaga af öllum einkennum
nema kvefi.
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Tafla 6. Samanburður á einkennadögum 18 mánaða barna sem leita læknis og sem leita ekki
læknis.
Læknisheimsóknir
Nei
N= 1327

Ein eða fleiri
N= 1461

n

%

n

%

p-gildi

Kvef

885

66,7

934

64,0

0,126

Hósti

589

44,4

767

52,5

<0,001

Hálsbólga

65

4,9

150

10,3

<0,001

Eyrnaverkur

59

4,4

231

15,8

<0,001

Niðurgangur

93

7,0

136

9,3

0,027

Hiti

206

15,5

289

19,8

0,003

Slappleiki

336

25,3

447

30,6

0,002

Annað

52

3,9

167

11,4

<0,001

Í töflu 7 má sjá tíðni læknisheimsókna vegna sýkingaeinkenna. Þar sést að kvef var algengasta
sýkingaeinkennið í læknisheimsóknum en þó var aðeins leitað til læknis á 5,2% kvefdaga. Hlutfallslega
var oftast farið með barn til læknis þá daga þegar foreldrar töldu eyrnaverk vera líklegan en einnig var
algengt að fara með börn til læknis vegna hálsbólgu og hita.

Tafla 7. Tíðni læknisheimsókna vegna sýkingaeinkenna 18 mánaða barna.
Læknisheimsóknir N=158
Einkennadagar
N=2788

n

%

%
Einkennadaga

Kvef

1819

94

59,5

5,2

Hósti

1356

75

47,5

5,5

Hálsbólga

215

30

19,0

14,0

Eyrnaverkur

290

48

30,4

16,6

Niðurgangur

229

17

10,8

7,4

Hiti

495

62

39,2

12,5

Slappleiki

783

69

43,7

8,8

Annað

219

33

20,9

15,1

3.4 Hljóðhimnurör
Af 237 börnum sem svöruðu spurningalistanum höfðu 46 (19,4%) verið með rör í eyrum. Öll þessara
barna voru ennþá með rörin þegar þau svöruðu spurningalistanum. Aðeins 41,3% (19/46) foreldra
tilgreindu hvenær börnin fengu rör í eyrum en þau börn fengu rör í eyrun á aldrinum 8-20 mánaða. Ekki
var marktækur munur á fjölda veikindadaga barna með hljóðhimnurör miðað við börn sem voru ekki
með hljóðhimnurör. Hins vegar var markverður munur á fjölda læknisheimsókna en 46 börn með
hljóðhimnurör fóru í samtals 45 læknisheimsóknir á meðan 190 börn sem ekki voru með hljóðhimnurör
fóru í 103 læknisheimsóknir (p=0,011). Einnig var markverður munur milli höfuðborgarsvæðisins og
landsbyggðarinnar en 26,1% barnanna á höfuðborgarsvæðinu voru með rör í eyrum miðað við 9,5%
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barna á landsbyggðinni (p=0,002). Ekki var marktækur munur á fjölda sýklalyfjaávísana milli hópanna
tveggja. Í töflu 8 er kannað hvaða bakgrunnsþættir tengdust því að börn fengu hljóðhimnurör með því
að reikna gagnlíkindahlutfall (OR)

Tafla 8. Tengsl valdra bakgrunnsbreyta 18 mánaða barna við líkindi þess að fá hljóðhimnurör
Ísetning hljóðhimnuröra
Allir (fjöldi)

%

%

OR

95%CI

Total
Kyn

250

Stelpur

129

51,6 (129/250)

15,6 (19/122)

1

Viðmið

Strákar
Systkinastaða

121

48,4 (121/250)

23,5 (27/115)

1,66

0,87-3,19

Einbirni

85

35,9 (85/237)

15,3 (13/85)

1

Viðmið

Systkini
Híbýli

152

64,1 (152/237)

21,7 (33/152)

1,54

0,76-3,11

Einbýlishús/raðhús/parhús

120

50,8 (120/236)

19,2 (23/120)

1

Viðmið

Fjölbýlishús
Daggæsla

116

49,2 (116/236)

19,8 (23/116)

1,04

0,55-1,99

Heima/annað

47

20,0 (47/235)

10,6 (5/47)

1

Viðmið

Leikskóli/dagforeldri
Ofnæmi

188

80,0 (188/235)

21,3 (40/188)

2,27

0,84-6,12

Ekki ofnæmi

212

93,4 (212/227)

19,8 (42/212)

1

Viðmið

Ofnæmi

15

6,6 (15/227)

13,3 (2/15)

0,62

0,14-2,87

Ekki Astmi

208

91,6 (208/227)

17,3 (36/208)

1

Viðmið

Astmi

19

8,4 (19/227)

42,1 (8/19)

Enginn reykir á heimilinu

208

88,1 (208/236)

19,2 (40/208)

1

Viðmið

Reykingar á heimilinu
Sýkingatíðni barns
Foreldri telur barn ekki fá óvenju
tíðar sýkingar
Foreldri telur barn fá óvenju tíðar
sýkingar
Búseta

28

11,9 (28/236)

21,4 (6/28)

1,15

0,44-3,01

192

83,5 (192/230)

15,1 (29/192)

1

Viðmið

38

16,5 (38/230)

44,7 (17/38)

4,55

2,15-9,65

Landsbyggð

100

40,0 (100/250)

9,6 (9/94)

1

Viðmið

Höfuðborgarsvæði

150

60,0 (150/250)

25,9 (37/143)

3,30

1,51-7,21

p-gildi

19,4 (46/237)

0,126

0,233

0,898

0,105

0,543

Astmi
3,48 1,31-9,25

0,013

Reykingar

Eins og sjá má eru börn með astma, börn sem fá óvenju tíðar sýkingar og börn sem búa á
höfuðborgarsvæðinu líklegri til að fá hljóðhimnurör en börn sem tilheyra ekki þessum flokkum. Ekki
fundust marktæk tengsl milli annarra bakgrunnsbreyta og ísetningu hljóðhimnuröra.
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0,783

<0,001

0,003

3.5 Sýklalyf
Sýklalyf voru ávísuð í 25,3% læknisheimsókna. Af 96 börnum sem fóru til læknis fengu 33 sýklalyf
(34,4%). Sýklalyfjaávísanir voru alls 40 en 6 börn fengu tvisvar sýklalyf á tímabilinu og eitt barn þrisvar.
Algengasta ástæða sýklalyfjaávísunar var bráðamiðeyrnabólga en 17 börn fengu 23 sýklalyfjaávísanir
vegna

bráðamiðeyrnabólgu

á

rannsóknartímabilinu.

Sjúkdómsgreiningar

sem

leiddu

til

sýklalyfjaávísunar má sjá á mynd 9.

Mynd 9. Sjúkdómsgreiningar sem leiddu til sýklalyfjaávísunar hjá 18 mánaða börnum.

Sýklalyfin sem læknar útskrifuðu vegna sýkinga í börnunum tilheyrðu 6 flokkum. Augmentin
(amoxicillin og klavúlansýra) var mest notaða sýklalyfið eins og má sjá á mynd 10.

Mynd 10. Flokkar sýklalyfja sem læknar útskrifuðu vegna sýkinga í 18 mánaða börnum.

26

Talsverður munur var á útskrift sýklalyfja eftir móttöku sem leitað var með barnið á. Tíðni
sýklalyfjaávísana eftir gerð móttöku má sjá á mynd 11. Hlutfallslega voru sýklalyfjaávísanir flestar á
bráðamóttöku (50%) en heimsóknir á bráðamóttöku voru þó aðeins 8.

Mynd 11. Tíðni sýklalyfjaávísana til 18 mánaða barna eftir gerð móttöku.

Ekki var marktækur munur á sýklalyfjaávísunum milli barna á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni
en 36,9% barnanna á höfuðborgarsvæðinu sem fóru til læknis fengu úthlutað sýklalyf og 29,0%
barnanna á landsbyggðinni. Börn foreldra sem trúðu því að sýklalyf lækni flestar öndunarfærasýkingar
í börnum fengu oftar úthlutað sýklalyf í læknisheimsóknum (60,0%) en börn foreldra sem höfðu ekki
sama álit (38,6%). Munurinn var þó ekki marktækur (p=0,057). Ekki var marktækur munur á fjölda
veikindadaga þeirra barna sem fengu útskrifuð sýklalyf í læknisheimsókn og þeirra sem fengu ekki
útskrifuð sýklalyf.
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4

Umræða

4.1 Samantekt á niðurstöðum
Í þessari framvirku rannsókn á sýkingum meðal 18 mánaða barna náðist að fylgja 249 börnum eftir í
samtals 7691 dag. Meirihluti barnanna í rannsókninni fengu sýkingaeinkenni á meðan á rannsókninni
stóð en stór hluti þeirra voru skammvinn veikindi sem foreldrar eða umönnunaraðilar gátu sinnt sjálfir.
Aðeins lítill hluti barnanna fékk engin sýkingaeinkenni. Þau börn voru ekki frábrugðin hinum börnunum
að öðru leiti en að foreldrar þeirra höfðu minni áhyggjur af sýkingum barnanna og að mæður þeirra voru
sjaldnar í fullri vinnu. Af sýkingum voru öndunarfærasýkingaeinkenni algengust. Algengasta staka
einkennið var kvef. Minna en helmingur þeirra barna sem fengu einkenni leituðu til læknis. Eini marktæki
munurinn milli hópsins sem leitaði læknis og þess sem gerði það ekki var að börn sem fóru til læknis
voru oftar af höfuðborgarsvæðinu. Af öllum börnunum í rannsókninni voru 19,4% barnanna með
hljóðhimnurör og voru þau börn marktækt oftar af höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Börn með
rör í eyrum fóru marktækt oftar til læknis en börn sem ekki voru með rör í eyrum. Börn með astma, börn
sem fengu tíðar sýkingar og börn af höfuðborgarsvæðinu voru líklegri til að fá hljóðhimnurör en börn
sem tilheyrðu ekki þessum hópum. Sýklalyf voru útskrifuð í fjórðung læknisheimsókna. Algengasta
ástæða sýklalyfjaávísunar var bráðamiðeyrnabólga og voru augmentin og amoxicillin mest notuðu
sýklalyfin.

4.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar
Aðal styrkleiki þessarar rannsóknar er sá að hún var framsýn og skráning fór fram jafnóðum dag fyrir
dag sem eykur líkur á nákvæmni og kemur í veg fyrir minnisbjögun (e. recall bias). Hjúkrunarfræðingar
voru í sambandi við foreldrana og minntu þau á skráninguna sem að öllum líkindum jók heimtur. Yfir
90% þátttakenda fylltu dagbókina út í 31 dag, skráning var almennt góð og lítið um misskilning og rangar
útfyllingar. Þannig náðist í heild skráning yfir ríflega 7000 daga í lífi þessara barna
Aðal veikleiki rannsóknarinnar er sá að ekki tókst að ná tilætlaðri þátttöku yfir sumarmánuðina en þá
er einnig kerfisbundin 18 mánaða skoðun á heilsugæslustöðvum í lágmarki. Þátttaka var minnst í apríl,
júní, júlí og ágúst en í þeim mánuðum voru þátttakendur undir 20. Þetta þýðir að túlkun gagna verður
markvissari yfir vetrarmánuðina en minni yfir sumartímann. Sýkingar eru þó sjaldgæfari á
sumarmánuðum en vegna dræmrar þátttöku í rannsókninni yfir sumarmánuðina er líklegt að sýkingar á
ársgrundvelli séu ofmetnar. Enn fremur hefði þátttaka mátt vera meiri á landsbyggðinni til að auka á
markverðar niðurstöður og fá betri samanburð milli landsvæða.

4.3 Veikindi og læknisheimsóknir
4.3.1 Kyn
Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að öndunarfærasýkingar séu algengari í strákum en stelpum í yngstu
aldurshópunum (95). Á árunum 1965-1981 fór fram viðamikil rannsókn á tíðni sýkinga hjá íbúum í
bænum Tecumseh í Michigan fylki í Bandaríkjunum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að upp að
þriggja ára aldri veiktust strákar oftar af öndunarfærasýkingum. Eftir þriggja ára aldur snerist þetta við
og tíðni öndunarfærasýkinga varð meiri hjá stelpum (96). Dönsk rannsókn frá 2004 sýndi að á
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aldursbilinu 0-5 ára voru strákar oftar lagðir inn á sjúkrahús vegna öndunarfærasýkinga en stelpur (97).
Okkar rannsókn fann ekki mun á milli kynjanna hvað varðar læknisheimsóknir og veikindadaga. Sama
gildir um rannsókn Hedin og félaga frá 2006 þar sem ekki fannst munur í tíðni sýkingaeinkenna milli
stráka og stelpna við 18 mánaða aldur (98). Það þarf þó að hafa í huga að okkar rannsókn sem og
rannsókn Hedin og félaga voru heldur viðaminni en aðrar rannsóknir sem hafa skoðað áhrif kynjanna á
öndunarfærasýkingar.

4.3.2 Systkini
Áhrif eldri systkina á veikindi og læknisheimsóknir ungra barna eru ekki að fullu þekkt. Annars vegar
er líklegt að eldri systkini komi með sýkingar inn á heimilið sem yngra barn myndi annars ekki komast í
kynni við. Hins vegar geta foreldrar sem eiga fleiri en eitt barn verið reynslunni ríkari þegar kemur að
veikindum yngra barns og þurfa því mögulega sjaldnar að leita til læknis. Ýmsar rannsóknir hafa verið
gerðar til að kanna áhrif systkina nánar en niðurstöðum þeirra ber ekki saman. Rannsókn Hedin og
félaga frá 2010 sýndi engan mun milli 18 mánaða barna sem eiga eldri systkini og þeirra sem eiga ekki
eldri systkini varðandi veikindadaga, læknisheimsóknir og sýklalyfjaávísanir (99). Aðrir rannsakendur
hafa komist að þeirri niðurstöðu að læknisheimsóknir séu færri þegar fleiri börn eru á heimilinu (100).
Systkini hafa verið bendluð við bæði hærri (101) og lægri (102) sýkingatíðni meðal ungra barna. Í okkar
rannsókn var hneigð (e. trend) í þá átt að börn sem ættu systkini væru ólíklegri til að fara til læknis en
munurinn milli hópanna var ekki marktækur. Ekki var gerður greinarmunur á eldri og yngri systkinum en
þar sem börnin í rannsókninni voru ekki nema 18 mánaða má álykta að meirihluti systkina séu eldri en
börnin í rannsókninni.

4.3.3 Félagsleg staða
Félagsleg staða fjölskyldunnar getur haft áhrif á notkun heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðiskerfið í landinu
hefur þó einnig áhrif í þessu samhengi. Í löndum þar sem heilbrigðiskerfið er öllum aðgengilegt og
kostnaður fyrir notendur þess er lítill sækja einstaklingar með lága félagslega stöðu heilbrigðisþjónustu
í meira magni en einstaklingar með háa félagslega stöðu (103). Í löndum þar sem aðgengi að
heilbrigðisþjónustu er minna, til dæmis þar sem heilbrigðiskerfið byggir á heilbrigðistryggingu
einstaklinga eins og í Bandaríkjunum, er þessu öfugt farið og einstaklingar með lága félagslega stöðu
nýta sér heilbrigðisþjónustu í minna magni (104). Rannsóknir sýna þó einnig að börn foreldra með lága
félagslega stöðu verða oftar veik en börn betur settra foreldra og að veikindi þeirra eru oft alvarlegri
(103). Í okkar rannsókn var menntunarstig foreldra og húsakostur þeirra kannaður sem getur gefið
ákveðna hugmynd um félagslega stöðu fjölskyldunnar. Menntunarstig föðurs hafði ekki áhrif á
læknisheimsóknir barnanna en niðurstöðurnar hneigðust í þá átt að börn háskólamenntaðra mæðra
væru líklegri til að fara til læknis. Sá munur var þó ekki marktækur. Þessar niðurstöður eru í nokkru
samræmi við rannsókn Matthíasar Halldórssonar og félaga frá 2002 þar sem kannað var tengsl
félagslegrar stöðu og notkun heilbrigðisþjónustu á Norðurlöndunum (105). Niðurstöður þeirrar
rannsóknar sýndu að börn úr fjölskyldum með hærri félagslega stöðu nýttu sér símaþjónustu lækna og
sérfræðiþjónustu í meira magni en börn með lægri félagslega stöðu voru oftar lögð inn á sjúkrahús.
Menntunarstig móður hafði mest áhrif á notkun heilbrigðisþjónustu (105). Í okkar rannsókn var hneigð í
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þá átt að börn sem bjuggu í fjölbýlishúsum voru líklegri til að leita til læknis en börn sem bjuggu í
einbýlishúsum, raðhúsum og parhúsum en munurinn milli hópanna var ekki marktækur.

4.3.4 Reykingar á heimilinu
Reykingar á heimilinu eru taldar vera áhættuþáttur fyrir öndunarfærasýkingar í börnum. Niðurstöðum
rannsókna á áhrifum reykinga á öndunarfærasýkingar ber þó ekki alltaf saman. Við skoðun slíkra
rannsókna þarf að hafa í huga að viðhorf til reykinga og reykingahegðun er mismunandi milli landa sem
getur haft áhrif á sambærileika rannsóknanna. Nýleg rannsókn frá Íran sýndi að reykingar á heimilinu
væru áhættuþáttur fyrir miðeyrnabólgu í börnum undir 12 ára aldri (106). Í öðrum rannsóknum hafa
fundist tengsl milli reykinga og kvefs (107) auk tengsla við efri og neðri öndunarfærasýkingar,
berkjubólgu og spítalainnlagnir vegna öndunarfæraeinkenna (108). Enn aðrar rannsóknir hafa þó ekki
sýnt fram á tengsl milli reykinga og öndunarfærasýkinga (109, 110). Samkvæmt okkar rannsókn höfðu
reykingar á heimilinu ekki áhrif á læknisheimsóknir barna.
Miklar breytingar hafa orðið á reykingahegðun Íslendinga síðustu áratugi. Árið 1991 reyktu um 30%
fullorðinna Íslendinga en árið 2015 var tíðnin komin niður í 11,5% (111). Þekking almennings á skaðsemi
beinna og óbeinna reykinga hefur aukist og viðhorfsbreytingar hafa fylgt í kjölfarið. Í dag eru reykingar
bannaðar á flestum stöðum innandyra og oft aðeins leyfðar á ákveðnum svæðum utandyra. Milli 1995
og 2006 minnkuðu reykingar á heimilum þriggja ára barna úr 43% í 8%. Árið 2006 urðu 28% þriggja ára
barna af heimilum þar sem foreldrar reykja daglega fyrir óbeinum reykingum miðað við 90% árið 1995
(111). Áhrif reykinga á öndunarfærasýkingar barna eru því líklega ekki mikil í dag þar sem útsetning
barna fyrir óbeinum reykingum hefur minnkað heilmikið.

4.3.5 Barnagæsla utan heimilis
Síðustu áratugi hefur sú þróun átt sér stað að barnagæsla á sér í stað í auknum mæli utan heimila.
Börn sem eru á leikskóla eða hjá dagforeldrum eru í miklu návígi við önnur börn og smitsjúkdómar eiga
því auðvelt með að berast á milli þeirra. Börn í daggæslu eru því í aukinni áhættu á að fá bæði
öndunarfærasýkingar og iðrakveisur (112) auk þess að rannsóknir sýna að börn í daggæslu fara oftar
til læknis og fá oftar ávísuð sýklalyf en börn sem eru ekki í daggæslu (113, 114). Rannsókn Hedin og
félaga frá 2007 sýndi fram á marktækan mun í læknisheimsóknum og sýklalyfjaávísunum hjá 18 mánaða
börnum í daggæslu miðað við börn sem voru ekki í daggæslu. Sá munur hætti þó að vera marktækur
þegar bakgrunnsbreytur, áhyggjur af sjúkdómum og sýkingaeinkenni voru tekin með í reikninginn (115).
Í okkar rannsókn var ekki marktækur munur á læknisheimsóknum barna í daggæslu annars vegar og
ekki í daggæslu hins vegar. Ýmsar ástæður gætu legið að baki því að daggæsla virtist ekki hafa áhrif á
sýkingar barna í þessari rannsókn. Rannsóknin náði aðeins til 250 barna og þar af var meirihluti
barnanna á leikskóla eða hjá dagforeldri. Styrkur rannsóknarinnar var því ef til vill ekki nógu mikill til að
ná fram marktækum mun á milli hópanna. Meirihluti barnanna sem voru frísk allan tímann var í daggæslu
utan heimilisins en hlutfallið var þó minna en hjá börnunum sem veiktust. Munurinn milli hópanna var þó
ekki marktækur en hins vegar voru mæður frísku barnanna markækt sjaldnar í fullu starfi. Því má áætla
að mögulega hafi frísku börnin varið minni tíma innan daggæslunar en börnin sem veiktust. Það gæti
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mögulega hafa spilað inn í veikindamynstur barnanna. Börnin sem voru frísk allan tíman voru þó ekki
nema 17 og erfitt er að draga ályktanir frá svo litlum hóp.

4.3.6 Heilbrigðismenntun í fjölskyldu
Áhugavert væri að vita hvort heilbrigðismenntun í fjölskyldu barna hefði áhrif á læknisheimsóknir
þeirra. Annars vegar gætu heilbrigðismenntaðir einstaklingar verið líklegri til að fara með börnin sín til
læknis því þeir eru meðvitaðir um allar hættur sem sjúkdómar og sýkingar geta haft í för með sér. Hins
vegar gætu þeir verið líklegri til að sjá sjálfir um veikindin heima fyrir og farið þá sjaldnar með börnin til
læknis. Rannsóknir á áhrifum heilbrigðismenntunar fjölskyldumeðlima á veikindi og læknisheimsóknir
barna virðast vera af skornum skammti. Í rannsókn Hedin og félaga frá 2006 hafði það ekki marktæk
áhrif á sýklalyfjaávísanir til 18 mánaða barna að hafa engan heilbrigðismenntaðan einstakling í
fjölskyldunni (116). Í okkar rannsókn hafði heilbrigðismenntun í fjölskyldu ekki áhrif á læknisheimsóknir
barnanna.

4.3.7 Áhyggjur af sýkingum
Áhyggjur foreldra af sýkingum barna sinna höfðu ekki áhrif á læknisheimsóknir þeirra. Hins vegar var
marktækur munur milli frísku barnanna og þeirra sem fengu einkenni. Foreldrar þeirra barna sem voru
frísk allan tíman höfðu allir litlar eða engar áhyggjur af sýkingum barnsins. Foreldrar barnanna sem
veiktust á tímabilinu höfðu oftar nokkrar eða miklar áhyggjur af sýkingum barnsins. Svo virðist að ekki
séu til margar rannsóknir þar sem áhrif þess að foreldrar hafi áhyggjur af sýkingum barna sinna séu
metin. Ein rannsókn Hedin og félaga sýndi fram á að áhyggjur foreldra af sýkingum fjölskyldumeðlima
hafi áhrif á læknisheimsóknir og sýklalyfjaávísanir barna (115, 116). Þessar niðurstöður eru mjög
áhugaverðar og væri fróðlegt að sjá fleiri rannsóknir á þessu efni.

4.3.8 Höfuðborgarsvæði og landsbyggð
Börnin á höfuðborgarsvæðinu fóru oftar til læknis en börnin á landsbyggðinni. Á höfuðborgarsvæðinu
er að finna 15 heilsugæslustöðvar sem tilheyra heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, auk tveggja
heilsugæslustöðva í einkarekstri. Heilsugæslustöð er að finna í hverju hverfi Reykjavíkurborgar og í
hverju sveitarfélagi sem tilheyrir höfuðborgarsvæðinu (Kjósárhreppur og Mosfellsbær deila
heilsugæslustöð). Á höfuðborgarsvæðinu er einnig að finna Landspítalann (auk Barnaspítala Hringsins),
Læknavaktina og Domus Medica sem býður upp á barnalæknaþjónustu. Heilsugæslustöðvar er einnig
að finna í öllum helstu þéttbýliskjörnum landsbyggðarinnar auk þess sem sjúkrahús eru starfrækt á
Akureyri, Akranesi, Neskaupstað, Selfossi, Reykjanesbæ, Ísafirði og í Vestmannaeyjum. Í smærri
bæjarfélögum þar sem ekki eru til staðar heilsugæslustöðvar eru sumstaðar starfrækt heilsugæslusel
þar sem læknar og/eða hjúkrunarfræðingar frá nærliggjandi heilsugæslustöðvum koma reglulega og
veita íbúum svæðisins þjónustu. Það er því greinilegt að á höfuðborgarsvæðinu er stutt í alla þjónustu
og það er mikil þjónusta í boði en úti á landi er heilsugæslan oft eina þjónustan í boði í næsta nágrenni.
Mögulega eru foreldrar úti á landi því líklegri til að eiga við skaðlausar sýkingar heima fyrir og geyma
læknisheimsóknir fyrir alvarlegri veikindi en foreldrar á höfuðborgarsvæðinu þar sem aðgengi þeirra að
læknisþjónustu er ekki jafn greitt.
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Foreldrar á höfuðborgarsvæðinu fóru oftar með börnin sín beint til barnalæknis frekar en að fara á
heilsugæsluna. Þegar fyrirhugað tilvísanakerfi til barnalækna verður tekið upp mun það líklega breytast.
Þá mun það verða dýrara að fara beint til barnalæknis en ódýrara að fara fyrst til heimilislæknis og fá
þar tilvísun. Íslenskir barnalæknar hafa gagnrýnt þetta fyrirkomulag þar sem nýja kerfið gæti aukið
ójöfnuð að þjónustu milli þeirra efnameiri og efnaminni (117). Gagnrýnin felst einnig í því að
heilsugæslan sé ekki nógu vel í stakk búin til að taka á móti öllum þessum fjölda af börnum aukalega.
Ef fullt er á heilsugæslunni gætu foreldrar leitað á bráðamóttökuna í auknum mæli en þá gæti skapast
hættuástand sem leiðir til þess að ekki náist að sinna allra veikustu börnunum (117). Barnalæknar telja
því ástandið geta orðið mjög alvarlegt en fróðlegt verður að sjá hvernig foreldrar taka þessu nýja kerfi.

4.4 Hljóðhimnurör
Af öllum börnum í rannsókninni voru 19,4% með rör í eyrum. Þetta er heldur minna hlutfall en hefur
sést í öðrum íslenskum rannsóknum þar sem hlutfallið hefur verið um og yfir 30% (33, 34). Þær
rannsóknir náðu þó til barna á aldrinum 1-6 ára en þessi rannsókn náði aðeins til 18 mánaða barna. Þar
sem algengast er að börn fái rör í eyrun innan við tveggja til þriggja ára aldurinn er það rökrétt að þegar
eldri börn séu skoðuð hafi stærra hlutfall þeirra fengið rör í eyrun. Auk þess voru eldri rannsóknirnar
gerðar áður en bólusetning gegn pneumókokkum hófst en erlendar rannsóknir sýna að tíðni ísetninga
hljóðhimnuröra hefur minnkað samfara bólusetningu (118). Í samanburði við nágrannalöndin hefur tíðni
hljóðhimnuröra verið hærri á Íslandi en í öðrum löndum. Nýleg rannsókn frá Danmörku sýndi fram á að
tíðni hljóðhimnuröra væri um 24% meðal barna 0-3 ára þar í landi (119). Þær tölur eru ekki ósvipaðar
því sem sást í okkar rannsókn.
Þó ekki hafi verið munur á fjölda veikindadaga hjá börnum með rör í eyrum og hinna barnanna fóru
börn með hljóðhimnurör marktækt oftar til læknis. Út frá þessum fjölda læknisheimsókna má því velta
fyrir sér hvort rörin séu að gera gagn fyrir þessi börn fyrst þau leita samt til læknis í miklum mæli. Ein
möguleg útskýring er sú að börn sem þurfa rör í eyrun séu veikari en hin enda fundust markverð tengsl
á milli þess að foreldrar barnanna töldu börnin fá óvenju tíðar sýkingar og ísetningar röra hjá þeim
börnum. Líklega spilar þó hér inn í að þau börn sem fengu rör í eyrun á meðan á rannsókninni stóð fóru
oft í fleiri en eina læknisheimsókn áður en rörin voru sett í eyrun.
Börn á höfuðborgarsvæðinu voru oftar með rör í eyrum en börn af landsbyggðinni. Þessar
niðurstöður koma ekki á óvart þar sem börn af landsbyggðinni leituðu sjaldnar til læknis og enn sjaldnar
til sérfræðilækna en börn af höfuðborgarsvæðinu. Eins og áður hefur komið fram er aðgengi að
læknisþjónustu mjög misskipt milli landssvæða og hvergi er aðgengi jafn gott og á höfuðborgarsvæðinu.
Þar sem ísetning hljóðhimnuröra er framkvæmd af sérfræðilæknum er það eflaust meira mál fyrir
foreldra utan af landi að koma börnum sínum í slíkar aðgerðir þegar langt er að sækja í næsta
sérfræðilækni í háls- nef- og eyrnalækningum.
Börn með astma voru líklegri til að fá rör í eyrun en börn sem ekki voru með astma. Niðurstöður
annarra rannsókna hafa sýnt sömu niðurstöður, auk þess sem tengsl hafa fundist á milli astma og tíðrar
miðeyrnabólgu (120, 121).
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4.5 Sýklalyf
Sýklalyfin sem börnin fengu útskrifuð voru af sex flokkum. Kåvepenin, Augmentin og amoxicillin eru
beta-laktam lyf sem tilheyra undirflokki pensilínlyfja. Kåvepenin sérlyfjaheiti á þröngvirka sýklalyfinu
fenoxýmetýlpenicillin sem er oft notað gegn öndunarfærasýkingum auk annarra sýkinga. Í okkar
rannsókn var Kåvepenin einungis útskrifað gegn hálsbólgu en fenoxýmetýlpenicillin er einmitt fyrsta
ráðlagða lyf gegn hálsbólgu af völdum streptókokka (122). Augmentin og amoxicillin eru breiðvirk
pensilínlyf en Augmentin eða amoxiklav er amoxicillin með viðbættri klavúlan sýru. Augmentin og
amoxicillin voru mest notuðu sýklalyfin í rannsókninni. Þau voru oftast útskrifuð vegna
bráðamiðeyrnabólgu en voru þó ennig notuð gegn öðrum sýkingum. Samkvæmt klínískum
leiðbeiningum um meðferð bráðrar miðeyrnabólgu frá 2009 er amoxicillin fyrsta val ef talin er þörf á
sýklalyfjameðferð (123). Augmentin á hins vegar að gefa ef amoxicillin meðferð ber ekki árangur.
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að læknar útskrifi oft augmentini án þess að reyna
amoxicillin fyrst. Aðeins eitt barn fékk amoxicillin fyrst og augmentin í kjölfarið en allur gangur var á
þessum ávísunum þar sem eitt barn fékk augmentin fyrst og svo amoxicillin en flest börn fengu aðeins
annað hvort lyfið.
Keflex er sérlyfjaheiti á breiðvirka sýklalyfinu cefalexín en það er beta-laktam lyf af undirflokki
cefalósporína. Cefalexín er notað við ýmsum sýkingum, til dæmis í þvagfærum, öndunarfærum og húð.
Í okkar rannsókn var Keflex eingöngu notað gegn bráðamiðeyrnabólgu og berkjubólgu. Í klínískum
leiðbeiningum um meðferð bráðrar miðeyrnabólgu frá 2009 er ráðlagt að gefa cefalósporín lyf ef barn er
með ofnæmi fyrir pensilínlyfjum (123). Aðeins um helmingur barnanna sem fékk Keflex var með skráð
ofnæmi af einhverju tagi en ekki var tekið fram hvort um pensilínofnæmi væri að ræða. Mögulega var
Keflex gefið ef foreldrar töldu barn vera með pensilínofnæmi án þess að hafa fengið það staðfest hjá
lækni.
Zitromax er azitrómýcin af flokki makrólíða og er þröngvirkt sýklalyf. Azitrómýcin er oft notað gegn
öndunarfærasýkingum og húðsýkingum. Tvö börn í rannsókninni fengu ávísuð Zitromax, annað vegna
berkjubólgu og hitt vegna lungnabólgu.
Trimetoprim er fólinsýruhemill og þröngvirkt sýklalyf eitt og sér en breiðvirkt ef það er notað með
súlfametoxazóli. Trimetoprim er oftast notað við þvagfærasýkingum en er einnig notað við
miðeyrnabólgum. Í okkar rannsókn var trimetoprim notað tvisvar við þvagfærasýkingum og einu sinni
við miðeyrnabólgu. Trimetoprim er ráðlagt sýklalyf gegn bráðamiðeyrnabólgu ef ekki er hægt að gefa
barni beta-laktam lyf.
Sýklalyfjaþekking foreldra var mjög ábótavant en helmingur foreldranna töldu að flestar
öndunarfærasýkingar í börnum mætti lækna með sýklalyfjagjöf. Aukin fræðsla um eðlilegan gang
öndunarfærasýkinga og gagnsemi sýklalyfja gæti því komið að miklu gagni við að minnka óþarfa
sýklalyfjanotkun. Það hefur sýnt sig að slík fræðsla ber árangur en læknar á Egilsstöðum stóðu lengi vel
öðrum læknum framar í að fræða skjólstæðinga sína um gagnsemi sýklalyfja og leiddi það til þess að
sýklalyfjanotkun barna varð mun minni á Egilsstöðum en á öðrum landsvæðum (83). En þá vaknar upp
spurningin af hverju læknar útskrifa sýklalyf í jafn miklu magni og raun ber vitni þegar vitað er að sýklalyf
eru í mörgum tilfellum ónauðsynleg við öndunarfærasýkingum? Upplifun læknis á væntingum foreldris

33

spilar þar mikilvægt hlutverk en rannsóknir hafa sýnt að læknar útskrifi oftar sýklalyfjum ef þeir halda að
það sé það sem skjólstæðingur þeirra vilji (124). Læknar virðast þó oft ofmeta væntingar foreldranna og
telja þá vilja sýklalyfjaávísun oftar en þeir gera í rauninni (125). Til þess að ná árangri í að minnka óþarfa
sýklalyfjanotkun verður samtal að eiga sér stað milli læknis og foreldris. Læknir þarf að ná fram
væntingum foreldris og hlusta á skoðanir hans en jafnframt að taka sér tíma til að útskýra gang
öndunarfærasýkinga og gagnsemi sýklalyfja.

4.6 Fyrirbyggjandi aðgerðir
Mikilvæg leið til að minnka tíðni sýkinga er að koma í veg fyrir að þær taki sig upp til að byrja með.
Bólusetningar og hreinlæti eru því mikilvægar varnir gegn sýkingum. Bólusetningar hafa verið við lýði í
marga áratugi á Íslandi og eru bólusetningar barna mikilvægur hluti af ungbarnavernd. Á Íslandi hefur
þátttaka í bólusetningum verið mikil, einkum í bólusetningum barna. Góð þátttaka í bólusetningum er
nauðsynleg til að mynda hjarðónæmi gegn hættulegum smitsjúkdómum. Rannsóknir hafa sýnt að
handþvottur með vatni og sápu getur minnkað öndunarfærasýkingar um 15% og meltingarfærasýkingar
um 42-47% (126, 127). Sérstaklega er mikilvægt að gæta hreinlætis á leikskólum og barnagæslum þar
sem börn eru algengir berar sýkla og tíðni sýkinga er hærri hjá börnum í daggæslu utan heimilisins
(128). Gerðar hafa verið rannsóknir þar sem skoðað er áhrif aukinna gæða hreinlætis á leikskólum á
tíðni sýkinga. Slíkar rannsóknir á Íslandi og öðrum Norðurlöndum hafa þó ekki gefið skýrar niðurstöður
um að ávinningur sé af auknu hreinlæti á leikskólum. Möguleg ástæða þessara niðurstaðna er sú að
hreinlæti er nú þegar mjög gott á flestum barnagæslum (129, 130).

4.7 Lokaorð
Þessi framvirka rannsókn á sýkingum meðal ungra barna gefa að okkar mati mikilvægar upplýsingar
um sýkingar og veikindi barnanna. Niðurstöður okkar benda til þess að mikið álag sé á barnafjölskyldum
vegna sýkinga ungra barna. Hinsvegar benda niðurstöðurnar jafnframt til þess að lýðheilsuupplýsingar
komist vel til skila varðandi möguleika foreldra og/eða umönnuaraðila að sjá sjálf um minniháttar veikindi
ungbarna heima fyrir. Í dag búum við í upplýsingasamfélagi þar sem auðvelt er að afla ýmissa
upplýsinga á internetinu, þar með talið um sjúkdóma, sýkingar og meðferðir. Fjölskyldur eru því
mögulega farnar að geta séð meira um sig sjálfar án þess að læknisaðstoð sé þörf. En þrátt fyrir að
aðgengi að upplýsingum sé gott er það samt mikilvægt hlutverk lækna að upplýsa skjólstæðinga sína
og fræða þá um sjúkdóma og heilbrigði. Þetta á ekki síst við um foreldra sem leita til læknis með áhyggjur
af sýkingum barns síns. Það er von okkar að rit þetta geti komið foreldrum og heilbrigðisstarfsmönnum
að gagni þar sem það gefur mikilvægar niðurstöður sem geta skipt máli við fræðslu til almennings um
sýkingar og við skipulag lýðheilsuaðgerða.
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