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Ágrip 

Bakgrunnur: Árlegar skýrslur sóttvarnalæknis frá árinu 2012 um þátttökutíðni barna í 

bólusetningum á Íslandi sýna að þátttakan í bólusetningunum undanfarin ár er viðunandi í öllum 

bólusetningunum nema við 12 mánaða og 4 ára aldurinn en þar er þátttökutíðnin undir 

viðmiðunarmörkum.  

Tilgangur: Tilgangur verkefnisins var að komast að þátttöku 4ra ára barna í bólusetningum á 

þjónustusvæði Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) árið 2015 og ástæður fyrir lægri tíðni 

bólusettra við þann aldur. Einnig var verklag ung- og smábarnaverndar heilsugæslustöðvanna við 4ra 

ára skoðun og bólusetningar við þann aldur skoðað.  

Aðferð: Úrtak foreldra allra 266 barna er fæddust árið 2010 sem ekki voru bólusett á tilsettum tíma 

samkvæmt gögnum sóttvarnalæknis. Eftir hreinsun gagna féllu 164 börn undir hóp óbólusettra barna 

skv. skrám HH. Svarhlutfall var 39,6% upphaflega úrtaksins. 

Spurningar voru lagðar fyrir um tengsl við barn, aldur, menntun, búsetu, hjúskaparstöðu, fjölda 

barna á heimili og fæðingarmánuð barns. Einnig var spurningalisti lagður fyrir 15 verkefnisstjóra ung- 

og smábarnaverndar HH um þjónustu og verklag við bólusetningu 4ra ára barna á svæðinu þeirra. 

Svarhlutfall var 93,3%.  

Niðurstöður: Niðurstöður voru að 83,1% þátttakanda töldu barnið sitt að fullu bólusett. Hafi barn 

ekki verið bólusett var helsta skýringin gleymska foreldra (10,8%) eða að það hefði tafist í upphafi og 

fyrirfarist (9,2%). Einhverjir nefndu hræðslu við aukaverkanir (4,6%) sem ástæðu og vegna of mikils 

bóluefnis sem barnið fengi í heildina (3,1%) eða óþægindi og hræðsla barns við bólusetninguna 

(1,5%). Ekki var marktækur munur milli áhrifaþátta og hvort barn var bólusett eða ekki.  

Niðurstöður rannsókna á verklagi ung- og smábarnaverndar sýndi að allar heilsugæslurnar vinna 

eftir sama verklagi. Tvær heilsugæslustöðvar eru í samvinnu við leikskólana og sendir ein stöð út 

smáskilaboð í farsíma foreldra til áminningar.  

Ályktun: Út frá niðurstöðum má álykta að ekki séu ákveðnir áhættuþættir í fari foreldra eða uppeldi 

barns sem hefur áhrif á þátttökutíðni í bólusetningum. Samkvæmt þessum niðurstöðum má álykta að 

flestir hér á landi láti bólusetja börnin sín og bendir því til vanskráningar af hálfu heilsugæslunnar eða 

vanrækslu foreldra í garð barnsins þar sem barn mætir ekki á tilteknum tíma í bólusetningu. 

Niðurstöður geta gagnast í stefnumótun og bættri þjónustu í ung- og smábarnavernd.  

 

Lykilorð : bólusetningar, heilsugæsla, þátttökutíðni, foreldrar/forráðamenn, hjarðónæmi 
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Abstract 

Background: The annual reports on nation-wide child vaccinations from 2012 through 2015 from 

the chief epidemiologist’s office in Iceland indicate that participation rates are sufficient across all age 

demographics but two. Participation among 12-month- and 4-year-old children did not meet the 

national standards. 

Goals: The purpose of this research was to investigate the vaccination participation rates of 4-

year-old children within the Primary Health Care of the Capital Area in 2015 and the reasons for 

comparatively lower participation rates within that demographic. The investigation also touched on the 

operational procedures of the health care clinics Well-Child Care for health inspection and vaccination 

of 4-year-old children. 

Methods: The director of Well-Child Care at the Centre of Development at the Primary Health Care 

of the Capital Area selected the research sample from a list of all 266 children in the capital area born 

in 2010 that had not received the vaccinations scheduled for 4-year-old children according to data 

from the chief epidemiologist’s office. The sample consisted of 164 children that had not received 

these vaccinations according to data from the capital area healthcare centers. 

A questionnaire was sent to the parents of all children in the sample regarding their connection with 

the child, age, education, living arrangements, marital status, number of children in the household and 

the child’s birth month. The parents’ response rate was 39.6%. Another questionnaire was sent to 15 

project managers at the healthcare centers’ infant – and child protection program regarding service – 

and operational procedures in scheduled vaccinations for 4-year-old children within their jurisdiction. 

The project managers’ response rate was 93.3%. 

Results: The parent questionnaire results indicate that 83,1% of the parents believed that their 

child had been fully vaccinated. The most common reasons given for lack of vaccinations were 

forgetfulness on the parents’ behalf (10.8%) and appointment delays (9.2%). Some parents gave fear 

of side effects as their reason (4.6%). Others mentioned concerns over the number of vaccines on the 

vaccination schedule (3.1%) or discomfort or fear on the children’s behalf (1.5%). No significant 

correlation could be established between parent questionnaire answers and child vaccination status. 

The results of the questionnaire on the operational procedures of the Well-Child Care program 

indicated that the health care clinics all operated by the same procedures. Two health care clinics 

have a cooperation program with local kindergartens and one sends reminders to parents of children 

scheduled for vaccinations via text message.  

Conclusion:. From these results, it may be concluded that no associations can be seen between 

the measured risk factors nor the background of parents’ and their children’s vaccination status. It may 

also be concluded that a great majority of parents do indeed intend to fully vaccinate their children, 

which indicates that the low participation rates reflect a lack of registration on behalf of the health care 

centers, as well as neglect on behalf of the parents in following up on their children’s health care 

appointments. These conclusions may prove helpful in policy development and improvements of 

service for the health care centers’ infant – and child protection program. 



7 

 

Keywords: vaccination, health care, participation, parents, herd immunity 



8 

Þakkir 

Við viljum þakka öllum þeim sem aðstoðuðu okkur að einhverju leyti við gerð þessa verkefnis til BS 

prófs við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Kærar þakkir fá leiðbeinendur okkar dr. Guðrún 

Kristjánsdóttir prófessor, Sesselja Guðmundsdóttir, sviðsstjóri ung- og smábarnaverndar á 

Þróunarsviði Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir fyrir 

aðstoðina, góðar hugmyndir, leiðsögn og eftirfylgd við gerð verkefnisins. Einnig viljum við þakka 

Guðlaugu Guðsteinsdóttur og Guðna Matthíassyni fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Að lokum viljum 

við þakka fjölskyldum okkar fyrir ómetanlegan stuðning, hvatningu og endalausa þolinmæði á 

lokasprettinum.  



9 

Efnisyfirlit 

Ágrip ......................................................................................................................................................... 5 

Abstract..................................................................................................................................................... 6 

Þakkir ........................................................................................................................................................ 8 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 9 

Myndaskrá ..............................................................................................................................................11 

Töfluskrá .................................................................................................................................................11 

Listi yfir skammstafanir ...........................................................................................................................11 

1 Inngangur ...........................................................................................................................................12 

2 Saga bólusetninga .............................................................................................................................13 

3 Sjúkdómar sem bóluefnið DaTP virkar gegn .....................................................................................14 

3.1 Barnaveiki ................................................................................................................................. 14 

3.2 Stífkrampi .................................................................................................................................. 14 

3.3 Kíghósti ..................................................................................................................................... 15 

3.4 Booztrix ..................................................................................................................................... 15 

4 Ávinningur og áhættur bólusetninga ..................................................................................................17 

5 Hjarðónæmi........................................................................................................................................20 

6 Viðhorf foreldra ..................................................................................................................................21 

7 Bólusetningar á Íslandi .......................................................................................................................23 

7.1 Þátttaka í bólusetningum á Íslandi ............................................................................................ 23 

7.2 Þátttaka 4ra ára barna í bólusetningum á Íslandi ..................................................................... 25 

8 Heilsugæslan .....................................................................................................................................27 

8.1 Hlutverk og ábyrgð hjúkrunarfræðinga ..................................................................................... 27 

8.2 Leiðir til að efla þátttöku í bólusetningum ................................................................................. 27 

9 Aðferðafræði ......................................................................................................................................29 

9.1 Rannsóknaraðferð og gagnasöfnun ......................................................................................... 29 

9.2 Þýði og úrtak ............................................................................................................................. 29 

9.3 Mælitæki og breytur .................................................................................................................. 31 

9.4 Úrvinnsla gagna ........................................................................................................................ 32 

9.5 Siðfræðileg álitamál og leyfisöflun ............................................................................................ 33 

10 Niðurstöður.........................................................................................................................................34 

10.1 Heilsugæslan ........................................................................................................ 34 

10.1.1 Hvað gerir þín heilsugæslustöð til að minna á 4ra ára skoðun og bólusetningar? ........ 34 

10.1.2 Vinnufyrirkomulag ef barn mætir ekki í 4ra ára skoðun ................................................. 35 

10.1.3 Vinnufyrirkomulag ef barn mætir í 4ra ára skoðun en er ekki bólusett........................... 35 

10.1.4 Fá foreldrar bækling í hendurnar til að auka þekkingu sína á gagnsemi 

bólusetninga barna ? ............................................................................................ 36 

10.1.5 Hvernig bregst heilsugæslustöðin við þegar foreldrar neita að láta bólusetja barn 

sitt ? ...................................................................................................................... 36 

10.2 Foreldrar ............................................................................................................... 37 

10.2.1 Bakgrunnur foreldra ........................................................................................................ 37 

10.2.2 Umhverfi barns ............................................................................................................... 38 

10.2.3 Hefur upplýsingaöflun áhrif á þátttöku barna í bólusetningu ? ....................................... 39 



10 

10.2.4 Hefur foreldri mætt með barnið í skoðun og bólusetningu ? .......................................... 40 

10.2.5 Hefur barnið verið að fullu bólusett og ef ekki hver er ástæða þess? ............................ 41 

10.2.6 Hvernig fékkst þú tíma í 4ra ára skoðun ? ..................................................................... 42 

10.2.7 Hefur áhrif í hvaða mánuði barnið er fætt ? ................................................................... 43 

10.2.8 Finnst þér næg fræðsla um bólusetningar, ávinning og áhættur ? ................................ 43 

10.2.9 Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem myndi bæta þjónustuna við barn þitt 

og fjölskylduna varðandi 4ra ára bólusetninguna ? .............................................. 44 

10.3 Samantekt frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins .............................................. 45 

11 Umræða .............................................................................................................................................46 

11.1 Rannsóknarspurning 1: Hver er talin helsta skýringin á að 4ra ára börn séu 

ekki bólusett á tilsettum tíma ? ........................................................................................................ 46 

11.2 Rannsóknarspurning 2: Hvaða leiðir væri hægt að fara til að hvetja foreldra til 

þess að mæta með börnin sín í 4ra ára bólusetningu ? .................................................................. 48 

12 Ályktanir .............................................................................................................................................52 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................................53 

Fylgiskjöl .................................................................................................................................................58 

Fylgiskjal 1: Bréf til heilsugæslunnar og verkefnastjóra HH ...................................................................58 

Fylgiskjal 2: Spurningalisti til verkefnastjóra ung- og smábarnaverndar ................................................60 

Fylgiskjal 3: Bréf til foreldra ....................................................................................................................62 

Fylgiskjal 4: Spurningalisti til foreldra/forráðamanna ..............................................................................64 

Fylgiskjal 5: Leyfi frá Vísindasiðanefnd ..................................................................................................67 

Fylgiskjal 6: Leyfi frá Vísindasiðanefnd HH og Háskóla Íslands ............................................................67 

Fylgiskjal 7: Leyfi frá Embætti landlæknis ..............................................................................................68 

Fylgiskjal 8: Samstarfsyfirlýsing .............................................................................................................69 

Fylgiskjal 9: Samstarfsyfirlýsing .............................................................................................................70 



11 

Myndaskrá 

Mynd 1: Valúrtak, brottfall þátttakenda og lokaúrtak ............................................................................. 30 

Mynd 2: Hvaðan er fólk að fá upplýsingar um bólusetningar? (N=65) .................................................. 40 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Hlutfall mótefna ......................................................................................................................... 16 
Tafla 2: Samanburður á alvarlegum sjúkdómstilfellum ......................................................................... 18 
Tafla 3:Samanburður á bólusetningartíðni og tilkynningum á sjúkdómum ........................................... 18 
Tafla 4: Yfirlit yfir þátttöku í bólusetningum ........................................................................................... 24 
Tafla 5: Þátttaka í bólusetningum eftir landshlutum árið 2015 .............................................................. 24 
Tafla 6: Þátttaka 4ra ára barna í bólusetningum ................................................................................... 25 
Tafla 7: Viðbótarleiðir í verklagi til að auka bólusetningu (N=14) .......................................................... 35 
Tafla 8:Vinnufyrirkomulag mæti barn ekki í 4ra ára skoðun (N=14) ...................................................... 35 
Tafla 9:Verklag mæti barn í 4ra ára skoðun en fær ekki bólusetningu (N=14) ..................................... 36 
Tafla 10: Fá foreldrar bækling í hendurnar (N=14) ................................................................................ 36 
Tafla 11: Hvað er gert til þegar foreldrar neita bólusetningu (N=14) ..................................................... 36 
Tafla 12: Bakgrunnur foreldra (N=65).................................................................................................... 38 
Tafla 13: Umhverfi barns (N=65) ........................................................................................................... 39 
Tafla 14: Hefur barnið mætt í 4ra ára skoðun og fékk það bólusetningu? (N=65) ................................ 41 
Tafla 15: Hefur barnið verið bólusett og ef ekki hver er ástæða þess? (N=65) .................................... 42 
Tafla 16: Hvernig fékkst þú tíma í 4ra ára skoðun? (N=65) .................................................................. 42 
Tafla 17: Fæðingarmánuður barns (N=65) ............................................................................................ 43 
Tafla 18: Viðeigandi fræðsla um bólusetningar (N=65) ......................................................................... 44 

 

Listi yfir skammstafanir 

HH: Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 

EL : Embætti landlæknis  

WHO : Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

DtaP : Bóluefni gegn barnaveiki, stífkrampa og kíghósta.  

MMR : Bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum.  

CDC :  Centers for Disease Controle and Prevention, Alþjóðleg heilbrigðismálastofnun  

 

 

 



12 

1 Inngangur  

Öflugasta leiðin í baráttu gegn útbreiðslu sjúkdóma eru bólusetningar en talið er að þær komi í veg 

fyrir 2-3 milljónir dauðsfalla ár hvert (Strategic advisory group of experts on immunisation, 2014). 

Sjúkdómarnir sem bólusett er gegn eru orðnir fjarlægir okkur og beinist athygli fólks í meira mæli að 

öryggi og aukaverkunum bóluefnanna sjálfra heldur en sjúkdómanna. Stór spurning er því hvort 

ávinningur bólusetninga hafi snúist upp í sinn eigin óvin (Cooper, Larson og Katz, 2008). Undanfarin 

ár hefur þátttaka bólusetninga víðsvegar um heim verið á mörkum þess að vera fullnægjandi og þar er 

Ísland engin undantekning eins og sjá má í tölum árlegra skýrsla um þátttöku barna í bólusetningum 

frá sóttvarnalækni (Landlæknisembættið, 2013b, 2014, 2015d, 2016f). 

Í desember 2016 gaf sóttvarnalæknir út skýrslu um helstu áfanga í sögu bólusetninga. Ávinningur 

bólusetninga leynir sér ekki og er eitt þekktasta afrek bólusetninga útrýming bólusóttar árið 1979  

(Þorbjörg Guðmundsdóttir, Haraldur Briem, Þórólfur Guðnason, 2016). Vel hefur verið haldið utan um 

skráningu á bólusetningum á Íslandi undanfarin ár en í reglugerð um bólusetningar segir að skrásetja 

skuli allar bólusetningar sem veittar eru (Reglugerð um bólusetningar á Íslandi nr. 221/2001). Árið 

2003 var þróaður rafrænn miðlægur gagnagrunnur sem inniheldur upplýsingar um allar bólusetningar. 

Markmiðið með þessum gagnagrunni var að fylgjast m.a. með þátttöku í bólusetningum á Íslandi 

(Haraldur Briem, 2015). Með því að geta fylgst með þátttöku er einnig hægt að meta hættuna á að upp 

komi faraldrar. Greinist sjúkdómar sem bólusett er fyrir í samfélaginu er skylda að tilkynna það til 

sóttvarnalæknis. Hann heldur utan um svokallaða Smitsjúkdómaskrá en hún inniheldur fjölda tilfella af 

tilkynningaskyldum sjúkdómsgreiningum sem upp koma ár hvert (Þorbjörg Guðmundsdóttir, Haraldur 

Briem, Þórólfur Guðnason, 2016). 

Bólusetningar barna eru færðar inn í gagnagrunninn af starfsfólki ung- og smábarnaverndar innan 

heilsugæslustöðvanna, en er það í verklagsreglum þeirra hvernig skuli færa bólusetningarnar í 

gangagrunninn (Heilsugæslan, 2013). Skýrslur sóttvarnalæknis byggja því á mikilvægi þess að 

hjúkrunarfræðingarnir/læknar skrái bólusetninguna í þennan grunn. 

Sjá má í skýrslum sóttvarnalæknis að þátttaka 4ra ára barna er heldur minni en þátttaka yngri 

barna og er markmið þessarar rannsóknar að komast að ástæðu þess. Rannsókninni er ætlað að 

svara spurningunum um hver helsta skýringin sé talin á því að 4ra ára börn séu ekki bólusett á 

tilsettum tíma og finna út hvaða leiðir væri hægt að fara til að hvetja foreldra til að mæta með börnin 

sín í 4ra ára bólusetninguna. 

. 
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2 Saga bólusetninga 

Smitsjúkdómar hafa fylgt mannkyninu í hundruði ára og ná elstu gögn um útbreiðslu smitsjúkdóma 

aftur til 16. aldar. Bólusótt og kíghósti breiddust á þessum tíma hratt út og urðu að faröldrum. 

Faraldrarnir héldu áfram á 17. öld, en þá hófust rannsóknir á sjúkdómunum og var leitað leiða til að 

berjast gegn þeim (The College of Physicians of Philadelphia, e.d.) án þess þó að þekkja þá til hlítar. 

Hvenær bólusetningar við bólusótt og kíghósta hófust er á reiki. Fyrstu heimildirnar um framkvæmd 

bóluetninga má rekja til Kína en árið 1742 var ritið The Golden Mirror of Medicine gefið þar út, þar sem 

greint var frá mismunandi aðferðum bólusetninga gegn bólusótt (Leung A, 2011; Immunisation 

Advisory center, 2015). Almennt er talið að fyrstu fræðilegu heimildirnar hafi komið fram á seinni hluta 

18. aldar, en árið 1796 sýndi læknirinn og vísindamaðurinn Edward Jenner fram á virkni bóluefnis með 

vísindalegum aðferðum (Immunisation Advisory center, 2015; The Collage of Physicians of 

Philadelphia, 2010).  Það var þó ekki fyrr en árið 1879 sem efna- og örverufræðingurinn Louis Pasteur 

uppgötvaði að bakteríur væru helsta orsök smitsjúkdóma. Hann þróaði út frá þeirri uppgötvun bóluefni 

úr lifandi veiklaðri veiru (The College of Physicians of Philadelphia, 2010). Næstu ár á eftir urðu miklar 

framfarir í þróun bóluefna. 

Í dag er fjöldi þeirra sjúkdóma sem bólusett er gegn á heimsvísu orðnir 30 talsins (WHO, UNICEF 

og World Bank, 2009) og er bólusett á Ísland  gegn 11 þessara sjúkdóma. Þeir sjúkdómar eru 

barnaveiki, stífkrampi, kíghósti, mænusótt, Hib (Haemofilus influenzae sjúkdómur af gerð B), mislingar, 

hettusótt, rauðir hundar, meningókokkar C, pneumókokkar og HPV (Human Papilloma Virus) 

(Landlæknisebættið, 2013a). 
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3 Sjúkdómar sem bóluefnið DaTP virkar gegn 

Líkt og fram kemur hér að ofan er bólusett fyrir 11 smitsjúkdómum á Íslandi. Bólusetningar DTaP 

hefjast við þriggja mánaða aldur og lýkur þeim við 12 mánaða aldur, eftir það taka við 

endurbólusetningar. Við 4ra ára aldur er bólusett með DTaP bóluefninu en það er endurtekning á 

bólusetningu við barnaveiki, kíghósta og stífkrampa (Landlæknisembættið, 2016a).  

Heiti bóluefnisins DTaP vísar til enskra heita sjúkdómana, Diphtheria (barnaveiki), Tetanus 

(stífkrampi) og Pertussis (kíghósti). Litli stafurinn „a” stendur fyrir Acellular og þýðir að bóluefni sé 

frumulaust og orsakar því bóluefnið ekki sjúkdóminn heldur örvar það einungis líkamann til að 

framleiða mótefni gegn eiturefnunum sem veldur sjúkdómnum. Að stafurinn „a” sé staðsettur fyrir 

framan P merkir það að bóluefnið gegn kíghóstanum sé frumulaust. Bóluefnið inniheldur óvirkt form 

eitursins sem bakteríurnar sem valda sjúkdómunum mynda. Staðsetning stafsins „a” skiptir máli en í 

þessu tilfelli merkir það að einungis bóluefnið við kíghóstanum sé frumulaust en hin bóluefnin 

innihalda lifandi veiklaðar veirur (The Children's Hospital of Philadelphia, 2016). 

Hér fyrir neðan verður fjallað um þessa þrjá sjúkdóma sem bólusett er gegn við 4ra ára aldur. 

3.1 Barnaveiki 

Barnaveiki (diphtheriae) er sjúkdómur sem myndast af völdum bakteríunnar Corynebacterium 

diphtheriae (Hadlield, McEvoy, Polotsky, Tzinserling, og Yakovlev, 2000). Frumeinkenni sýkingarinnar 

koma fram í efri öndunarvegi og getur valdið slæmri hálsbólga með grárri skán yfir slímhúð sem leitt 

getur til öndunarerfiðleika. Alvarlegri einkenni sjúkdómsins myndast vegna eiturefnisins sem bakterían 

myndar og getur það valdið skemmdum á líffærakerfum. Bakterían er mjög smitandi og smitast milli 

manna með dropa- eða úðasmiti (Landlæknisembættið, 2016b). 

Barn sem smitast af barnaveiki getur orðið mjög veikt og dregur sjúkdómurinn 40-50 % þeirra, sem 

ekki fá meðferð, til dauða (Landlæknisembættið, 2016b). Sýklalyf virka á bakteríuna sjálfa en vinna 

ekki á eituráhrifunum hafi þau náð bólfestu. Bólusetning er því eina vörnin gegn sjúkdómnum og má 

þakka öflugri og víðtækri bólusetningu hve sjaldgæfur sjúkdómurinn er í dag (Hadlield o.fl., 2000; 

Landlæknisembættið, 2016b). 

Barnaveiki var alvarlegt vandamál á Íslandi þar til bólusetning hófst en byrjað var að bólusetja gegn 

veikinni á Íslandi árið 1935 en það varð ekki fastur liður í bólusetningum barna fyrr en árið 1959 

(Landlæknisembættið, 2015a). Með hjálp bóluefnisins tókst að útrýma veikinni hér á landi um miðja 

20.öld, en síðasta tilfelli barnaveiki á Íslandi greindist árið 1953 (Landlæknisembættið, 2015a; 

Landlæknisembættið, 2016b). Þrátt fyrir að barnaveiki hafi ekki greinst á Íslandi í áratugi skal hafa í 

huga að sjúkdómurinn er ekki útdauður. Árið 2014 fékk Alþjóðaheilbrigiðsstofnunin (WHO) 7321 

tilkynningu um greinda barnaveiki víðsvegar um heiminn (CDC, 2016). 

3.2 Stífkrampi 

Stífkrampi (Tetanus) er sjúkdómur sem orsakast af áhrifum taugaeiturs sem bakterían Clostridium 

tetani myndar (Landlæknisembættið, 2015b). Sjúkdómurinn smitast ekki milli manna og er því 

frábrugðin öðrum sjúkdómum sem bólusett er gegn en stífkrampabakterían finnst víða í náttúrulegu 
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umhverfi manna. Gró hennar eru harðgerð og finnast m.a. í ryki og jarðvegi auk meltingarfæra 

húsdýra og manna án þess að valda skaða (Landlæknisembættið, 2015b). 

Þegar bakterían kemst í sár myndar hún eitur sem leggst á taugakerfið. Eitrið kemur í veg fyrir 

hindrandi starfsemi taugunga sem veldur miklum vöðvastífleika og sársaukafullum krömpum sem orðið 

geta lífshættulegir (Landlæknisembættið, 2015b). Stífkrampaeitrið er eitt öflugasta eitur sem til er og er 

dánarhlutfallið hátt en talið er að 300.000 manns látist árlega af völdum stífkrampa í heiminum (Roper, 

Vandelaer og Gasse, 2007). 

Bóluefni er áreiðanlegasta vörnin gegn stífkrampa en bóluefnið er talið vera eitt skilvirkasta, 

öruggasta og ódýrasta bóluefni sem völ er á (Roper o.fl., 2007). Bólusetning við stífkrampa hófst á 

Íslandi árið 1952, en skv. Farsóttarskýrslu sóttvarnalæknis sem gefin var út árið 2015 var ekkert 

stífkrampatilfelli skráð á árunum 1960 til 2015 ef frá er talið stakt tilfelli árið 2008 (Haraldur Briem, 

2015). 

3.3 Kíghósti 

Ólíkt öðrum smitsjúkdómum í mönnum er saga kíghósta á Íslandi ekki ljós. Fræðimenn eru ekki 

sammála um upptök sjúkdómsins. Bandarískur barnalæknir, Joseph Lapin taldi sjúkdóminn fyrst hafa 

komið upp árið 1540 en Nils Rose, sænskur barnalæknir telur það hafa verið árið 1414. Fyrsti skráði 

faraldurinn kom þó fram í París árið 1578 (Mattoo og Cherry, 2005).  

Kíghósti (Pertussis) er öndunarfærasjúkdómur sem orsakast af bakteríunni Bordetella Pertussis og 

smitast milli manna með úðasmiti (Castillo, Bada, Aguila, Petrozzi-Helasvuo, Casabona-Ore, Reyes 

og Valle-Mendoza, 2015). Bakterían framleiðir eitur sem eingöngu er framleitt og seytt af henni sjálfri 

(Mattoo og Cherry,  2005). Ungum börnum sem ekki eru bólusett stafar mesta hættan af þessum 

sjúkdómi, en áður en bólusetningar hófust var kíghósti ein helsta ástæða ungbarnadauða (Bart, 

Harris, Advani, Arakawa o.fl., 2014). WHO telur að árið 2008 hafi 16 milljónir barna smitast af 

kíghósta, þar af 95% í þróunarlöndum. Um 195.000 barna yngri en 5 ára létust af völdum sjúkdómsins, 

þrátt fyrir 82% bólusetningartíðni (University of Oxford, 2015). Það er því greinilegt að þrátt fyrir 

bólusetningar eru börn enn að smitast af og deyja af völdum þessa sjúkdóms.  

Fyrstu klínísku einkenni sjúkdómsins eru væg og ósértæk. Þau einkennast í fyrstu af vaxandi kvefi 

og miklum langvarandi hósta og hóstaköstum (de Cellés, Magpantay, King og Rohani, 2016). Vegna 

þess hversu alvarlegur sjúkdómurinn var í nýburum hófst þróun bóluefnis snemma (Matteo og Cherry, 

2005). 

Í Bandaríkjunum á árunum 2000-2012 jókst tíðni tilkynntra tilfella sexfalt eða úr 7867 í 48277 tilfelli  

(Klein, Bartlett, Fireman, Rowhani-Rahbar og Baxter, 2013). 

Kíghósti er enn algengur á heimsvísu en þó einkum í þeim löndum þar sem bólusetningartíðnin er 

lág. Rannsóknir hafa sýnt fram á að árlega greinist 48.5 milljónir manna og látast 295.000 

einstaklingar árlega (Matteo og Cherry, 2005). 

3.4 Boostrix 

Boostrix (dTaP) er heiti þess bóluefnis sem gefið er hér á landi í endurbólusetningu gegn barnaveiki, 

kíghósta og strífkrampa. Virkni bóluefnisins kemur fram strax og er þetta bóluefni kallað 
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örvunarbóluefni þar sem það ýtir undir virkni bóluefnisins Pentavac - DTap sem gefið er hér á landi við 

3, 5 og 12 mánaða aldur (Sérlyfjaskrá, 2016a). Í Evrópu er þetta bóluefni gefið frá 4ra ára aldri en í 

Bandaríkjunum frá tíu ára aldri (McCormack, 2012) .  

Munurinn á þessum tveimur bóluefnum (dTaP og DTap) liggur í hlutfalli þeirra mótefna sem 

bóluefnin innihalda en dTaP inniheldur minna magn af mótefnavökum gegn barnaveiki. Hlutfall 

mótefna má sjá í töflu 1 ásamt því hvenær mælt sé með að þau séu gefin (Sérlyfjaskrá, 2016a, 2016b, 

2016c). 

Tafla 1: Hlutfall mótefna 

 

 

Gerðir bóluefna eru misjöfn og fjölbreytt, þeim er hægt að skipta niður í fjóra flokka eftir gerð 

mótefnavaka í bóluefnunum. Heilar, dauðar eða óvirkar örverur, lifandi en veiklaðar örverur, óvirk 

eiturefni örvera og undireiningar örvera. Boostrix fellur undir flokkinn “óvirk eiturefni örvera” en það 

inniheldur eiturefni sem hafa með eðlis- og efnafræðilegum aðferðum verið óvirkjuð (Baxter, 2007). 

Bóluefnið hefur þó tvo ókosti sem vert er að nefna. Annars vegar þarf nokkra skammta til að mynda 

ónæmi gegn sjúkdómunum og hins vegar eru staðbundin einkenni algeng, s.s. roði og bóla á 

stungustað sem hverfur af sjálfum sér á 48-72 klst (Baxter, 2007). 

Hafa verður í huga heilsu barns áður en það er bólusett, þar sem frábendingar eru sé barn með 

hita eða sýkingar. Skv. leiðbeiningum um heilsuvernd 0-5 ára barna (Landlæknisembættið 2013a) eru 

skráðar aukaverkanir sem geta komið fram t.d. sviði fyrstu mínúturnar eftir bólusetningu, hiti eða 

óværð. Á stungustað getur komið fram lítill hnútur sem hverfur venjulega á sex til átta vikum. 

Með tímanum tekst líkamanum að mynda ónæmi gagnvart bóluefninu og dvínar það því með 

tímanum. Mælt er með því að allir séu bólusettir á 10 ára fresti fyrir stífkrampa, barnaveiki og kíghósta. 

Er þar um að ræða bóluefnið Boostrix eða Boostrix Polio sem inniheldur dTap og bóluefnið gegn 

lömunarveiki IPV (Landlæknisembættið,2017a). Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi 

endurbólusetninga fullorðinna til að koma í veg fyrir kíghósta í nýburum (Lee og Choi, 2017). 
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4 Ávinningur og áhættur bólusetninga 

WHO setti fram árið 2011 alþjóðlega bólusetningaráætlun (Global vaccine action plan, GVAP) sem 

nær frá árinu 2011 til ársins 2020 (WHO, 2013). Við þróun þessarar áætlunar hefur tekist að sameina 

þá hagsmunaaðila sem koma að bólusetningum og því verið hægt að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu hvað það er sem viðkomandi aðilar vilja ná fram með ónæmisaðgerðum á næsta áratug. 

Alls taka um 1100 einstaklingar þátt í þessu verkefni og ná þeir fulltrúar til 140 landa og 290 stofnanna 

(WHO, 2013). 

Ávinningur af bólusetningum er mikill fyrir mannkynið en með þeim er hægt að verjast gegn 

smitsjúkdómum, auka lífsgæði einstaklinga og draga úr dauðsföllum (Kroger, Atkinson, Marcuse og 

Pickering, 2006). Sem dæmi má nefna að með bólusetningum og batnandi heilsufari almennt, m.a. 

hreinu vatni og hreinlætisaðstöðu, hefur árlegum fjölda dauðsfalla barna undir fimm ára aldri fækkað 

úr 9.6 milljónum árið 2000 í 7.6 milljónir árið 2010, þrátt fyrir aukna fæðingatíðni með ári hverju (WHO, 

2013). Dauðsföllum af völdum smitsjúkdóma (barnaveiki, mislingar, stífkrampi, kíghósti og mænusótt) 

sem hægt er að koma í veg fyrir með einföldum bólusetningum hefur fækkað úr 0.9 milljónum árið 

2000 í 0.4 milljónir árið 2010 (WHO, 2013). Ávinningurinn af bólusetningum er því verulegur. 

Áhætta bólusetninga er vissulega til staðar en í samanburði við ávinning þeirra er hún mjög lítil. 

Áhættan að smitast af þeim sjúkdómum sem bólusett er fyrir er mun meiri en að verða fyrir 

aukaverkunum af bólusetningunum. Smitsjúkdómarnir sem bólusett er gegn hafa allir alvarlegar 

afleiðingar (Landlæknisembættið, 2016d). Flestir þessara sjúkdóma geta leitt til mikillar örkumlunar og 

jafnvel dauða. Dánartíðni sjúkdómanna sem bólusett er fyrir nær frá 0,1% upp í 60% 

(Landlæknisembættið, 2015c).  

Árlega koma bólusetningar gegn barnaveiki, kíghósta, stífkrampa og mislingum í veg fyrir 2,5 

milljónir dauðsfalla í heiminum. Einnig er talið að hægt væri að koma í veg fyrir 1,5 milljónir dauðsfalla 

í viðbót með hærri bólusetningartíðni (WHO, 2017). Fólk horfir sífellt meira til áhættunnar af völdum 

bóluefnanna í stað sjúkdómanna (Vorsters, Tack, Hendrickx, Vladimirova, Bonanni, Pistol o.fl., 2010 ). 

Bóluefni líkt og önnur lyf geta valdið aukaverkunum eða jafnvel fylgikvillum í tengslum við 

stungustað. WHO (2015b) flokkar aukaverkanir í tvo flokka: algengar, minniháttar og sjaldgæfar eða 

alvarlegar aukaverkanir. Flestar aukaverkanir sem koma fram eru minniháttar og þarfnast ekki 

íhlutunar. Þar má helst nefna roða á stungustað, hita og þreytu. Þessi einkenni útskýrast af 

viðbrögðum ónæmiskerfis líkamans sem eru eðlileg þar sem bóluefninu er ætlað að vekja kerfið til 

varnar tilteknum sýkingavöldum. Alvarlegri aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar (WHO, 2015b).  

Í töflu 2 má sjá samanburð á alvarlegum sjúkdómstilfellum, þess að sýkjast af sjúkdómnum og  

alvarlegar afleiðingar bóluefna (Landlæknisembættið, 2017b). Taflan er hluti úr stærri töflu 

sóttvarnalæknis og má nálgast hana á heimasíðu Embættis landlæknis. Einungis er horft í þá 

sjúkdóma sem bólusett er fyrir við 4ra ára aldurinn. 
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Tafla 2: Samanburður á alvarlegum sjúkdómstilfellum 

 

 

Þegar rýnt er í tölur bæði úr árlegum uppgjörum frá sóttvarnalækni (Landlæknisembættið, 2013 b, 

2014, 2015d, 2016f) og smitsjúkdómaskrá um tilkynningaskylda sjúkdóma (Landlæknisembættið, 

2016c) og tölurnar bornar saman sést að með aukinni bólusetningu fækkar tilfellum smitsjúkdóma. 

Hvort um marktæk tengsl frekar en tilviljun séu að ræða þyrfti að rýna aftar í gögnin en eru þau ekki 

opinber á vefsíðu Embættis landlæknis. 

Tafla 3:Samanburður á bólusetningartíðni og tilkynningum á sjúkdómum 

 

 

Umræðan um efasemdir bóluefna varð sem allra hæst í Vesturlöndunum árið 1998 í kjölfar birtingar 

á grein eftir Andrew J. Wakefield, bresks læknis sem sagði tengsl milli MMR bóluefnis og einhverfu. Í 

ljós kom að niðurstöðurnar voru falsaðar á grundvelli hagsmuna. Þessi grein og umfjöllun hefur þó náð 

að halda lífi og virðist fólk styðja sig mikið við hana þegar það mælir gegn bólusetningum. Áhrifa 

þessarar greinar hefur orðið vart víða en m.a. hefur komið upp mislingafaraldur í Þýskalandi (Dögg 

Pálsdóttir, 2015).  

Þessi umræða hefur einnig sett strik í reikninginn er varðar þátttöku í bólusetningum á Íslandi þar 

sem sífellt fleiri, í kjölfar umræðunnar, ákváðu að láta ekki bólusetja börn sín. Árið 2012 voru einungis 

82% 4ra ára barna á Íslandi bólusett (Landlæknisembættið, 2013b). Þetta nær ekki 

hjarðónæmismörkum og því í þessu tilfelli hætta á að faraldur breiðist út (WHO, 2015b).  

Í ársbyrjun 2017 greindust tvö börn með mislinga hér á landi og gerir það fjögur tilfelli á síðustu 

tuttugu árum (Landlæknisembættið, 2017c) en þess má geta að síðasta tilfelli þar á undan greindist á 

Íslandi 2014 sem gerir þrjú tilfelli á fimm árum (Landlæknisembættið, 2013b).  

Bóluefni eru í stöðugri framþróun og sæta ströngu eftirliti. Sé grunur um að viss efni í bóluefnum 

geti á nokkurn hátt verið skaðleg eru efnin fjarlægð og bóluefnin jafnvel tekin af markaði. Þegar kemur 

að áhættuþáttum bóluefna er eitt þekktasta dæmið umræðan um kvikasilfur í almennum 

bólusetningum. Umrætt efni heitir Thiomersal en það inniheldur kvikasilfur og var notað sem 
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rotvarnarefni fyrir bóluefni (Landlæknisembættið, 2016d). Þekkt er að kvikasilfur í miklu magni getur 

verið skaðlegt einstaklingum í nægu magni. Magn kvikasilfurs í bóluefni er það lítið að hættan á 

skaðlegri verkun þess er  lítil sem engin (Landlæknisembættið, 2016d). Þrátt fyrir þetta litla magn 

kvikasilfurs í bóluefnum var ákveðið að fjarlægja efnið þar sem það er talin óþörf og óæskileg viðbót 

við kvikasilfursmagnið sem einstaklingurinn tekur inn með öðrum leiðum t.d. með fæðu en sem dæmi 

eru sumar fiskiafurðir ríkar kvikasilfri. Síðan 1. janúar 2007 hefur ekkert bóluefni í almennum 

bólusetningum barna hér á landi innihaldið kvikasilfur (Landlæknisembættið, 2016d). 
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5 Hjarðónæmi 

Hjarðónæmi er ónæmi sem myndast gegn sýkingum sem gætu breiðst út innan samfélags og næst 

með því að meirihluti einstaklinga sé bólusettur. Ástæðan er sú að sýkingavaldurinn á erfitt uppdráttar 

og nær þ.a.l. ekki bólfestu í samfélaginu. Þetta er leið til að vernda samfélag gegn smitsjúkdómum. Sé 

hjarðónæmi náð er þeim einstaklingum sem ekki er hægt að bólusetja af sérstökum ástæðum gefin 

óbein vörn (John og Samuel, 2000;Pbs, 2014). 

Hjarðónæmi er einn stærsti ávinningur heilbrigðisvísindanna en með því hefur tekist að 

útrýma sjúkdómum og halda öðrum sjúkdómum í skefjum í samfélögum (Þingskjal nr. 1046/2014-

2015). Þegar talað er um hjarðónæmismörk er átt við hversu mikið hlutfall samfélagsins þurfi að vera 

bólusett til að halda smitsjúkdómum í skefjum. Þetta hlutfall er misjafnt eftir sjúkdómum en almennt er 

miðað við að svo hjarðónæmi myndist í samfélagi þurfi bólusetningartíðnin að vera 90-95%. Fari 

bólusetningartíðni gegn tilteknum sýkli undir hjarðónæmismörk er hætta á faraldri  Andre, Booy, Bock , 

Clemens, Datta og John, 2008 ; WHO, 2015a).  

Í janúar 2016 var rannsókn birt sem framkvæmd var árið 2013 í Tallahassee fylki í Florída, 

Bandaríkjunum, á útbreiðslu kíghósta. Rannsóknin var gerð á leikskóla þar sem eins árs leikskólabarn 

greindist með kíghósta. Langflest börnin voru bólusett gegn veikinni en á innan við 5 mánuðum 

greindust 26 (22%) börn á leikskólanum, tveir starfsmenn og ellefu fjölskyldumeðlimir. Þegar horft er 

yfir þann hóp sem smitaðist sést að aðeins 50% þeirra barna voru bólusett. Þessar niðurstöður valda 

áhyggjum um hversu áreiðanlegt bóluefnið er fyrir þennan sjúkdóm á þessum aldri (1-5 ára). Út frá 

þessum niðurstöðum má ekki útiloka þann möguleika að barn sem er bólusett fái kíghósta (Matthias, 

Pritchard, Martin, Dusek, Cathey, D’Alessio og Kirsch, 2016). Rannsóknin sýnir að mikilvægt er að ná 

góðri bólusetningarþekjun svo sjúkdómar sem þessi spretti ekki upp. 

Þegar rýnt er í tölur á heimsvísu sést að nú eru fleiri einstaklingar en nokkru sinni áður bólusettir og 

má líklega þakka auknu aðgengi að bóluefnum um allan heim. Árið 2015 luku 86% barna í heiminum 

öllum þremur gjöfunum á DTP bóluefninu. Þrátt fyrir góðan árangur í bólusetningum voru 19,4 milljónir 

barna sem ekki hlutu bólusetningu þetta árið.  

Stefna Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) til ársins 2020 er að ná bólusetningarþekjunni upp í 

90% en eru það hjarðónæmismörk fyrir sjúkdóma sem DTP bóluefnið virkar gegn (barnaveiki, kíghósti 

og stífkrampi) (WHO/UNICEF, 2016). Fræðsla, framboð og gott aðgengi ásamt eftirfylgni 

heilbrigðisstarfsfólks er talin helsta leiðin til þess að stuðla að betri þátttöku í bólusetningum (Þingskjal 

nr. 1046/2014-2015). 
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6 Viðhorf foreldra 

Viðhorf foreldra til bólusetninga er einn helsti áhrifavaldur í ákvörðunum þeirra um bólusetningar barna 

sinna (Paulussen, Hoekstra, Lanting, Buijs og Hirasing, 2006). Í rannsókn Önnu Tómasdóttur (2010) 

má sjá helstu áhrifaþætti viðhorfa foreldra til bólusetninga. Þar eru efst á lista áhyggjur foreldra af 

öryggi bóluefna og þar á eftir vantraust gagnvart heilbrigðisstéttinni. Einnig kemur fram ógn sjúkdóma, 

menntun og þekkingarleysi/ónægar upplýsingar. 

Í heildina eru margir þættir sem hafa áhrif á viðhorf foreldra til bólusetninga, þar má sem dæmi 

nefna fyrri reynslu, heilbrigðistengdar hugmyndir og skilaboð frá umhverfinu (Gust, Brown, Sheedy, 

Hibbs, Weaver og Nowak, 2005). Viðhorfum til bólusetninga er því ekki hægt að skipta einfaldlega eftir 

því hvort þeir séu fylgjandi eða mótfallnir bólusetningum.  

Rannsókn var gerð árið 2005 með því markmiði að draga upp mynd af viðhorfum foreldra, 

skoðunum þeirra og hegðun gagnvart bólusetningum barna. Teknar voru saman niðurstöður úr 44 

könnunum sem sneru að viðhorfi til heilsu og ónæmisaðgerða. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

leiddu í ljós að mjög mikill meirihluti foreldra eða í kringum 84% voru sammála því að bóluefni væru 

nauðsynleg, hinsvegar hafði stór hluti þessa fólks áhyggjur af öryggi bóluefna. Samkvæmt þessari 

rannsókn er því greinilegt að foreldrar hafa áhyggjur af öryggi bóluefna og því þarf að efla þá fræðslu 

sem til er um bóluefni (Gust o.fl., 2005). 

Íslensk rannsókn sem gerð var árið 2016 af Kristínu Friðrikku Jónsdóttur og beindist að foreldrum 

barna á aldrinum eins til 12 ára. Sett var upp auglýsing á facebook og auglýst eftir viðmælendum. 

Viðmælendurnir voru átta í heildina, fimm mæður og þrír feður en vert er að taka fram að þau eiga ekki 

börn saman. Gagnaöflun fór fram í viðtalsformi með hálfopnum og opnum viðtalsramma. Fram kemur í 

rannsókninni að viðmælendur hennar voru allir sammála um að smitsjúkdómar barna væru hættulegir, 

gætu leitt barnið til dauða og lifi barnið af geti afleiðingarnar orðið alvarlegar. Allir viðmælendurnir tóku 

undir að bólusetja þyrfti börn og fylgdu eftir þeim ráðleggingum heilbrigðisyfirvalda sem liggja fyrir 

varðandi bólusetningar barna.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar endurspeglar niðurstöðu rannsóknar Ýmis Óskarssonar (2014) 

þar sem spurningalisti var sendur út á 20.641 manns í fjórum úrtökum og leiddi  niðurstaða hennar í 

ljós að yfir 95% foreldra væru mjög eða frekar hlynntir bólusetningu barna á fyrstu aldursárunum. 

Skýrsla sóttvarnalæknis um þátttöku í almennum barnabólusetningum árið 2015 styður einnig undir 

þessar niðurstöður, en samkvæmt henni eru almennt yfir 90% barna bólusett að undanskildum 4ra ára 

börnum þar sem þátttakan er einungis 87%. 

Neikvæð viðhorf foreldra gagnvart bóluefnum endurspeglast í bólusetningaþátttöku barna þeirra 

(Prislin, Dyer, Blakely og Johnson, 1998). Áhyggjur foreldra byggjast á hræðslu við minniháttar atriði 

eins og sársauka við sprautuna, hækkaðan hita eftir bólusetninguna og einnig allan þann fjölda 

bólusetninga sem barnið fær. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2009 leiddi í ljós að 

tæplega 80% foreldra töldu bólusetningar mikilvægar fyrir börn sín og voru vissir um að þær væru 

öruggar. Hins vegar voru 20% foreldra sem tjáðu ótta við þær mörgu bólusetningar sem barn þeirra 

fengi og áhrif þeirra á ónæmiskerfið (Kennedy, Basket og Sheedy, 2011). Sambærileg rannsókn 
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(Opel, Taylor, Zhou, Catz, Myaing og Mangione-Smith, 2013) leiddi aðrar niðurstöður í ljós. Þá hafði 

hlutfall þeirra sem hafði áhyggjur af aukaverkunum bólusetninga og þar með taldi bólusetningar ekki 

öruggar aukist í 50%. Um 6-8% foreldra höfðu ekki látið bólusetja börn sín af persónulegum ástæðum 

og fer þetta hlutfall hækkandi með hverju ári. 

 



23 

7 Bólusetningar á Íslandi 

Bólusetningar á Íslandi hófust árið 1802 þegar fyrst var bólusett gegn kúabólu. Þremur árum seinna, 

árið 1805 var sett í lög að bólusetja ætti alla gegn kúabólu en eru þetta einu lögin sem sett hafa verið 

varðandi það að skylda fólk til bólusetninga á Íslandi. Lögin voru afnumin árið 1978 en 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) lýsti yfir útrýmingu bólusóttar árið 1979 (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir ofl., 2016). 

Bólusetningum miðaði mikið áfram um miðja 20.öldina og voru 27 ný bóluefni þróuð á þessum tíma 

við jafn mörgum smitsjúkdómum (The college of physicians of Philadelphia, e.d.). Árið 1950 var sett í 

lög að bjóða ætti ungabörnum bólusetningar en áður fyrr höfðu bólusetningar verið framkvæmdar um 

fermingaraldur barns. Sama ár var boðið upp á bólusetningar við barnaveiki og kíghósta. Árið 1953 

var stífkrampabóluefninu bætt í hópinn og mænusótt árið 1956 (Þorbjörg Guðmundsdóttir o.fl., 2016) 

Skipulagðar bólusetningar hófust hér á landi árið 1959 (Þorbjörg Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Byrjað var þá að bólusetja við barnaveiki, kíghósta og stífkrampa í einni sprautu og mænusótt í 

annarri. Þremur áratugum síðar, árið 1989, var byrjað að bólusetja með MMR bóluefninu en það 

innihélt bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum. Strax frá upphafi voru góðar undirtektir 

við bólusetningum sem varð til þess að sjúkdómstilfellum fór ört fækkandi (Þorbjörg Guðmundsdóttir 

o.fl., 2016). 

Reglugerð sem sett var á árið 2001 fór fram á að öllum börnum með lögheimili á Íslandi yrði boðin 

bólusetning gegn eftirfarandi sjúkdómum; barnaveiki, stífkrama, kíghósta, mislingum, rauðum hundum, 

mænusótt, hettusótt og sjúkdómi af völdum H. influenzae B (Hib) (Reglugerð um bólusetningar á 

Íslandi nr. 221/2001). Reglugerðin kveður einnig á um skráningu bólusetninga einstaklings í sjúkraskrá 

viðkomandi og einnig skal skrá komi upp aukaverkanir vegna bólusetningarinnar. Sóttvarnalæknir 

heldur utan um skráningu bólusetninga og út frá þeim upplýsingum má meta þekjun bólusetninga og 

því hættuna á að sjúkdómarnir nái sér á strik (Landlæknisembættið, 2009). 

7.1 Þátttaka í bólusetningum á Íslandi 

Undanfarin ár hefur sóttvarnalæknir tekið saman ársskýrslu um þátttöku barna í almennum 

bólusetningum á Íslandi. Almennt hefur þátttaka almennings verið góð í bólusetningum og því ekki 

talin þörf á að gera þær að skyldu ( Þorbjörg Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Þó má sjá í ársskýrslum 

sóttvarnalæknis að þátttaka 12 mánaða og 4 ára barna er mun minni en vonast var eftir og er það 

mikið áhyggjuefni (Landlæknisembættið, 2013b, 2014, 2015d, 2016f). 

Í skýrslunum má sjá hvernig þátttökutíðnin hefur þróast undanfarin ár við mismunandi aldur en 

einnig er skýrslunni skipt upp eftir landsvæðum. Með þessum hætti er hægt að bera saman tíðni 

bólusetninga bæði eftir aldri og staðsetningu eftir landshlutum. 

Ársskýrslurnar síðan 2012 eru opinber gögn og hægt að nálgast þær á vefsíðu Embættis  

Landlæknis (Landlæknisembættið 2013b, 2014, 2015d, 2016f) 
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Tafla 4: Yfirlit yfir þátttöku í bólusetningum  

 

Eins og sjá má á töflu 4 virðist bólusetningartíðnin almennt vera að aukast aftur með árunum. Þrátt 

fyrir aukningu milli ára ná ekki allar bólusetningar upp í hjarðónæmismörk.  

Áhugavert er að sjá hversu duglegir foreldrar/forráðamenn eru að bólusetja börnin sín fyrstu 

bólusetningarnar en við átta mánaða aldur virðist þátttakan falla í öllum landshlutum. Þessi lága tíðni 

helst áfram þar til þau eru bólusett á grunnskólaaldri (Landlæknisembættið, 2016f) en þá hefur 

skólakerfið umsjón með bólusetningunum í samstarfi við heilsugæsluna og fylgjast með því hvort barn 

hafi fengið allar sínar bólusetningar eftir tilmælum sóttvarnalæknis. Sé barn ekki að fullu bólusett m.v. 

aldur er haft samband við foreldra (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 2008). Í töflu 5 má sjá þátttöku í 

bólusetningum barna eftir landshlutum (Landlæknisembættið, 2016f). 

Tafla 5: Þátttaka í bólusetningum eftir landshlutum árið 2015 
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Á fyrstu mánuðum barnsins mæta foreldrar/forráðamenn reglulega með börnin sín í ung- og 

smábarnavernd á heilsugæslustöðvunum. Tíðar mætingar eru fyrstu mánuðina en eftir sjötta mánuð 

fer að líða lengra á milli heimsókna og er því aðhaldið minna gagnvart foreldrum. Þetta veltir upp þeirri 

spurningu hvort foreldrar séu að gleyma að mæta með börnin í bólusetningar eftir þann tima 

(Landlæknisembættið, 2013a) 

Þegar rýnt er í töflu 5 sést að þátttakan í sumum landshlutum stendur verr en annars staðar. 

Ástæðan fyrir mismunandi tölum á milli landshluta gæti t.d. verið munur á aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu (Landlæknisembættið, 2016f). 

7.2 Þátttaka 4ra ára barna í bólusetningum á Íslandi  

Við 4ra ára aldur er endurnýjun á bóluefni dTaP gegn kikhósta, barnaveiki og stífkrampa. 

Meðalþátttaka 4ra ára barna í bólusetningar á árunum 2012-2015 er 84,5%. Hvað þátttöku milli 

landshluta varðar er hlutfallslega lægsta þátttakan á Suðurlandinu en þar er meðaltal bólusettra barna 

á árunum 2012-2015 einungis 79,5%. Suðurnesin fylgja þeim fast á eftir með 80,8% þátttöku. Þegar 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu er tekið til greina skal athuga að meðaltal á höfuðborgarsvæðinu yfir 

sama tímabil er 84%, en þar þykir aðgengi að heilbrigðisþjónustu gott (Landlæknir 2013b, 2014, 

2015d, 2016f) 

Tafla 6: Þátttaka 4ra ára barna í bólusetningum 

 
 

Þátttaka barna í Vestmannaeyjum var mjög dræm árið 2012, einunigs 75%. Næstu ár á eftir tóku 

þeir sig þó á í bólusetningum en þrátt fyrir aukninguna nær það ekki upp í hjarðónæmismörk. Aðrir 

landshlutar standa betur er varðar bólusetningar 4ra ára barna en Austurland, Norðurland og 

Vesturland eru öll á barmi hjarðónæmismarka. Meðalþátttaka þar á árunum 2012 til 2015 var 88,5% til 

90,3% (Landlæknir 2013b, 2014, 2015d, 2016f). Hafa skal í huga að hjarðónæmimörk eru miðuð við 

90% bólusetningarþekjun (WHO/UNICEF 2016) en sé bólusetningartíðni undir því er hætta á faraldri. 

Hafa skal í huga að endurtaka þarf þessar bólusetningar á 10 ára fresti. Börn 14 ára að aldri fá 

þessa bólusetningu í grunnskóla en eftir það þurfa einstaklingar sjálfir að bera ábyrgðina 

(Landlæknisembættið, 2016a). 

Árlega taka frændur okkar í Svíþjóð saman skýrslu um þátttöku barna í bólusetningum og 

tilkynningar þeirra sjúkdóma sem ber að tilkynna, en Svíar hafa orðið fyrir barðinu á lágri 

bólusetningatíðni líkt og aðrir (Folkhälsomyndigheten, 2016). Í Svíþjóð hafa sprottið upp sjúkdómar 

sem mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir með bólusetningu. Gefin var út skýrsla árið 2016 í 

Svíþjóð um sjúkdómstilfelli tilkynningaskyldra sjúkdóma fyrir árið 2015. Það ár greindust 9 börn með 

barnaveiki, tvö þeirra voru bólusett en staða bólusetninga hjá sex þeirra var óljós. Flest þessara barna 
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smituðust utan heimalands síns. Ekkert barn smitaðist árið 2015 af stífkrampa en upp hafa komið 0-3 

tilfelli árlega síðustu 10 ár. Það er einkennandi að börnin eru óbólusett eða bólusett að hluta til. Fjöldi 

kíghóstatilfella árið 2015 voru 603 og eitt andlát (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Útbreiðslur þessara sjúkdóma eru að mestu bundnar við ákveðin svæði sem gefur til kynna að 

bólusetningartíðni sé minni þar en í öðrum hlutum Svíþjóðar. Ástæður þess að þessi tilteknu svæði eru 

að verða fyrir barðinu gætu verið skortur á aðgengi að bólusetningum, skortur á þekkingu á svæðinu 

eða sú ákvörðun foreldris að bólusetja ekki. Bregðast þarf við þessari þróun með því að mæta 

hópunum með þeim hætti sem þörf er á, m.a. með því að hafa bóluefni vel aðgengilegt öllum hópum 

en er það hluti af verkefni sem sóttvarnalæknir Svíþjóðar fór af stað með árið 2013 (The Public Health 

Agency of Sweden. e.d). 

Hópur rannsakenda, Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) vann í samstarfi við WHO árið 

2009 að rannsókn á ástæðum þess að börn væru óbólusett eða bólusett að hluta. Þær ástæður sem 

oftast voru nefndar voru aðgengi að heilbrigðisþjónustu, viðhorf heilbrigðisstarfsfólks, vinnuhættir 

þeirra og áreiðanleiki þjónustu (Favin, Steinglass, Fields, Banerjee, Sawhney, 2012). Sé þessi 

rannsókn borin saman við íslenskar þátttökutölur virðist aðgangur að heilbrigðisþjónustu ekki vera 

vandamálið hér á landi þar sem þátttakan er dræm á höfðuborgarsvæðinu en aðgengið þar almennt 

talið mjög gott. Aðrir áhrifaþættir virðast því vega meira líkt og viðhorf foreldra þegar kemur að 

bólusetningum á Íslandi. 
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8 Heilsugæslan 

Innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eru starfræktar 15 stöðvar sem staðsettar eru í Reykjavík, 

Mosfellsbæ, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi (Heilsugæslan, e.d). Heilsugæslan 

veitir fólki í sínu umhverfi heilbrigðisþjónustu og er stefna heilsugæslunnar að vera fyrsti 

viðkomustaður fólks þegar leitað er til heilbrigðiskerfisins. 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 segir í fjórðu grein að heilbrigðisþjónustan skuli ná yfir 

allar almennar lækningar og hjúkrun, heilsuvernd, forvarnir,  bráða- og slysamóttöku ásamt annarri 

heilbrigðisþjónustu sem einstaklingum er veitt á vegum heilsugæslustöðvanna. Heilbrigðisþjónusta 

skal vera öllum aðgengileg og skulu aðildarríki skv 24. grein Barnasáttmálans sjá til þess að ekkert 

barn fari á mis við réttindi sín þegar kemur að því að njóta þessarar þjónustu (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðannna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

8.1 Hlutverk og ábyrgð hjúkrunarfræðinga 

Siðareglur hjúkrunarfræðinga kveða á um að hlutverk hjúkrunarfræðinga sé að efla heilbrigði 

einstaklinga, bæta líðan þeirra og lina þjáningar (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015). Í því felst 

að efla vörn barna gegn smiti, sem valdið geti þjáningu og jafnvel dauða og falla bólusetningar undir 

það. 

Hjúkrunarfræðingar sjá almennt um bólusetningar einstaklinga í samstarfi við lækna. Á 

heilsugæslunni sjá þeir um bólusetningar barna undir grunnskólaaldri í svokallaðri ung- og 

smábarnavernd. Þegar börn eru kominn á grunnskólaaldur taka hjúkrunarfræðingar í skólahjúkrun við 

en þeir starfa á vegum heilsugæslustöðva þeirra hverfa sem skólarnir tilheyra. 

Hjúkrunarfræðingar eru málsvarar skjólstæðinga sinna og getur það því sett þá í erfiða stöðu þegar 

foreldrar/forráðamenn neita bólusetningu fyrir barn sitt. Þá verður að meta hvað vegur þyngst, réttur 

barnsins, forráðamanna eða samborgara (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015).  

Bólusetning er í dag ekki lögboðin þar sem ekki er talin þörf á því að svo stöddu vegna almennt 

góðrar þátttöku (Landlæknisembættið, 2016e). Lög kveða á hverjum tíma um hvernig skuli taka á rétti 

hvers og eins til heilbrigðisþjónustu og þurfa hjúkrunarfræðingar að vera vakandi fyrir afstöðu 

löggjafans hverju sinni. Eins og getið er til í barnalögum hefur foreldri rétt til að ráða högum barna 

sinna og fellst það m.a. í rétti til að neita heilbirgðisþjónustu þ.m.t. bólusetningu fyrir börn sín 

(Barnalög nr. 76/2003 ). En skv. Navin (2013) er algengasta persónulega ástæðan fyrir því að 

foreldrar hafni bólusetningum fyrir barn sitt sé vegna siðferðislegs réttar þeirra. 

8.2 Leiðir til að efla þátttöku í bólusetningum 

Við 4ra ára aldur er síðasta heimsókn barns í ung- og smábarnavernd þar sem þroskamat er gert 

ásamt endurbólusetningu gegn barnaveiki, kíghósta og stífkrampa (Landlæknisembættið, 2013a) Í 

þeim mánuði sem barn verður 4ra ára sendir heilsugæslustöð áminningu til foreldra/forráðamanna um 

að líða fari að þessari skoðun. Fái barn ekki bólusetningu  af einhverri ástæðu á tilsettum tíma er lítil 

eftirfylgni. 



28 

Tölulegar upplýsingar síðustu ára um þessa tilteknu bólusetningu gefa til kynna að tíðni þessara 

bólusetningar er ekki nægileg (sjá töflu 6). Finna þarf viðeigandi leiðir sem ná til foreldra og að það 

verði til þess að börn séu bólusett á tilteknum tíma.  

Undanfarin ár hefur Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir tekið saman lista yfir þau börn sem ekki 

hafa verið bólusett á tilsettum tíma og fá foreldrar/forráðamenn þeirra barna áminningu um að barnið 

hafi ekki mætt. Að mati sóttvarnalæknis er ástæða lélegrar þátttöku 4ra ára barna í bólusetningum 

ekki einungis höfnun á bóluefninu hjá öllum innan þessa stóra hóps heldur séu foreldrar/forráðamenn 

að miklu leyti að gleyma því að mæta með börnin sín eða að skráning heilsugæslunnar í 

bólusetningargrunninn sé ekki fullnægjandi (Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, 12.maí 2017) 
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9 Aðferðafræði 

Heimildaleit fór fram í júní 2016 og stóð til febrúar 2017. Þeir gagnagrunnar sem fyrst og fremst var 

stuðst við voru Cinahl, Pubmed og Scopus ásamt annarri leit á veraldarvefnum. Leitast var eftir 

fremsta megni við að nota frumheimildir. Þau leitarorð sem notast var við voru bólusetningar 

(vaccinations), heilsugæsla (health clinic), ónæmisaðgerðir (immunization), þátttaka (participation), 

hjarðónæmi (herd immunity), kíghósti (wooping cough, pertussis), stífkrampi (tetanus) og  barnaveiki 

(diphtheriae) 

Með þessari rannsókn var leitast eftir að svara rannsóknarspurningunum um hver sé talin helsta 

skýringin á að 4ra ára börn séu ekki færð til bólusetningar á tilsettum tíma og einnig hvaða nýju leiðir 

væri hægt að fara sem hvatning til foreldra að mæta með börnin sín í 4ra ára bólusetningu á tilsettum 

tíma. 

9.1 Rannsóknaraðferð og gagnasöfnun 

Sóttvarnalæknir tekur saman tölur á hverju ári um þátttöku barna í bólsetningum og birtir uppgjör á 

vefsíðu Embættis landlæknis (EL). Uppgjörið byggir á upplýsingum um bólusetningar sem skráðar 

hafa verið í miðlægan gagnagrunn. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir útbjó lista fyrir rannsóknina yfir 

þau börn sem fæddust árið 2010, sem eru búsett á höfuðborgarsvæðinu og voru ekki bólusett við 4ra 

ára aldur eða fyrir tilsettan tíma árið 2015. Þann lista fékk Sesselja Guðmundsdóttir sviðsstjóri ung- og 

smábarnaverndar á Þróunarsviði Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) í hendurnar. Tekin voru þá 

út þau börn á höfuðborgarsvæðinu sem falla ekki undir heilsugæslustöðvar innan HH og aðlagaði hún 

listann að rannsókninni. Fjöldi óbólusettra barna á höfuðborgarsvæðinu eru 266 en 164 börn féllu 

undir rannsóknina.  

Rannsóknin var tvíþætt, annars vegar var sendur spurningalisti á alla 15 verkefnastjóra ung- og 

smábarnaverndar innan HH um atriði er varðar verklag og þjónustu í tengslum við bólusetningu 4ra 

ára barna á tiltekinni heilsugæslustöð. Svörin voru send til sviðstjóra ung- og smábarnaverndar 

þróunarsviðs HH  sem kom þeim ónafngreindum til rannsakenda. 

Hins vegar var haft samband símleiðis við foreldra þeirra barna sem féllu undir rannsóknina og 

þeim boðin þátttaka í rannsókninni. Þeim foreldrum/forráðamönnum er samþykktu þátttöku var sendur 

tölvupóstur með vefslóð inn á síðuna SurveyMonkey sem innihélt spurningalista rannsóknarinnar.  

Gagnasöfnun stóð yfir frá 3.apríl til 21. apríl 2017. Við tölfræðilega úrvinnslu á gögnum var notast 

við tölfræðiforritið Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

9.2 Þýði og úrtak 

Rannsókn þessi er tvíþætt. Fyrri hluti rannsóknarinnar sneri að verklagi ung- og smábarnaverndar 

innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH). Þýði þessa hluta rannsóknar voru allir verkefnastjórar 

ung- og smábarnaverndar á heilsugæslustöðvum landsins en úrtakið voru þeir verkefnastjórnar ung- 

og smábarnaverndar innan HH. Í heildina voru 15 einstaklingar í úrtakinu en 14 þeirra svöruðu 

spurningalistanum, sem gerir 93,3% svarhlutfall. 
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Seinni hluti rannsóknarinnar snýr að foreldrum þeirra barna sem ekki höfðu mætt með börnin sín í 

bólusetningar á tilsettum tíma. Þýði þessara hluta rannsóknarinnar eru foreldrar allra þeirra barna sem 

fædd eru árið 2010 og hafa ekki mætt með börnin sín í 4ra ára bólusetningar á tilsettum tíma. Í 

heildina eru þetta 266 börn á höfuðborgarsvæðinu skv. lista sem sóttvarnalæknir tók saman. Notast 

var við úrtak úr þessum hóp en rannsóknin var bundin við þau börn sem skráð voru á heilsugæslur 

innan HH. Tekin voru út 20 börn sem tilheyrðu heilsugæslustöðvunum í Salahverfi og Lágmúla. Einnig 

voru þau börn tekin út sem voru af erlendum uppruna þ.e. báðir foreldrar erlendir, þar sem 

spurningalistinn var einungis á íslensku. Þau börn voru samtals 81. Eitt barn tilheyrði 

heilbrigðisstofnun Suðurnesja og féll því ekki undir rannsóknarhóp. Eftir stóðu því 164 börn sem 

uppfylltu kröfur rannsóknarinnar.  

Símanúmer foreldra þessara barna voru fengin úr sjúkrakerfinu SAGA en hringt var í foreldra, þeim 

kynnt rannsóknin og boðin þátttaka. Óskað var eftir netföngum foreldra og var það tekið sem samþykki 

þeirra til þátttöku. Svörun símtala var 72,6%, eða 119 símtöl. Þar innan voru foreldrar 108 barna sem 

samþykktu þátttöku en ein móðirin á tvíbura sem féllu undir rannsóknina og voru því 107 foreldrar sem 

samþykktu þátttöku. Foreldrar átta barna neituðu þátttöku og þrjú uppfylltu ekki kröfur rannsóknar. Eftir 

stóðu foreldrar 33 barna sem af einhverjum ástæðum svöruðu ekki símtali, 12 símanúmer voru óvirk 

eða ekki skráð. Í heildina var því tölvupóstur sem innihélt slóð á spurningalistann sendur á 107 netföng 

sem er því 65,2% úrtaksins. 

 

 

Mynd 1: Valúrtak, brottfall þátttakenda og lokaúrtak 
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9.3 Mælitæki og breytur 

Fyrri hluti rannsóknarinnar sneri að heilsugæslunni og þátttöku hennar í bólusetningum barna. 

Verkefnastjórar ung- og smábarnaverndar innan HH fengu sendan spurningalista sem innihélt 5 

spurningar og voru annars vegar staðlaðir valmöguleikar en opnar spurningar hins vegar (Sjá fylgiskjal 

2).  

Fyrsta spurningin sneri að vinnulagi heilsugæslustöðvarinnar þegar kemur að undirbúningi og 

áminningum til foreldra 4ra ára barna. Fyrsta spurning hljóðaði svo: „Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins sendir miðlægt öllum foreldrum 4ra ára barna bréf til að minna á 4ra ára 

skoðunina. Hvað gerir þín heilsugæslustöð aukalega til að minna á þessa skoðun og á 

bólusetninguna?”. Svarmöguleikarnir voru : 1 = Skrif í hverfisblaðið, 2 = Tölvupóstur er sendur til 

foreldra til að minna á 4ra ára skoðun, 3 = Upplýsingar um skoðanir og bólusetningar í ung- og 

smábarnavernd eru hengdar upp í leikskólum hverfisins, 4 = Leikskólakennarar minna foreldra á 4ra 

ára skoðun í ung- og smábarnavernd, 5 = Barnið fær tíma í 4ra ára skoðun þegar það mætir í 2½ árs 

skoðun. Við sendum svo foreldrum símskilaboð nokkrum dögum fyrir 4ra ára skoðunina til að minna á 

hana, 6 = Annað.    

Spurt var út í vinnulag á heilsugæslustöð mæti barnið ekki. Sú spurning hljóðaði svo: „Hvernig er 

vinnufyrirkomulagið ef barn mætir ekki í 4ra ára skoðun, fylgir því einhver eftir?”. Svarmöguleikarnir 

voru: 1 = Haft er samband við foreldra og barnið fær strax nýjan tíma, 2 = Foreldrar þurfa sjálfir að 

hringja og panta tíma síðar og 3 = annað. Einnig var spurt út í það fyrirkomulag ef barn mætir í skoðun 

en er ekki bólusett t.d. vegna veikinda. Svarmöguleikarnir voru: 1 = Barnið fær strax nýjan tíma fyrir 

bólusetninguna, 2 = Foreldrar þurfa að hringja og panta tíma síðar þegar barnið er orðið frískt og 3 = 

annað. Einnig var spurt út í fræðsluefni á vegum heilsugæslustöðvanna og aðgang foreldra að þeim 

og viðbrögð stöðvarinnar neiti foreldrar bólusetningu. Þessar tvær spurningar voru opnar. 

Seinni hluti rannsóknar sneri að þátttöku barna í bólusetningum og hver ástæðan væri fyrir því að 

4ra ára börn væru verr bólusett miðað við aðra aldurshópa. Spurningalisti var sendur út á 

foreldra/forráðamenn barna fædd árið 2010 sem ekki höfðu mætt með börnin sín á tilsettum tíma í 

bólusetningarnar sem þau eiga að fá við 4ra ára aldurinn. Spurningalistinn (Sjá fylgiskjal 4) sem lagður 

var fyrir foreldra/forráðamenn innihélt 20 spurningar sem að mestu voru staðlaðar en gefa þær 

mælanlegri upplýsingar sem henta betur fyrir þessa rannsókn.  

Spurningalistinn var tvíþættur. Fyrstu 10 spurningarnar sneru að foreldri/forráðamanni sem svaraði 

spurningalistanum og umhverfi barnsins. Breytur sem unnið var með í þessari rannsókn eru m.a 

nafnbreytur þar sem valmöguleikum er breytt í tölustafi við úrvinnslu gagna. Tengsl foreldris við barnið 

fær þá tengingu við tölur að 1 = Móðir, 2 = Faðir og 3 = Annar forráðamaður. Tvær spurningar sneru 

að menntun foreldranna. Fyrri spurningin „Menntun sem þú hefur lokið?” velja átti hæsta stig 

menntunar sem þátttakandi hafði lokið og voru svarmöguleikarnir: 1 = Grunnskólanám, 2 = Iðnnám, 3 

= Stúdentspróf og 4 = Háskólanám. Hafi háskólanámi verið lokið var spurt hvaða háskólagráðu 

þátttakandi hafði lokið. Svarmöguleikarnir voru: 1= Hef ekki lokið háskólanámi, 2 = Grunnnám, 3 = 

Diplóma, 4 = Meistaranám, 5 = Doktorsnám. Einnig var spurt út í hjúskaparstöðu þátttakenda 

(Einhleyp/ur = 1 / Gift/Kvæntur = 2 / Í sambúð = 3 / Annað = 4).  
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Misjafnt er hvar fólk leitar sér upplýsinga um bólusetningar og var spurt í þessari rannsókn „Hvaðan 

hefur þú fengið upplýsingar um bólusetningar?”. Svarmöguleikar voru: 1 = Starfsfólki 

heilsugæslustöðva, 2 = Öðru heilbrigðisstarfsfólki, 3 = Veraldarvefnum, 4 = Öðrum foreldrum og 5 = 

Blöðum og bæklingum. Einnig var athugað hvort fólk hafi fyrri reynslu af því að fara með barn í 4 ára 

skoðun (Já = 1 / Nei = 2). Spurt var um aldur foreldra þar sem notast var við jafnbilabreytur þar sem 

gefin voru upp nokkur aldursbil (Yngri en 20 ára = 1 / 21-25 ára = 2 / 26-30 ára = 3 / 31-35 = 4 / 36 ára 

og eldri = 5). Fjöldi barna á heimilinu á aldrinum 0-18 ára var einnig rannsakaður og var það flokkað 

niður í 1 = 1 barn, 2 = 2 börn, 3 = 3 börn, 4 = 4 börn eða fleiri.  

Spurningar 11-20 á spurningalistanum snéru að barninu. Breytur sem þar koma fyrir eru m.a. 

nafnbreytur þar sem spurt var út í hvaða mánuði barnið væri fætt (Janúar = 1 / Febrúar = 2 / Mars = 3 / 

April = 4 / Maí = 5 / Júní = 6 / Júlí = 7 / Ágúst = 8 / September = 9 / Október = 10 / Nóvember  = 11 / 

Desember = 12).  

Tvær spurningar sneru að hvort barn væri að fullu bólusett miðað við aldur og ef ekki þá hver 

ástæða þess væri. Í báðum spurningum var um nafnbreytur að ræða. Til að meta hversu vel bólusett 

barnið var var notast við spurninguna: „Hver  er staða ónæmisvarna barns þíns? Hefur það verið að 

fullu bólusett ?” Svarmöguleikar voru: 1 = Já það hefur fengið allar bólusetningar m.v. 4ra ára aldur, 2 

= nei það hefur ekki fengið neina bólusetningu, 3 = Það hefur verið bólusett að hluta og 4 = Ef að hluta 

til: Hvaða bólusetningar hefur það fengið?. Seinni spurningin var: „Ef barnið er ekki full bólusett, hver 

er ástæða þess ?”. Svarmöguleikar voru: 1 = Vegna aukaverkana sem þær geta valdið, 2 = Of mikið af 

bóluefnum sem barnið fær í heildina, 3 = Óþægindi eða hræðsla tengd bólusetningunni, 4 = Þessir 

sjúkdómar eru ekki lengur til, 5 = Barnið mitt er að fullu bólusett m.v. 4ra ára aldur, 6 = Það gleymdist 

og  7 = Annað 

Fjórar spurningar sneru að 4ra ára skoðuninni en þær voru „Hefur barnið þitt mætt í 4ra ára 

skoðun?” þar sem svarmöguleikarnir voru: 1 = já, ef já þá svara spurningu 16 og 2 = nei, ef nei þá 

svara spurningu 17. Ef spurningunni að framan var svarað játandi átti að svara næst spurningunni 

„Fékk barnið bólusetningu í 4ra ára skoðuninni?” þar sem svarmöguleikarnir voru: 1 = já og 2 = nei, 

nefndu ástæðu. Hafi svarið hins vegar verið nei átti að svara næst „Hver er ástæða þess að barnið 

hefur ekki mætt í 4ra ára bólusetninguna/skoðunina? þar sem svarmöguleikarnir voru: 1 = Ég áttaði 

mig ekki á að bólusetning væri við þennan aldur, 2 = Þetta gleymdist, 3 = Þetta tafðist í upphafi og 

fyrirfórst, 4 = Erfiðlega gekk að finna tíma, 5 = Barn mitt hefur verið mikið veikt, 6 = Mig langar ekki að 

bólusetja barnið mitt, 7 = Ég er búin að bólusetja barnið mitt viðeigandi bólusetningum m.v. 4ra ára 

aldur og 8 = Annað. Síðasta spurningin er sneri að 4ra ára skoðuninni var „Hvernig fékkstu tíma í 4ra 

ára skoðun?” þar sem svarmöguleikarnir voru: 1 = Vissi það sjálf/ur og pantaði tíma og 2 = Fékk 

áminningu frá heilsugæslunni. Ein spurning sneri að viðeigandi fræðslu til foreldra um bólusetningar 

sem innihélt einnig nafnbreytur, „Finnst þér vera viðeigandi fræðsla um bólusetningar, ávinning og 

áhættur ?”. Svarmöguleikarnir voru: 1 = já, 2 = nei og 3 = ef nei, þá afhverju ekki ?. 

9.4 Úrvinnsla gagna 

Notast var við Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) tölfræðiforrit, útgáfu 24,0 (IBM, 

Armonk, NY, USA) við úrvinnslu á gögnum ásamt Microsoft Exel 2011. Tegund rannsóknar er 
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faraldsfræðileg lýsandi og skýrandi en hún miðar út frá vinnslu á tölulegum gildum um þátttöku barna í 

bólusetningum og rannsókn á því hvers vegna tölurnar eru lægri hjá 4ra ára börnum miðað við aðra 

aldurshópa. Tíðnitöflur voru settar upp fyrir allar breytur.  

Notast var við ályktunartölfræði til að skoða hvort eiginleikar foreldra s.s kyn, aldur, menntun og 

hjúskaparstaða hafi tengsl við þátttöku barns í 4ra ára bólusetningum en einnig var borið saman hvort 

það að barnið eigi eldra systkini hafi áhrif. Tengsl og marktækur munur milli áhrifaþátta og hvort barn 

væri bólusett eða ekki var skoðað með Kí-kvaðratprófi, Pearson fylgnistuðullinn var notaður til að 

skoða hvort fylgni væri milli þátta í rannsókninni og var stuðst við ályktunartölfræði til að meta hvort 

hægt væri að yfirfæra niðurstöður úrtaks yfir á þýði. 

Svör frá einu foreldri voru gerð ógild þar sem augljóst var í svörum þess að það hafði svarað 

spurningalistanum með annað barn í huga en heyrði undir rannsóknina. Ógild svör af einhverju tagi 

reiknast ekki með í útreikningum. 

9.5 Siðfræðileg álitamál og leyfisöflun 

Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar og fékkst það 7. mars og hlaut nr. 17-084. Samþykki frá 

Vísindasiðanefnd Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) og  Háskóla Íslands (HÍ) fékkst 8. febrúar 

2017. Rannsókn var einnig tilkynnt til Persónuverndar.  Sótt var formlega um leyfi frá Embætti 

Landlæknis um aðgang heilsugæslunnar að nafnalista um þau börn sem ekki höfðu verið bólusett á 

tilsettum tíma svo hægt væri að nálgast foreldra/forráðamenn þeirra fyrir þessa rannsókn. Leyfi fékkst 

17. febrúar 2017. Þátttaka foreldra/forráðamanna var tekið sem upplýst samþykki þeirra fyrir þátttöku í 

rannsókninni en gögnin skiluðu sér nafnlaust til rannsakenda og eru því með öllu ópersónugreinanleg. 
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10 Niðurstöður 

Rannsókn þessi var tvíþætt. Annars vegar var sendur út spurningalisti til verkefnastjóra ung- og 

smábarnaverndar innan heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og hinsvegar var sendur út spurningalisti 

á netfang foreldra sem eiga börn fædd árið 2010 og höfðu ekki fengið bólusetningu skv. miðlægum 

bólusetningargrunni sóttvarnalæknis. 

10.1 Heilsugæslan 

Þátttakendur fyrri hluta rannsóknar voru allir verkefnastjórar ung- og smábarnaverndar innan 

Heilsugæslustöðva höfuðborgarsvæðisins. Í úrtakinu voru 15 einstaklingar en alls svöruðu 14 (93,3%)  

þeirra spurningarlistanum. Spurningalistinn sneri að verklagi hverrar stöðvar þegar kemur að 

bólusetningum 4ra ára barna. Gott svarhlutfall úrtaks gefur góða mynd af þýðinu. 

10.1.1 Hvað gerir þín heilsugæslustöð til að minna á 4ra ára skoðun og 
bólusetningar? 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins sendir samkvæmt verklagi miðlægt öllum foreldrum 4ra ára barna 

bréf til að minna á skoðunina og bólusetninguna við 4ra ára aldur. Spurt var út í viðbótarleiðir í verklagi 

til að auka þátttöku í þessari skoðun og bólusetningu. Afgerandi var í verklagi stöðvanna að foreldrar 

væru minntir á 4ra ára skoðunina í 2 og ½ árs skoðuninni og láti svo bréfið frá miðlægum grunni 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins duga. Foreldar þurfa að panta sjálfir tíma en einungis ein 

heilsugæslustöð fylgir sínum börnum vel eftir í þessum málum og boðar þau í skoðun hafi foreldrar 

ekki gert það innan ákveðins tímaramma.  

Ein heilsugæslustöð er í góðu samstarfi við leikskólana í sínu hverfi. Starfsmenn þessara leikskóla 

eru duglegir að minna foreldra á þroskamatið og eins eftirfylgd eftir hvert þroskamat. Ein 

heilsugæslustöð vissi einnig til þess að starfsmenn leikskólana minntu foreldra á þroskamatið þó svo 

þeir væru ekki í skýrri samvinnu. Þrjár heilsugæslustöðvar hafa hengt upp upplýsingar á leikskólunum 

um skoðanir og bólusetningar í ung- og smábarnavernd. Hverfisblöðin eru lítið notuð ein einungis ein 

heilsugæslustöð skrifar í hverfisblaðið til að vekja athygli á 4ra ára skoðuninni og bólusetninguna sem 

henni fylgir. Ein heilsugæslustöð svaraði að barn fengi tíma í 4ra ára skoðun þegar það mætir í 2 ½ 

árs skoðun og fá svo foreldrar áminningu í gegnum smáskilaboð nokkrum dögum áður til að minna á 

skoðunina. Ein stöð sendir tölvupóst til að minna á skoðunina. 
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Tafla 7: Viðbótarleiðir í verklagi til að auka bólusetningu (N=14) 

a) Svarhlutfall meira en 100% þar sem möguleiki var að svara fleiri en einum möguleika.. 

10.1.2 Vinnufyrirkomulag ef barn mætir ekki í 4ra ára skoðun 

Mæti barn ekki í 4ra ára skoðun voru heilsugæslurnar spurðar hvernig því væri fylgt eftir. Í skoðun við 

4ra ára aldur er framkvæmt þroskamat á barni, sjónin mæld og bólusett við barnaveiki, kíghósta og 

stífkrampa. Í langflestum tilfellum þurfa foreldrar að hringja sjálfir og panta tíma. Í einstaka tilfellum 

hafa heilsugæslurnar samband við foreldra og barnið fær þá strax nýjan tíma. Ein heilsugæslustöð 

sendir út smáskilaboð til foreldra og önnur sendir út bréf náist ekki símsamband.  

Tafla 8:Vinnufyrirkomulag mæti barn ekki í 4ra ára skoðun (N=14) 

 

a) Svarhlutfall meira en 100% þar sem möguleiki var að svara fleiri en einum möguleika. 

10.1.3 Vinnufyrirkomulag ef barn mætir í 4ra ára skoðun en er ekki bólusett 

Hafi barn mætt í 4ra ára skoðun en ekki verið bólusett af einhverri ástæðu t.d. vegna  veikinda. Svörun 

við þessari spurningu sýndi áberandi að eins verklag er hjá heilsugæslunum en allar 14 

heilsugæslustöðvarnar sem svöruðu spurningakönnuninni bóka strax allar nýjan tíma fyrir barnið í 

bólusetningu. Í einstaka tilfellum þurfa foreldrar að bóka sjálfir tíma þegar barnið er orðið frískt hafi 

veikindi tafið bólusetningu. 
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Tafla 9:Verklag mæti barn í 4ra ára skoðun en fær ekki bólusetningu (N=14) 

a) Svarhlutfall meira en 100% þar sem möguleiki var að svara fleiri en einum möguleika. 

10.1.4 Fá foreldrar bækling í hendurnar til að auka þekkingu sína á gagnsemi 
bólusetninga barna ? 

Flestar heilsugæslustöðvarnar sem tóku þátt í rannsókninni afhenda foreldrum bækling um 

bólusetningar í fyrstu heimavitjun ung- og smábarnaverndar eða 11 af 14 stöðvum. Tvær stöðvar 

afhenda ekki bæklinga nema í stöku tilvikum og veitir ein stöð til viðbótar einungis munnlega fræðslu. 

Það á við um allar stöðvar að þær eru duglegar að minna foreldra á þessa bæklinga af og til í 

heimsóknum í ung- og smábarnaverndinni. 

Tafla 10: Fá foreldrar bækling í hendurnar (N=14) 

 

10.1.5 Hvernig bregst heilsugæslustöðin við þegar foreldrar neita að láta 
bólusetja barn sitt ? 

Flestar heilsugæslustöðvarnar beita sér í því að skýra út gagnsemi bóluefnisins og hvetja foreldra til 

að kynna sér allar hliðar málsins áður en ákvörðun er tekin. Ein stöð nefnir að hún leiðbeini foreldrum 

inn á ákveðnar heimasíður sem innihalda öruggar og sannar upplýsingar. 

Hafni foreldrar bólusetningu skrifa þeir undir yfirlýsingu um höfnun við bólsetningu fyrir hönd 

barnsins. Skráð er í bólusetningagrunn að foreldri hafi hafnað bólusetningum fyrir barn sitt og er  

yfirlýsingaskjalið skannað og hengt inn í sögukerfi barns sem viðhengi. 

Tafla 11: Hvað er gert til þegar foreldrar neita bólusetningu (N=14) 

a) Svarhlutfall meira en 100% þar sem um opna spurningu er að ræða. 
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10.2 Foreldrar 

Heildarfjöldi þátttakanda er féllu undir rannsóknina voru foreldrar 164 barna sem ekki eru með skráða 

bólusetningu skv. upplýsingum sóttvarnalæknis. Hringt var í foreldra þessara 164 barna og netfanga 

aflað. Foreldrar 118 (72,0%) barna svöruðu símanum og tóku afstöðu til þátttöku, 107 (65,2%) þeirra 

samþykktu þátttöku og gáfu upp netföng sín, 8 (4,9%) einstaklingar neituðu þátttöku og 3 (1,8%) féllu 

ekki undir rannsóknina. Fjöldi þeirra foreldra er svöruðu spurningalista rannsóknarinnar var 65 en það 

gera 60,7% þeirra er samþykktu þátttöku og 39,6% af heildarfjölda þeirra barna er féllu undir 

rannsóknina.  

Spurningalistinn sem sendur var á foreldra innihélt 20 spurningar og var honum skipt upp í nokkra 

hluta. Einn hlutinn sneri að því foreldri er svaraði könnuninni og bakgrunn þess, annar hluti 

spurningalistans sneri að barninu sjálfu og bólusetningum þess en þriðji hlutinn sneri að verklagi 

heilsugæslustöðvanna. 

10.2.1 Bakgrunnur foreldra 

Þeir foreldrar er svöruðu spurningalistanum voru fyrst og fremst mæður, 63 (96,9%) af þeim sem 

svöruðu rannsókninni. Einungis tveir (3,1%) feður tóku þátt í rannsókninni. Enginn svaraði í hópi 

annarra forráðamanna en undir það flokkast td. barn sem er í umsjón ömmu sinnar og afa.  

Bakgrunnur þessara foreldra er misjafn og voru nokkrir þættir skoðaðir í þessari rannsókn. Stærsti 

hópur foreldranna sem svaraði spurningalistanum eru 36 ára og eldri eða 38 (58,5%) foreldrar. Yngsti 

hópurinn sem svaraði spurningalistanum var á aldrinum 26-30 ára en 7 (10,7%) foreldrar svöruðu í 

þeim hópi. Hjúskaparstaða foreldra var einnig rannsökuð en meirihluti foreldranna er svaraði 

rannsókninni voru giftir eða 36 þátttakendur (55,4%), 16 þátttakenda voru í sambúð (24,6%) og voru 

12 (18,5%) þátttakendur einhleypir.  

Menntun foreldra kom inn á mörg mismunandi menntunarstig en flestir foreldrar hafa lokið 

háskólanámi eða 43 (68.3%) sem síðan skiptist niður á mismunandi gráður. Eins og sjá má á í töflu 12  

hafa flestir sem svara spurningalistanum lokið grunnnám á háskólastigi (30,8%) eða meistaranámi 

(30,8%). Einn (1,5%) hefur lokið doktorsprófi. 

Hæsta menntunarstig 8 (12,3%) foreldranna er svöruðu spurningalistanum var grunnskólapróf, 6 

(9,2%) foreldranna hafa lokið iðnnámi og 6 (9,2%) hafa lokið stúdentspróf   
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Tafla 12: Bakgrunnur foreldra (N=65) 

 

* Misræmi er í svörun foreldra er því svarhlutfall meira en 100%. 

10.2.2 Umhverfi barns 

Í þessari rannsókn var bæði nær- og fjærumhverfi barns skoðað. Hvað varðar fjærumhverfi,var spurt út 

í það póstfang sem barnið býr í. Af þeim foreldrum sem eiga börn er tilheyra þessari rannsókn svara 

flestir spurningalistanum sem búa í Breiðholti, póstnúmeri 109. Foreldrar átta barna er svara 

spurningalistanum eru með búsetu í Garðabæ, póstnúmeri 210 og 225 og foreldrar sjö barna eru í 

Hafnarfirði, póstnúmeri 220 og 221. Sex foreldrar búa í póstnúmeri 104 og foreldrar fimm barna búa í 

póstnúmeri 108. Í öðrum póstnúmerum innan höfuðborgarsvæðisins svöruðu einn til fjórir foreldrar á 

hverri stöð (sjá töflu 13).  

Varðandi nærumhverfi var spurt út í hvort fleiri börn væru á heimilinu. Á heimilum þeirra foreldra er 

svöruðu spurningalistanum var algengast að börnin væru tvö (46,2%) á heimilinu en þar á eftir var 

algengast að börnin væru þrjú (33,9%). Inn á sjö (10,8%) heimilum bjuggu fjögur eða fleiri börn en á 

sex heimilum (9,2%) bjuggu einungis þau börn sem rannsóknin snýr að.  
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Einnig var skoðað hvort barnið sem fellur undir rannsóknina ætti eldra systkini en 43 (66,2%) þeirra 

áttu eldra systkini. Hin 22 (33,8%) voru annað hvort elsta barnið á heimilinu eða það eina.   

Tafla 13: Umhverfi barns (N=65) 

 

10.2.3 Hefur upplýsingaöflun áhrif á þátttöku barna í bólusetningu ? 

Eins og sjá má á mynd 2 er misjafnt hvar fólk leitar sér upplýsinga um bólusetningar en langflestir eða 

57 (87,7%) þátttakendur hafa fengið upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki á heilusgæslustöðvunum. 

Ásamt heilbrigðisstarfsfólki heilsugæslunnar ræðir fólk oft við aðra einstaklinga í leit að upplýsingum 

um hin ýmsu málefni og eru bólusetningar þar engin undantekning. Af þeim sem svöruðu 

spurningalistanum segjast 23 (35,4%) hafa leitað til annarra heilbrigðisstarfsmanna og segjast 22 

(33,8%) foreldrar hafa leitað sér upplýsinga frá öðrum foreldrum.  

Einnig er fólk almennt duglegt að leita sér sjálft upplýsinga með öðrum leiðum og er 

veraldarvefurinn stór vettvangur þar sem auðvelt er að leita sér upplýsinga en 37 (56,9%) þátttakendur 

segjast hafa leitað sér upplýsingar um bólusetningar á veraldarvefnum. Sem heilbrigðisstarfsmaður er 

mikivægt að beina fólki inn á réttar vefsíður þar sem heimildir eru áreiðanlegar.  
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U.þ.b. helmingur þátttakenda, eða 32 (49,2%) þeirra er svöruðu spurningalistanum, hefur lesið sig til 

um bólusetningar í blöðum og bæklingum. 

 

a) Svarhlutfall meira en 100% þar sem möguleiki var að svara fleiri en einum möguleika.  

Mynd 2: Hvaðan er fólk að fá upplýsingar um bólusetningar? (N=65) 

10.2.4 Hefur foreldri mætt með barnið í skoðun og bólusetningu ? 

Foreldrar voru spurðir út í hvort barn þeirra hafi mætt í 4ra ára skoðunina. Svarhlutfallið við þessari 

spurningu var 98% en einn (1,5%) þátttakandi svaraði ekki þessari spurningu. Afgerandi var að barn 

hafi mætt í 4ra ára skoðun eins og sjá má í töflu 14, en alls svöruðu 47 (72,3%) foreldrar því játandi. 

Foreldrar 17 (26,2%) barna sögðu barn ekki hafa mætt í 4ra ára skoðun.   

Hafi foreldri svarað því játandi að hafa mætt með barn sitt í 4ra ára skoðun voru þau spurð hvort 

barn hafi fengið bólusetningu í skoðuninni. Foreldrar 53 (81,5%) barna svöruðu þessari spurningu. 

Foreldrar 45 (69,2%) barna svöruðu því játandi að hafa fengið bólusetningu við 4ra ára skoðunina en 

átta (12,3%) foreldrar neituðu. Þær ástæður sem gefnar voru upp hafi barn ekki verið bólusett í 4ra ára 

skoðuninni voru m.a. seinkun bólusetningar vegna veikinda eða ofnæmis. 

Svaraði foreldri því neitandi að barn hafi mætt í 4ra ára skoðun voru foreldrar spurðir hver ástæðan 

væri fyrir því að barn hafi ekki fengið bólusetningu við 4ra ára aldur. Af þeim 65 sem tóku þátt í 

rannsókninni voru 34 (52,3 %) sem svöruðu þessari spurningu en möguleiki var að velja fleira en eitt 

svar.  Algengasta ástæðan sem talin var upp hafi barn ekki fengið bólusetninguna var sú að þetta 

gleymdist en því svöruðu sjö (10,8%) foreldrar. Valmöguleikinn “ þetta tafðist í upphafi og fyrirfórst” var 

valinn sex (9.2%) sinnum. Tveir (3,1%) þátttakendur áttuðu sig ekki á því að bólusett væri við þennan 

aldur og gekk illa hjá tveimur (3,1%) að finna tíma. Enginn valdi valmöguleika að töf hafi verið á 

bólusetningum vegna veikinda barns. Ekkert foreldri er tók þátt í rannsókninni hefur ákveðið að láta 

ekki bóluetja barn sitt.  
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Hægt var að velja valmöguleikann annað þar sem fólk gat gefið hinar ýmsu skýringar en þrjú börn 

bjuggu erlendis, tvö börn voru með fæðuofnæmi sem kemur í veg fyrir bólusetningu og mistök í 

skráningu hjá einu barni. Það kom í ljós hjá einu barni að það hafði átt eftir að fá 18 mánaða 

bólusetninguna og því fékk hún hana og frestaðist því 4ra ára bólusetning, sem svo gleymdist. 

 

Tafla 14: Hefur barnið mætt í 4ra ára skoðun og fékk það bólusetningu? (N=65) 

 

a) Svarhlutfall meira en 100% þar sem möguleiki var að svara fleiri en einum möguleika.  

 

10.2.5 Hefur barnið verið að fullu bólusett og ef ekki hver er ástæða þess? 

Foreldrar voru spurðir út í ónæmisvarnir barns síns, hvort það væri að fullu bólusett m.v. aldur, hafi 

ekki fengið neina bólusetningu (foreldri neiti að láta bólusetja barn sitt) eða hvort barnið hafi verið 

bólusett að hluta til. Foreldrar 54 (83,1%) barna sem tilheyrðu rannsókninni telja barn sitt að fullu 

bólusett m.v. 4ra ára aldur. Tíu (15,4%) þessara barna hafa verið bólusett að hluta en hafi það verið 

bólusett að hluta voru foreldrar beðnir um að nefna hvaða bólusetningu vantaði. Í fjórum af þessum 

tilfellum telja foreldrar einungis 4ra ára bólusetninguna eftir. Eitt foreldri vissi ekki hvaða bólsetningar 

barnið væri búið að fá og annað barn var einungis búið að fá fyrstu bólusetninguna. Eitt foreldri telur 

barnið vera að fullu bólusett en einungis að hluta til í gagnagrunni og því séu um mistök í skráningu að 

ræða.  Ekkert foreldri er tók þátt í rannsókninni hefur valið að láta ekki bólusetja barn sitt og eru því öll 

þau börn er féllu undir rannsóknina að einhverju leyti bólusett. Einn (1,5%) svarenda svaraði ekki 

spurningunni  

Hafi barn ekki verið að fullu bólusett var foreldri spurt út í ástæðu þess. Eins og sjá má í töflu 15 

svöruðu þrír (4,6%) þátttakendur valmöguleikanum „Vegna aukaverkana sem bólusetningar geta 
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valdið”. „Of mikið bóluefni sem barnið fær í heildina” svöruðu tveir (3,1%) þátttakendur og valdi einn 

(1,5%) valmöguleikann „Óþægindi eða hræðsla tengt bólusetningunni”. Valmöguleikanum “annað” 

svöruðu í heildina 13 (20,0%) þátttakendur. Ýmis svör komu þar fram en meðal annars kom fram að 

einn (1,5%) þátttakandi sagði barn sitt hafa orðið mjög veikt eftir fyrstu bólusetninguna, því var tekin sú 

ákvörðun að seinka bólusetningum. Einn (1,5%) hafði ekki fengið bólusentingu út af eggjaofnæmi og 

var henni því ráðlagt að bíða með bólusetningar. Einn (1,5%)  bjó erlendis og erfiðlega gekk að fá skjöl 

send til landsins, einn (1,5%)  taldi þetta vera mistök í skráningu þar sem barnið hafi fengið allar 

bólusetningar og einn (1,5%) þátttakandi sagði þetta einfaldlega hafa gleymst. 

Tafla 15: Hefur barnið verið bólusett og ef ekki hver er ástæða þess? (N=65) 

 

* Svarhlutfall meira en 100% þar sem möguleiki var að svara fleiri en einum möguleika.  

10.2.6 Hvernig fékkst þú tíma í 4ra ára skoðun ? 

Rannsakað var verklag heilsugsælustöðvanna og voru foreldrar spurðir út í hvernig þeir hafi nálgast 

tíma í 4ra ára skoðun fyrir barn sitt. Eins og sjá má í töflu 16 var svarhlutfall við spurningunni 83%, en 

alls svöruðu 54 þátttakendur af þeim 65 sem tóku þátt.  

Flestir sögðust hafa vitað sjálfir af 4ra ára skoðuninni og pantað tíma eða 30 (46%) þeirra sem tóku 

þátt. Hlutfall þeirra sem sögðust hafa fengið áminningu frá heilsugæslunni var 37% eða 24 foreldrar. 

Þess má geta að á þessum tíma var ekki komið inn í verkreglur heilsugæslustöðvana að senda bréf 

heim og minna á 4ra ára skoðuninna. 

Tafla 16: Hvernig fékkst þú tíma í 4ra ára skoðun? (N=65) 
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10.2.7 Hefur áhrif í hvaða mánuði barnið er fætt ? 

Spurt var út í fæðingarmánuð barns. Af þeim foreldrum sem svöruðu spurningarlistanum eiga þeir 

flestir börn fædd í júní og nóvember eða níu (13,9%) börn tilheyra hvorum mánuði. Apríl er ekki langt 

undan en 7 (10,77%) börn eru fædd í þeim mánuði. Sex (9,2%) börn eru fædd ýmist í janúar og ágúst 

og eru fimm (7,7%) börn í mars, maí og desember. Septembermánuði tilheyra svo fjögur (6,2%) börn. 

Eins og tafla 17 sýnir eru fæst börn þeirra er svara þessari rannsókn fædd í febrúar, júlí og 

októbermánuði eða þrjú (4,6%) börn í hverjum þessara mánaða. 

Tafla 17: Fæðingarmánuður barns (N=65) 

 

10.2.8 Finnst þér næg fræðsla um bólusetningar, ávinning og áhættur ? 

Heildarsvörun við spurningunni var góð en alls svöruðu 64 þátttakendur af 65 eða 98,5%.  

Eins og sjá má í töflu 18 fannst 48 (73.8%) foreldrum viðeigandi fræðsla um bólusetningar, ávinning 

og áhættur þeirra vera til staðar. Hins vegar fannst 16  (24.6%) foreldrum fræðslunni vera ábótavant af 

einhverjum ástæðum. Beðið var um nánari útskýringar og voru svör mismunandi.  

Foreldrum fannst vanta meiri fræðslu um áhættur og ávinning, „Þarf að fræða mun meira um áhrif 

bólusetninga, bæði kosti og galla” og „Þyrfti að brýna fyrir fólki áhætturnar að bólusetja ekki börn sín”.  

Nokkrir foreldrar tóku fram að þeim fyndist ekki nægilega vel útskýrt í ung- og smábarnavernd við 

hverju væri verið að bólusetja hverju sinni, að ekki sé nægilega útskýrt hvað bóluefnið heitir en sumir 

telja einnig vera skort á þekkingu hjá heilbrigðisstarfsfólki en eitt foreldri sagði „Mér hefur almennt ekki 

fundist starfsfólk á heilsugæslustöðinni minni hafa mikla þekkingu á bólusetningunum”. Annað foreldri 

segir að „[...] vitað er að best sé að bólusetja börnin sín en engin fræðsla er þegar barnið mætir í 

bólusetningu, yfirleitt ekki útskýrt hvaða bóluefni er verið að nota og við hvaða veiki. [...] talar enginn 

um afhverju heldur er þetta bara svona… “. Betri fræðsla á því sviði gæti dregið úr hræðslu foreldra við 
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bólusetningar þegar útskýrt er hversu litlar aukaverkanir þeirra eru miðað við afleiðingar sem geta 

orðið við að láta ekki bólusetja barnið. 

Virkari umræða þarf að vera um mikilvægi bólusetninga að mati foreldra  og „þyrfti að heyrast miklu 

hærra og oftar í fagfólki”. 

Tafla 18: Viðeigandi fræðsla um bólusetningar (N=65) 

 

10.2.9 Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem myndi bæta þjónustuna við 
barn þitt og fjölskylduna varðandi 4ra ára bólusetninguna ? 

Þessi spurning var valfrjáls. Þátttakendum var gefið tækifæri til að koma athugasemdum á framfæri 

hvað varðar að bæta þjónustu í tenglsum við 4ra ára bólusetninguna. Svarhlutfallið var 32.3% eða 21 

þátttakandi sem svaraði þessari spurningu.   

Mikilvægi meiri eftirfylgdar kom fram og mikilvægi þess að senda út áminingu hafi barn ekki verið 

bólusett á tilsettum tíma. Einu foreldri fannst foreldrar ekki eiga að þurfa sjá sjálfir um að panta tíma 

fyrir barn sitt. Fram kom tillaga um að bólusetningar barna væru tiltækar í heilsuveru eða island.is 

undir nafni forráðamanns þess.  

Eftirfarandi tillögur komu einnig fram:  

„Mætti minna á áður en barnið er 4 ára með einhverjum upplýsingum um hvað er gert og tilgangi. En 

ég er sannfærð um mikilvægi þessara skoðana svo það væri í raun extra fróðleikur.” 

„Upplýsingar til foreldra skipulagðari á milli landa. Við bjuggum í Svíþjóð og virtist vera erfitt að fá að 

samþætta upplýsingar á milli landa og ég er orðin frekar rugluð hvaða bólusetningar barnið mitt hefur 

fengið en ætti að vera komin með allt - það er það sem ég vil.” 

„Já mér finnst að heilsugæslan ætti að vera sýnilegri m.t.t. bólusetninga og að skýrt komi fram hver 

ávinningurinn sé. Einnig að þessu sé fylgt eftir, ég þurfi sjálf að panta alla tíma. Engin eftirfylgni var af 

hálfu Heilsugæslustöðvarinnar þegar barnið mitt gat ekki fengið 4ra ára bólusetninguna á tilsettum 

tíma vegna veikinda.” 

„Ekkert er varðar bólusetninguna sjálfa heldur þroskaprófið en mér finnst að þroskapróf ætti að taka á 

leikskóla eða í umhverfi sem barnið þekkir.” 

„Þegar barnið mitt fætt 2010 var 4ra ára þurfti ég að panta tíma sjálf (engin áminning send) en nú með 

barn fætt 2012 fékk ég bréf heim og pantaði strax. Einnig fékk ég hringingu frá grunnskóla 2010 

barnsins að það ætti eftir þessa bólusetningu". 
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10.3 Samantekt frá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

Heilsugæslan tók saman helstu ástæður og útskýringar þess að barnið hafi ekki mætt í 

bólusetninguna eða ekki verið með skráða bólusetningu við 4ra ára aldur. Af þessum 164 börnum sem 

féllu undir rannsóknina voru einungis 49 (29,9%) börn skráð hafa mætt í skoðunina við 4 ára aldur á 

vegum HH en engin bólusetning skráð. Í nótum í sjúkrakerfinu SAGA má finna hjá 11 (6,7%) börnum 

að þau hafi fengið bólusetninguna en hana er ekki að finna í bólusetningagagnagrunninum við nafn 

barns.  

Mikið virðist vera um að börnin hafi ekki mætt í þessa skoðun en 39 (23,8%) börn voru síðast skráð 

hafa mætt í 2 og 1/2 árs skoðun. Af þessum börnum eru 27 (16,5%) síðast skráð hafa mætt í 18 

mánaða skoðun eða skoðun við en yngri aldur en fimm (18,5%) þessara barna fluttu til útlanda eftir 

sína síðustu skoðun. 

Foreldrar fjögurra (2,4%) barna hafa skrifað undir á sérstakt höfnunarblað að þau neiti alfarið 

bólusetningum fyrir barnið sitt. Eitt (0,61%) þessara barna fær ekki bólusetningu af heilsufarslegum 

ástæðum. Af þessum 164 börnum hafa 28 (17,1%) þeirra aldrei komið áður við sögu ung- og 

smábarnaverndar innan HH. 
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11 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Annars vegar var verklag ung- og smábarnaverndar innan 

HH skoðað og hins vegar að skoða þátttöku 4ra ára barna í bólusetningum á Íslandi og bera það 

saman. Upplýsinga og gagna var aflað frá sóttvarnalækni, heilsugæslunni, gagnagrunnum 

bólusetninga og einnig svör við tveimur mismunandi spurningalistum þessarar rannsóknar sem sendir 

voru út á verkefnastjóra ung- og smábarnaverndar og á foreldra þeirra barna er falla undir 

rannsóknina.  

Fyrri hluti rannsóknar sneri að ung- og smábarnavernd innan HH en spurningalisti er innihélt 5 

spurningar var sendur á verkefnastjóra ung- og smábarnaverndar. Spurningalistinn kom að verklagi 

heilsugæslustöðvanna og viðbótarverklagi þeirra til að auka þátttöku 4ra ára barna í bólusetningum. 

Verkefnastjórarnir eru 15 talsins en 14 (93,3%) svöruðu spurningalistanum og gefa því niðurstöður 

góða mynd af verklagi stöðvanna.  

Undir seinni hluta rannsókninnar féllu í heildina 164 foreldrar, 107 af þeim samþykktu þátttöku en 

65 þeirra svöruðu spurningalistanum. Spurningalistinn innihélt 20 spurningar sem sneru að foreldrinu 

sem svaraði listanum, barni þeirra er féll undir rannsóknina og verklagi heilsugæslustöðvarinnar. 

Heildarfjöldi þeirra foreldra er svaraði spurningalista rannsóknarinnar var 65 eða 60,7% þeirra er 

samþykktu þátttöku en hins vegar einungis 39,6% úrtaksins. Því er ekki hægt að alhæfa niðurstöður 

um þýðið en hins vegar gefa þær vísbendingar um stöðu mála.  

Þessi hlið bólusetninga hefur lítið verið rannsökuð og er þessari ritgerð ætlað að svara 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi.   

11.1 Rannsóknarspurning 1: Hver er talin helsta skýringin á að 4ra ára 
börn séu ekki bólusett á tilsettum tíma ? 

Árleg skýrsla frá sóttvarnalækni þar sem tekin er saman þátttaka barna í bólusetningum á Íslandi, sýnir 

fram á að 87% barna fædd árið 2010 voru bólusett við 4ra ára aldur (Landlæknisembættið, 2016f). 

Þessar upplýsingar byggja á miðlægum gagnagrunni um þátttöku í bólusetningum barna. Rannsókn 

þessi beindist að þeim 4ra ára börnum sem voru samkvæmt gagnagrunninum ekki með skráða 

bólusetningu við þennan aldur í upphafi rannsóknar.  

Upplýsingaöflun heilsugæslunnar gaf til kynna að einungis 49 (29,9%) börn af þeim 164 sem féllu 

undir rannsóknina hefðu skv. skráningu mætt í skoðunina við 4 ára aldur á vegum HH en engin 

bólusetning var skráð við þessa heimsókn hjá börnunum. Á listanum voru 66 (40,2%) börn sem ekki 

höfðu mætt í skoðun við 4ra ára aldur, 39 (23,8%) þeirra mættu síðast í 2 og ½ árs skoðun og 27 

(16,5%) börn mættu síðast í 18 mánaða skoðun eða skoðun við yngri aldur skv. upplýsingaöflun 

heilsugæslunnar. Sjö (4,3%) þeirra barna sem ekki höfðu mætt í skoðun við 4ra ár aldur fluttu til 

útlanda eftir sína síðustu skoðun. Einnig kom fram í upplýsingaöfluninni að foreldrar fjögurra (2,4%) 

barna höfðu skrifað undir á sérstakt höfnunarblað þar sem þeir neituðu alfarið bólusetningum fyrir 

barnið sitt en ekkert foreldri sem hafnar bólusetningunni tók þátt í rannsókninni.   

Niðurstöður spurningalistans sem sendur var út til foreldra sýndi fram á að 47 (73,4%) þeirra 

foreldra sem tóku þátt í rannsókninni höfðu mætt með barn sitt í 4ra ára skoðun en 17 (26,6%) 
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foreldrar svara því neitandi. Fleiri foreldrar virðast því hafa mætt með börn sín í skoðunina en 

upplýsingaöflun heilsugæslunnar gefur til kynna. Hafa verður í huga að foreldrar sem hafa verið með 

börn sín í ung- og smábarnavernd erlendis eða innan annarra heilsugæslustöðva gætu hafa svarað 

þessari spurningu jákvætt og því erfitt að bera saman við niðurstöður úr upplýsingasöfnun 

heilsugæslunnar. Einnig gæti viðhorf foreldranna verið áhrifaþáttur á þátttöku í rannsókninni og þeir 

sem eru fylgjandi bólusetningum líklegri til að svara rannsókninni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að um vanskráningu af hálfu 

heilsugæslustöðvarinnar sé að ræða. Foreldrar 83,1% barna er tóku þátt í rannsókninni telja barnið sitt 

vera að fullu bólusett m.v. 4ra ára aldur. Séu niðurstöðurnar fluttar yfir á þýðið gefa þær til kynna að 

136 börn af þessum 164 séu bólusett en þar sem niðurstöðurnar eru ekki marktækar er ekki hægt með 

fullri vissu að færa niðurstöðurnar yfir á þýðið. Séu hinsvegar talin þau svör foreldra er telja börn sín 

að fullu bólusett er óhætt að halda því fram að 33% barna í úrtakinu séu að fullu bólusett m.v. 4ra ára 

aldur. Sé um vanskráningu að ræða er þátttaka íslenskra barna í bólusetningum betri en opinber gögn 

gefa til kynna. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að a.m.k. 88,1% barna sem fædd eru árið 

2010 séu bólusett við 4ra ára aldur. Eins og fram kom hér að ofan kemur fram í skýrslu 

sóttvarnalæknis að þátttaka 4ra ára barna fædd árið 2010 í bólusetningum sé undir 

hjarðónæmismörkum (WHO/UNICEF, 2016) en miðað við þessar niðurstöður er ekki ólíklegt að 

þátttakan nái hjarðónæmismörkum.  

Foreldrar taka fram í rannsókninni að þeir séu vissir um að barn þeirra hafi fengið viðeigandi 

bólusetningu á tilteknum tíma en mögulega hafi það ekki verið skráð. Í gögnum frá heilsugæslunni 

kemur fram að í nótum í sjúkrakerfinu SAGA má finna hjá 11 (6,7%) börnum að þau hafi fengið 

bólusetninguna en hana er ekki að finna í gagnagrunni bólusetninga á nafni barnsins en þetta styður 

enn frekar undir vanskráningu af hálfu heilsugæslunnar í gagnagrunninn.  

Foreldrar óbólusettra barna voru spurðir út í ástæðu þess að barn sé ekki að fullu bólusett. Í ljós 

kom að algengt var að þetta hefði gleymst af hálfu foreldra en einnig að þetta hafi tafist og þannig 

fyrirfarist. Niðurstöður benda til þess að foreldrar vilji bólusetja börn sín en gleyma því og e.t.v. setja 

þetta ekki í forgang en telst það til vanrækslu af hálfu foreldra. Niðurstöður sýna því fram á að færri 

foreldrar en reiknað var með í upphafi eru á móti bólusetningum þar sem megin þorrinn af þeim 

foreldrum sem eiga óbólusett börn eru fylgjandi því að láta bólusetja þau.  

Bólusetningagagnagrunnur Bandaríkjana (NIS) sýnir einnig fram á lága þátttöku í þessari tilteknu 

bólusetningu. Niðurstöður rannsóknar sem CDC stóð fyrir og byggð var á bólusetningagagnagrunni 

Bandaríkjana (NIS) leiddi í ljós mikilvægi þess að foreldrar mættu með börn sín á réttum tíma í allar 

bólusetningar. Hafi foreldrar ekki mætt með börn sín á réttum tíma í fyrri bólusetningar var það talin 

áhættuþáttur fyrir lægri tíðni síðustu dTaP bólusetningarinnar (Zhao, Smith og Hill, 2017). Í þessu 

verkefni kom ekki fram hvort foreldrar hafi mætt með börn sín á réttum tíma í fyrri bólusetningar og þvi 

er ekki vitað hvort það geti verið mögulegur áhættuþáttur hér á landi.  

Þar sem börnin eru byrjuð í grunnskóla þegar þessi rannsókn er framkvæmd, fengu einhverjir 

foreldrar áminningu frá grunnskóla barna sinna um að barn hafi átt eftir að fá þessa tilteknu 

bólusetningu og voru því bólusett í grunnskólanum. Foreldrar minnast einnig á að hafa búið erlendis 

og að ekki sé samræmi á bólusetningum milli landa. Þá er einnig eitthvað um að bólusetningaskírteini 
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sé skráð í viðhengi en ekki fært inn í gagnagrunninn, þar af leiðandi kemur það út eins og barn sé ekki 

að fullu bólusett. Af þessum 164 börnum hafa 28 (17,1%) þeirra aldrei áður komið við sögu ung- og 

smábarnaverndar innan HH og vitum við því ekki hvort þau hafi mætt. Skýringin á því er m.a. sú að 

börnin hafi verið í ung- og smábarnavernd úti á landi en hafi svo flutt til höfuðborgarsvæðisins en 

heilsufarsgögn þeirra hafi ekki flust með eða að börn hafi búið erlendis á einhverju ákveðnu tímabili. 

Þar sem ekki er persónugreining á svörun rannsóknarinnar er ekki hægt að segja til um það hvort 

foreldrar þessara barna hafi svarað rannsókninni eða ekki.  

Í spurningalista sem sendur var til foreldra var bakgrunnur þeirra skoðaður og borinn saman við 

hvort barn væri bólusett. Í ljós kom að ekki var hægt að sjá neinn ákveðinn áhrifaþátt þar sem ekki var 

marktækur munur á þeim samanburðarprófunum sem gerð voru.  

Meðal þeirra þátta sem voru skoðaðir voru tengsl milli aldurs foreldra og hvort barn var bólusett. Í 

ljós kom að flestir, eða 38 foreldrar voru á aldrinum 36 ára eða eldri, 20 voru á aldrinum 31-35 ára og 

sjö á aldrinum 21-25 ára. Hafa verður í huga að þetta er aldur foreldra í dag og eru börnin á sjöunda 

aldursári. Skv. niðurstöðum eru tengsl á milli þessara þátta þó ekki marktæk vegna fárra svara, (x2 

=(2, N=64) = 0,19, p=0,911).  

Einn samanburðarþátturinn snerist um hvort menntunarstig foreldra hafi áhrif á það hvort barn sé 

bólusett en menntunarstig foreldra í þessari rannsókn var mjög dreift en höfðu langflestir lokið 

háskólanámi. Ekki var hægt að sýna fram á marktækar niðurstöður, (x2 =(3, N=62) = 3,26, p=0,354). 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn sem gerð var árið 2005 sem sýnir fram á að ekki séu 

tengsl á milli bólusetningar barna og menntunar eða aldurs foreldra þeirra (Hak, Schonbeck, De 

Melker, Van Essen, Sanders, 2005). Velta má fyrir sér hvort að aukin menntun hafi tengsl við erlenda 

búsetu og því áhrif á þátttöku barns í bólusetningum.  

Einnig var borið saman hvort barn væri bólusett við fleiri þætti s.s. búsetu þeirra (x2 =(15, N=63) = 

19,97, p=0,173), fjölda barna á heimili (x2 =(4, N=64) = 3,98, p=0,408) og hvort barnið ætti eldra 

systkini (x2 =(1, N=64) = 0,433, p=0,510) en voru niðurstöður ekki marktækar og því ekki hægt að 

finna tengsl þar á milli. Spurt var einnig hvort að verklag heilsugæslunnar hefði áhrif á hvort barn sé 

bólusett en svo virtist ekki vera (x2 =(1, N=53) = 0,653, p=0,419).  

Þessar niðurstöður benda til þess að ekki séu um marktæk tengsl að ræða en til að fá betri 

niðurstöður væri hægt að framkvæma aðhvarfsgreiningu. Einnig skal hafa í huga að aðrar breytur 

gætu haft áhrif á bólusetningar barns. 

11.2 Rannsóknarspurning 2: Hvaða leiðir væri hægt að fara til að hvetja 
foreldra til þess að mæta með börnin sín í 4ra ára bólusetningu ? 

Foreldrar er tóku þátt í rannsókninni voru spurðir út í hvaða leiðir þeir töldu árangursríkar til að auka 

þátttöku 4ra ára barna í bólusetningum. Spurningin var valkvæð og réðu foreldrar þ.a.l. hvort þeir 

svöruðu henni. Niðurstöður þessarar spurningar leiddu í ljós mikilvægi áminningar og eftirfylgni við 

foreldra. 

Spurt var út í mætingu barns í skoðun við 4ra ára aldur og svöruðu foreldrar 72,3% barna því 

játandi að hafa mætt með barn sitt. Hafi foreldri ekki mætt með barn sitt var helsta ástæða þess að 

þetta hafi gleymst eða tafist í upphafi og fyrirfarist. Mikilvægi góðs áminningakerfis er því nauðsyn. Í 
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byrjun árs 2014 sendi heilsugæslan í fyrsta sinn út áminningarpóst til foreldra fyrir 4ra ára skoðunina 

og bólusetninguna en börnin er féllu undir þessa rannsókn fengu ekki þetta bréf sent heim. Foreldrar 

sem eiga yngri börn nefndu í rannsókninni ávinninginn af þessu bréfi, þar sem einhverjir bókuðu tíma 

um leið og þetta bréf kom í pósti. Sambærilegur póstur er sendur út til foreldra í Dannmörku þegar líða 

fer að bólusetningu barna þeirra (Suppli, Rasmussen, Valentiner-Branth, Mølbak og Krause, 2017). 

Samanburður var gerður á þátttöku barna í bólusetningum þar í landi, þar sem annar hópurinn fékk 

sent áminningarbréf en hinn ekki. Þessi rannsókn gaf til kynna mikinn ávinning þess að senda bréf til 

foreldra þar sem aukin þátttaka var í bólusetningum (Suppli o.fl., 2017). 

Þó svo foreldri hafi mætt með barn áður í 4ra ára skoðun má ekki taka því sem gefnu að þeir muni 

eftir þessari tilteknu skoðun hjá öðrum börnum sínum.  

Í spurningalista rannsóknarinnar var áætlað að rannsaka tengsl þess að foreldri hafi áður mætt í 

skoðun með eldra barn og hvort það hafi áhrif á mætingu barns er fellur undir rannsóknina. Spurningin 

var hins vegar gerð ógild þar sem 92,3% foreldra svöruðu því játandi en á einungis 66,2% heimila var 

eldra barn en það sem féll undir rannsóknina og því líklegt að foreldri hafi misskilið spurninguna. Vert 

er að hafa í huga að þau börn sem verið er að rannsaka eru fædd árið 2010 og eru því að verða 7 ára 

á árinu 2017 og er því möguleiki á að foreldrar hafi farið með yngra barn í skoðun í millitíðinni og svari 

samkvæmt því.  

Foreldrar nefna einnig mikilvægi aukinnar eftirfylgdar. Hafi barnið ekki verið bólusett í skoðuninni 

við 4ra ára aldur af einhverri ástæðu hafi flestir foreldrar sjálfir þurft að panta tíma síðar í 

bólusetninguna. Algengt er að gleymst hafi verið að panta tíma en skv. niðurstöðum rannsóknarinnar 

þurfa 55,6% foreldra að panta tímann sjálfir en 44,4% sögðust hafa fengið áminningu frá 

heilsugæslunni. Að mati foreldra fannst þeim aukin eftirfylgni af hálfu heilsugæslustöðvanna því 

mikilvæg. Efling á innköllunarkerfi heilsugæslunnar er því stór hluti þess að stuðla að bættri þátttöku í 

bólusetningum. Leiðir sem heilsugæslan gæti farið er m.a. að geti barn ekki fengið bólusetningu af 

einhverri ástæðu fái barnið strax nýjan tíma, hægt væri að senda út bréf, hringja í foreldra eða þeim 

send smáskilaboð hafi þau ekki mætt með barn sitt í bólusetningu á tilsettum tíma. Einnig væri hægt 

að nýta Heilsuveruna en það er nýlegur vefur þar sem einstaklingar geta m.a. nálgast gögn er tengjast 

heilsufari sínu. Þegar líða fer að næstu skoðun eða bólusetningu barns í Bretlandi fá foreldrar sendan 

heim áminningarpóst með bókuðum tíma fyrir barnið. Geti foreldri ekki mætt á þessum tíma hafa þeir 

möguleika á að breyta tímanum (NHS, 2016). Þetta fyrirkomulag væri vert að skoða hér á landi.  

Samkvæmt niðurstöðum spurningalistans sem sendur var til verkefnastjóra ung- og 

smábarnaverndar er ein heilsugæslustöð sem sendi áminningu á foreldra símleiðis í formi 

smáskilaboða þegar líða fer að tíma barnsins í 4ra ára skoðun. Vekja má athygli á þessum 

vinnubrögðum og þykir höfundum þessarar ritgerðar þær vænlegar til ávinnings þar sem flestir ef ekki 

allir foreldrar í dag eru með farsíma. Notkun þeirra hefur aukist gífurlega um allan heim síðustu ár en 

nýlega var gefin út skýrsla í Bandaríkjunum sem sýnir að 95% fullorðinna einstaklinga eiga farsíma 

(Pew research center, 2017). Rannsókn á notkun smáskilaboða til áminnigar fyrir foreldra var gerð á 

tveimur heilsugæslustöðvum í Guatemala borg. Markmið þessarar rannsóknar var að bæta þáttöku 

ungra barna í bólusetningum og leiddu niðurstöður í ljós mikinn ávinning í þessu fyrirkomulagi. Flestir 

foreldrar voru sammála um ágæti þess að fá send smáskilaboð og töldu sig muna frekar eftir tímanum 
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með áminningu á þessu formi (Domek, Contreras-Roldan, O‘Leary, Bull, Furniss, Kempe og Asturias, 

2016).  

Þessi vinnubrögð að senda smáskilaboð til að minna á tíma eru þekktar á  mörgum sviðum í 

samfélaginu og má t.d. nefna tannlækna. Þetta er reynsla höfunda ritgerðar og telja þeir mikilvægt að 

fylgja tækniþróuninni eftir svo hægt sé að ná í foreldra á sem árangursríkastan hátt. Einnig þarf að 

hafa í huga að með aukinni tækniþróun og aðgangi fólks að veraldrarvefnum hefur hann aukist sem 

leitarvél foreldra en mikið er um að foreldrar afli sér upplýsinga á netinu. Mikilvægt er fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að bregðast við því með því að leiðbeina fólki inn á síður sem búa yfir 

áreiðanlegum heimildum og taki þannig upplýstar ákvarðanir (Kennedy, Basket, Sheedy, 2011).    

Heilbrigðisstarfsfólk er í kjör aðstæðu til að fræða foreldra um ávinning og áhættur bólusetninga. 

Foreldrar voru spurðir í rannsókninni hvort þeim fyndist næg fræðsla um bólusetningar í samfélaginu 

en foreldrar 24,6% barna sem féllu undir rannsóknina töldu svo ekki vera. Heilsugæslan er góður 

starfsvettvangur til fræðslu fyrir foreldra. Ung- og smábarnaverndir heilsugæslustöðvanna vinna allar 

samkvæmt sama verklagi en þær fræða flestallar foreldra um bólusetningar í sinni fyrstu heimavitjun til 

nýbakaðra foreldra. Misjafnt er hve duglegir hjúkrunarfræðingarnir/ljósmæðurnar eru að fjalla um málið 

eftir það. Í 2 og ½ árs skoðuninni eru foreldrar minntir á næstu skoðun og bólusetningu sem er við 4ra 

ára aldur en einnig fá foreldrar sent áminningarbréf í upphafi þess mánaðar sem barnið verður 4ra ára 

gamalt.   

Skili barn sér ekki í 4ra ára skoðun innan tiltekins tíma er lítið í tengslum við það innan verklags 

heilsugæslunar. Einnig er lítið um viðbótarverklag sem ýtir undir þátttöku barna í skoðuninni og 

bólusetningum. Það eru þó tvær heilsugæslustöðvar sem vinna að einhverju leyti í samstarfi við 

leikskólana í sínu hverfi. Þar sem gögn þessarar rannsóknar eru ekki persónugreinanleg er ekki vitað 

hvort það skili betri þátttökutíðni en áhugavert væri að rannsaka það, þ.e. hvort samstarf milli 

heilsugæslunar og leikskóla myndi bera árangur í aukinni þátttöku barna i bólusetningum og hvort 

foreldrar yrðu meðvitaðari um að panta tíma fyrir barn sitt. Borið gæti árangur að hafa veggspjöld uppi 

á þeim deildum innan leikskólans sem við á en veggspjöldin væri hægt að hugsa sem áminningu til 

foreldra um 4ra ára skoðunina og bólusetninguna.  

Ríkistjórn Kanada hefur gefið út einfaldar ábendingar til foreldra til að stuðla að betri þátttöku barna 

í bólusetningum. Þær felast í því að foreldrar muni eftir bólusetningabókinni, panti tíma í næstu 

skoðun/bólusetningu áður en foreldri yfirgefur núverandi skoðun og að skrá næsta tíma strax inn í 

dagatal eða síma svo minni líkur séu á því að tími gleymist (Government of Canada, 2017). 

Umræður meðal foreldra hafa myndast síðastliðin ár um að þroskamat sem tilheyrir 4ra ára 

skoðuninni yrði gert innan leikskólanna. Rökin fyrir því hafa verið að barn væri í umhverfi sem það 

þekkir og þar af leiðandi öruggara. Nokkrir foreldrar komu inná þetta í rannsókninni. Hafa verður þó í 

huga að í þessu tilviki yrði bólusetningin ekki lengur hluti af skoðuninni og því mögulega meiri hætta á 

að hún gleymist. Einnig er hægt að skoða hvort hægt væri að framkvæma bólusetninguna samhliða 

þroskamatinu innan leikskólans rétt eins og gert er í grunnskólum landsins.  

Í 28.grein barnalaga segir: „Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og 

gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum.” (Barnalög nr 
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76/2003). Inn í þessar skyldur falla m.a. bólusetningar og þær skoðanir í ung- og smábarnavernd sem 

fylgja barni á fyrstu árum þess. Þar sem bólusetningar eru ekki í lögum er ekki skylda foreldra að láta 

bólusetja barn sitt en ætlast er til þess að foreldri fræðist með opnum huga um bólusetningar, ávinning 

og áhættur þeirra þar sem barn er ekki fært um að taka sjálfstæðar ákvarðanir.  
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12 Ályktanir  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvægar fyrir þetta svið hjúkrunar þar sem þetta er nýtt innlegg í 

umræðuna um bólusetningar barna hér á landi og snýr að öryggi landans. Undanfarin ár hefur 

þátttökutíðni 4ra ára barna í bólusetningum verið frekar lág. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

þó til þes að þátttökutíðnin sé mun meiri heldur en opinber gögn gefa til kynna og byggist það á 

vanskráningu af hálfu heilsugæslunnar. Þrátt fyrir verklag sem starfsmenn ung- og smábarnaverndar 

innan HH vinna eftir bendir allt til þess að starfsfólk gleymi að skrá bólusetningar barna í gagnagrunn 

bólusetninga. Bæta mætti samstarf milli heilsugæslustöðva en sé barn á einhverjum tímapunkti utan 

þjónustu HH í ung og smábarnavernd virðist ganga illa að flytja upplýsingar á milli. Það sama má 

segja með flutning gagna milli landa. Mikilvægt er að þessar tölur séu réttar en þær geta gefið 

hugmyndir um stöðu landsins varðandi fjölda sjúkdómstilfella og hættu á útbreiðslu faraldra séu tölur 

undir hjarðónæmismörkum.  

Helstu takmörk rannsóknar voru lítið úrtak þar sem þetta eru einungis börn inn HH og dræm 

þátttaka foreldra. Einnig gætu viðhorf foreldra verið áhrifaþáttur á þátttöku foreldra í rannsókninni. 

Rannsakendur vonast til þess að niðurstöður þessarar rannsóknar leiði til frekari rannsóknar á 

viðfangsefninu en samanburður sem þessi hefur ekki verið framkvæmdur áður. Upplýsingar við gerð 

þessarar rannsóknar var aflað frá þremur mikilvægum sjónarhornum í garð bólusetninga en komu þær 

frá sóttvarnalækni, heilsugæslustöðvum og foreldrum. Mikilvægt er að efla vitneskju samfélagsins á 

bólusetningum og ávinningi þeirra sem myndi vonandi skila sér í betri þátttökutíðni.  

Foreldrar leitast eftir því að fá betri fræðslu um bólusetningar en eins og fram kom í rannsókn leita 

flestir til starfsfólks heilsugæslunnar og er því mikilvægt er að starfsfólk sé í stakk búið að svara öllum 

þeim spurningum sem brenna á foreldrum. Tryggja þarf að starfsfólk í ung- og smábarnavernd sé vel 

upplýst um allar hliðar bólusetninga. Koma væri hægt á lagnirnar einhversskonar fræðslu fyrir 

starfsfólks sem væri á vegum sóttvarnalæknis. Fræðslan myndi koma að öllum hliðum bólusetninga og 

hvernig hægt væri með sem bestum árangri að ná til foreldra. Með þessum hætti fengju allir foreldrar á 

landinu svipaða fræðslu og væru því vel upplýstir.  

Áhugavert væri að rannsaka þetta viðfangsefni enn frekar, rannsaka landið sem heild og jafnvel 

bera saman niðurstöður milli landshluta. Samvinna við leikskóla gæti mögulega skilað betri árangri í 

bólusetningum. En helsta ástæða þess að fólk lætur ekki bólusetja börnin sín er vanræksla af hálfu 

foreldra. Þetta virðist gleymast og því gott að hafa áminningu í hinu daglega lífi barns. Einnig væri 

möguleiki á betri þátttöku ef heilsugæslan tæki að sér að hringja í foreldra og gefa þeim tíma í stað 

þess að foreldrar þurfi að bóka tíma sjálfir.  

Í ljósi ofangreindra niðurstaða er greinilegt að auka þarf eftirfylgni og áminningar í sambandi við 4ra 

ára skoðunina og bólusetningar. Vekja þarf meiri athygli á mikilvægi bólusetninga í samfélaginu með 

einum eða öðrum hætti. 
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Vaccine timelines: http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/all   

The College of physicians of Philadelphia (2010). The history of vaccines. Sótt 27.desember 2016 af: 

http://www.historyofvaccines.org/content/firstlaboratory-vaccine  

The National Health Service (NHS) (2016). Vaccination tips for parents. Sótt 25.maí 2017 af 
http://www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/vaccination-appointment-tips-for-parents.aspx 

The Public Health Agency of Sweden (e.d). Follow up of low vaccination coverage. Solna/Östersund : 

The Public Health Agency of Sweden. 

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_DoV_GVAP_Assessment_report_2014_English.pdf
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_DoV_GVAP_Assessment_report_2014_English.pdf
http://www.historyofvaccines.org/content/firstlaboratory-vaccine


57 

Unicef og World Health Organization (2016). Progress and Challenges with Achieving Universal 
Immunization Coverage: 2015. Estimates of Immunization Coverage. Sótt 20. Nóvember  
2016 af: http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/who-immuniz-
2015.pdf?ua=1 

Universal Immunization Coverage: 2015. Estimates of Immunization Coverage. Sótt 20. nóvember 

2016 af:http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/who-immuniz-2015.pdf?ua=1 

University of Oxford (2015). Pertussis (Whooping Cough). Sótt 20.nóvember 2016 af: 

http://vk.ovg.ox.ac.uk/pertussis-whooping-cough 

Vorsters, A., Tack, S., Hendrickx, G., Vladimirova, N., Bonanni, P., Pistol, A. o.fl. (2010). A summer 

school on vaccinology: Responding to identified gaps in pre-service immunisation training of future 

health care workers. Vaccine, 28(9), 2053-2059. 

WHO, UNICEF og World Bank. (2009). State of the world’s vaccines and immunization. Sótt 23. 

nóvember 2016 af: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44169/1/9789241563864_eng.pd  

Ýmir Óskarsson (2014). Afstaða til bólusetninga barna á Íslandi. Óútgefin Bachelor of Science ritgerð, 

Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Zhao, Z., Smith, P. J. og Hill, H. A. (2017). Missed opportunities for simultaneous administration of the 
fourth dose of Dtap among children in the United States. Vaccine, 35, 3191-3195.  

Þingskjal nr. 1046/2014-2015. Tillaga til þingsályktunar um skipan starfshóps er kanni tilhögun 
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