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Ágrip - Þátttaka og afstaða starfsfólks Landspítala til bólusetninga gegn 

inflúensu 

Helena Xiang Jóhannsdóttir1, Ásgeir Haraldsson 1,2, Valtýr Stefánsson Thors 1,2, 

 Áslaug Salka Grétarsdóttir3 og Ýmir Óskarsson2 

1Læknadeild Háskóla Íslands, 2Barnaspítali Hringsins, 3Landspítalinn 

Inngangur: Bólusetningar eru ein merkilegasta uppgötvun læknavísinda. Þær hafa dregið úr 

dauðsföllum af völdum smitsjúkdóma sem eru meðal helstu dánarorsaka í heiminum. Inflúensuveiran 

tekur árlegum breytingum og því er þörf á endurteknum bólusetningum. Heilbrigðisstarfsmenn sem 

sinna sjúklingum eru meðal þeirra sem ráðlagt er að þiggja árlegar inflúensubólusetningar. Þátttaka 

heilbrigðisstarfsfólks í þeim er ekki viðunandi miðað við leiðbeiningar sem eru gefnar út af 

heilbrigðisstofnunum. Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna þátttöku starfsmanna 

Landspítala í inflúensubólusetningum með tilliti til ýmissa bakgrunnsþátta. Í öðru lagi að meta afstöðu 

starfsmanna og nema á Landspítala til inflúensubólusetninga.  

Efni og aðferðir: Mannauðssvið Landspítala keyrði saman lista með virkum starfsmönnum við lista 

bólusettra við inflúensu á Landspítala og bakgrunnsþættir fengnir úr þeim. Spurningalisti um afstöðu til 

inflúensubólusetninga samanstóð af sjö spurningum ásamt spurningum um bakgrunnsþætti. Hann var 

sendur á fjögur úrtök: Starfsmenn Landspítala (n = 1000), starfsmenn Sólar ehf. sem vinna á 

Landspítala (n = 25), læknanema Háskóla Íslands (n = 142) og hjúkrunarfræðinema Háskóla Íslands (n 

= 412). Spurningalistinn var sendur út með kannanakerfinu REDCap. Notast var við kí-kvaðrat og 

tvíkosta lógístíska aðhvarfsgreiningu. Tölfræðiforritið R var notað við úrvinnslu. 

Niðurstöður: Þátttaka starfsmanna á Landspítala síðustu 10 ár í inflúensubólusetningum hefur farið 

vaxandi frá og með árinu 2010 til ársins 2017. Þátttaka árið 2017 var 63%. Þátttaka kvenna hefur verið 

betri en þátttaka karla (p < 0,001). Starfsmenn eldri en 60 ára eru með hærra þátttökuhlutfall en yngri 

hópar (p < 0,001). Mesta aukning meðal aldurshópa er hjá 20-29 ára. Þátttökuhlutfall starfssviða hefur 

í flestum tilvikum aukist en mismikið. Alls bárust 477 svör úr spurningalista sem er 30,1% svarhlutfall. 

Svör við spurningalista sýna að starfsmenn Landspítala séu mjög jákvæðir gagnvart bólusetningum 

gegn inflúensu. 

Ályktanir: Þátttaka í inflúensubólusetningum meðal starfsmanna á Landspítala hefur aukist ár frá ári 

sem eru afar góðar niðurstöður og gefa von um enn betri árangur á næstu árum. Með því að auka 

þátttöku meðal starfsmanna mætti líklega koma í veg fyrir smit til sjúklinga og draga verulega úr 

útbreiðslu inflúensu á Landspítalanum. Afstaða starfsmanna spítalans til inflúensubólusetninga er í 

langflestum tilfellum mjög jákvæð sem gefur til kynna að þar séu sóknarfæri til að bæta þátttöku þeirra 

enn frekar. Með fræðslu og góðu aðgengi að bóluefni er líklegt að hægt sé að auka verulega hlutfall 

bólusettra starfsmanna sem mun vafalaust skila árangri og gagnast bæði sjúklingum og starfsmönnum. 
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1 Inngangur  

1.1 Saga bólusetninga 

Fyrstu heimildir um notkun bóluefna má rekja allt til ársins 430 fyrir Krist. Kínverjar voru meðal þeirra 

þjóða sem voru í fararbroddi þessara mikilvægu læknavísinda sem átti síðar meir eftir að verða ein 

helsta leið til að hindra útbreiðslu lífshættulegra sjúkdóma (1). Kínverjar, auk annarra frumkvöðla, sýktu 

heilbrigt fólk með efnum eins og bólusóttarveiru (e. smallpox) og bakteríum og kölluðu þannig fram 

ónæmissvar (1-3). Á 18. öld voru Evrópubúar ákafir að læra læknislistir frá öðrum menningarheimum. 

Lafði Mary Wortley Montagu (1689-1762) var eiginkona sendiherra Breta í Ottoman lýðveldinu eða 

Tyrklandi og hún var meðal fyrstu Evrópubúanna til þess að bólusetja annan einstakling (2).  

Árið 1796 sýkti enskur sveitalæknir að nafni Edward Jenner ungan dreng af kúabólu. Drengurinn lifði 

og ekki tókst að sýkja hann af veirunni aftur. Jenner gerði fleiri tilraunir og safnaði öðrum sambærilegum 

tilfellum. Vitneskjunni kom hann til almennings með útgáfu greinar sem síðar var undirstaða nútíma 

bólusetningafræða og Jenner fékk viðnefnið „Faðir ónæmisfræðinnar.“ Jenner beitti vísindalegum 

aðferðum með því að fylgjast með og safna upplýsingum og er talið að hann hafi verið meðal þeirra 

fyrstu sem gerði kerfisbundnar klínískar tilraunir (1, 2, 4).  

Helstu bólusetningum má skipta í þrjá helstu flokka: bólusetningar barna, bólusetningar fullorðinna 

og bólusetningar ferðamanna (5). Bólusetningar barna samanstanda, á Íslandi í dag, af 11 bóluefnum 

og eru börn bólusett frá þriggja mánaða aldri til 14 ára aldurs (5). Barnabólusetningar þjóna þeim tilgangi 

að veita barninu vernd auk þess að vernda önnur óbólusett börn eins og þau sem ekki hafa náð aldri til 

að fá sínar fyrstu bólusetningar. Til að árangur bólusetninga sé eins mikill og kostur er þurfa þær að ná 

til allra (6). Skýrsla Landlæknis frá árinu 2017 gefur til kynna að þátttaka í almennum bólusetningum 

barna á Íslandi hafi legið á bilinu 88% til 96% (7). Þátttakan árið 2016 er svipuð og árið 2015 nema hjá 

eldri börnum þar var hún töluvert lakari á árinu 2016. Að mati Landlæknisembættisins er þátttakan ekki 

lengur talin viðunandi einkum varðandi ákveðna sjúkdóma eins og mislinga (7). Fullorðnum, með 

áhættuþætti, er ráðlagt að fara í árlegar bólusetningar gegn inflúensu (5). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 

(e. WHO) hefur hvatt aðildarþjóðir til að ná bólusetningarhlutfalli sínu upp í 75% hjá áhættuhópum en 

illa hefur gengið að ná þeim árangri (8). 

Bólusetningar eru ein merkilegasta uppgötvun læknavísindanna. Bólusetningar hafa dregið verulega 

úr dauðsföllum af völdum smitsjúkdóma sem eru meðal helstu dánarorsaka í nútíma samfélagi (1-4, 9). 

Árið 1977 var lýst yfir að tekist hefði að ljúka því verkefni að útrýma bólusóttarveiru í heiminum og er 

það talið eitt helsta afrek læknavísinda og alþjóðasamstarfs og þjónaði bólusetning þar lykilhlutverki (2). 

Auk bólusetninga hefur aðgengi að hreinu vatni og bætt hreinlætisaðstaða verið mikilvægustu þættir í 

bættri lýðheilsu á síðustu 100 árum (10). 

1.2 Heimsfaraldrar 

Heimsfaraldur (e. pandemic) er farsótt af völdum smitsjúkdóma sem hefur dreift sér yfir stórt svæði eins 

og til nokkurra heimsálfa og jafnvel um allan heim. Útbreiddur landlægur smitsjúkdómur, þar sem margir 

verða veikir, telst aftur á móti ekki sem heimsfaraldur. Heimsfaraldrar af völdum inflúensu (e. flu 

pandemics) er frábrugðnir þeim sem valda árlegum inflúensufaröldrum þar sem heilbrigðir eru oft í meiri 
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hættu en áður að smitast af veirunni (11-15). Heimsfaraldrar eiga sér stað með margra ára millibili (11). 

Spænska inflúensan (H1N1) frá árunum 1918-1919 var mannskæðasta farsótt af völdum inflúensuveiru 

en um 40 milljónir manna dóu og rúmur helmingur látinna voru einstaklingar á aldrinum 20-40 ára (13, 

16). Af öðrum heimsfaröldrum má, til dæmis nefna asísku inflúensuna árið 1957 (H2N2), Hong Kong 

inflúensuna (H2N2) frá árunum 1968 – 1969, rússnesku inflúensuna (H1N1) frá árunum 1977-1978 og 

að lokum má nefna faraldur frá árunum 2009-2010 vegna H1N1/09 sem oft var nefnd svínaflensan (12, 

13, 16). 

Alþjóða heilbrigðismálastofnunin metur árlega áhættu hvers inflúensufaraldurs og hverjar líkurnar 

eru á því að þeir verði að heimsfaröldrum (17). Matið er gert um leið og borin eru kennsl á veiruna sem 

mögulega mun ná sér á strik á hverju ári og með upplýsingum um veirufræði, faraldsfræði og klínísk 

gögn (11, 17). Þar sem inflúensuveiran breytist árlega hefur inflúensubóluefnið ekki langvarandi áhrif og 

því er mælt með árlegum bólusetningum áður en veturinn gengur í garð (10, 18). Til að bóluefnið sé 

hvað skilvirkast þarf bóluefnið að passa við inflúensuveirur sem ganga á hverju tímabili. Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin ákveður árlega hvernig bóluefni er framleitt með yfirgripsmiklu alþjóðlegu eftirliti 

gegnum Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) kerfið. Meira en 500.000 

veirusýni eru skoðuð á hverju ári og um 8.000 eru send áfram til frekari greiningar (19).  

Árangur inflúensubólusetninga gegn heimsfaröldrum er umdeild. Heimild fyrir notkun bóluefnis er 

oftar en ekki veitt mjög fljótt og því er lítið vitað um öryggi þess (12, 20-22). Eftirlit með bóluefnum er 

mikið víðsvegar um heim allan. Sérstaklega hefur verið áhugi á að skoða bakgrunnsþætti eins og 

ofnæmislost, heilabólgu (e.  encephalitis), Guillain Barre heilkenni (GBS), Bells lömun (Bell‘s palsy), 

taugabólgu (e. neuritis), krampa (e. convulsion), æðabólgu (e. vasculitis), afmýelíneringu (e. 

demyelinization), sjálfsofnæmislifrarbólgu, blóðflögufæð (e. thrombocytopenia) og skyndilegan dauða 

(20-22). 

Eins og staðan er þegar þetta er ritað er Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin í viðbragðsstöðu (e. alert) 

vegna möguleika á heimsfaraldri af völdum fugla inflúensu A (H5N1) þar sem ný undirtegund inflúensu 

hefur verið greind í ákveðnu samfélagi. Aukin aðgát meðal þjóða einkennir þessa viðbragðsstöðu. Ef 

áhættan minnkar og litlar líkur taldar á að veiran geti valdið heimsfaraldri lækkar viðbúnaðarstigið (11, 

17). 

1.3 Náttúrulegar sýkingar og faraldsfræði 

Inflúensa er veirusýking sem er oftar en ekki tengd við sjúkdóma í öndunarvegi. Hún dreifist á 

vetrarmánuðum í köldu loftslagi og á regntíma á hitabeltisslóðum (23, 24). Inflúensusýkingar eru 

árstíðabundnar og ekki er fullkomlega ljóst hver sé orsök þeirra. Þó eru kenningar um að dreifingin sé 

samblanda af eiginleikum veirunnar, umhverfisþáttum og hegðun og atferli manna á þessum tíma (23, 

24).  

Inflúensuveira tilheyrir orthomyxoviridae fjölskyldu (24-26). Kjarnsýrur inflúensuveirunnar 

samanstanda af átta einþátta RNA strengjum og fjölgun fer fram í kjarna. Kjarnsýrur og kjarnaprótein 

mynda gormlaga (e. helical) form (23-29). Yfirborðsprótínin eru haemagglutinin (HA) og neuramindase 

(NA). HA er glýkóprótín og mótefnavaki sem skiptist í 16 undirflokka (H1- H16). Þegar prótínið sýkir 
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frumu binst það síalik sýru (e. sialic acid) á yfirborði fruma. Við bindingu er HA klofin af prótínkljúfum (e. 

protease) og innfrumun (e. endocytosis) verður á veirunni. NA mótefnavaki skiptist í níu undirflokka (N1-

N9). Líkt og HA er NA glýkóprótín en það er einnig ensím. Ensímið losar síalik sýru frá sameindum sem 

hafa verið glýkósileraðar við klofningu veirueinda frá hýsilfrumu (e. budding) (23-26, 29). 

Inflúensuveiran skiptist í inflúensu A, B og C eftir kjarnaprótínum og moldarprótínum (e. matrix 

protein) (24-26). Inflúensuveira af gerð A má oftast rekja til fugla (e. avian) en þær eru óstöðugar og 

geta tekið breytingum sem nefnast vakaflökt (e. antigenic drift) og vakastökk (e. antigenic shift). Þó 

fuglar séu aðalhýslar veirunnar er einnig hægt er að einangra inflúensu A frá öðrum dýrategundum eins 

og svínum, hestum og sædýrum (23, 24, 26). Inflúensa af gerð A er mikill vágestur að vetrarlagi og ein 

helsta ástæðan fyrir árstíðabundnum flensum og heimsfaröldrum (12-15, 23, 24, 26). Inflúensuveirur af 

gerð B og C smitast eingöngu meðal manna. Gerð B getur orðið fyrir vakaflökti en þó töluvert sjaldnar 

en gerð A (23, 24, 26).  

Þegar mótefnavaki, eins og til dæmis inflúensuveira, kemst í líkamann reynir ónæmiskerfið að eyða 

veirunni. Ósérhæfða ónæmiskerfið er nauðsynlegt til að hamla gangi veirusýkingar auk þess spilar það 

mikilvægt hlutverk í að virkja sérhæfða ónæmiskerfið. Eitt helsta skotmark veirunnar er þekjufrumulag 

öndunarvegar (30, 31). 

Meðal klínískra einkenna inflúensusýkingar eru kvef, vöðvaverkir, hósti eða önnur 

öndunarfæraeinkenni og almennur slappleiki (23-25, 29, 32). Flestir heilbrigðir einstaklingar losna við 

einkennin á fimm til sjö dögum en þó getur almennur slappleiki varað í nokkrar vikur frá smiti. 

Inflúensuveiran herjar fyrst og fremst á öndunarfærin og getur gert viðkomandi næmari fyrir öðrum 

sýklum, sérstaklega bakteríum sem oft er orsök dauða í tengslum við inflúensusýkingar (33). Aðra 

fylgikvilla má nefna svo sem vöðvabólgu, hjartavöðvabólgu, „toxic shock syndrome“ í tenglum við 

Staphylococcus aureus sem og aðra fylgikvilla í miðtaugakerfi (23, 24, 29, 32). 

Í hefðbundnum árlegum inflúensufaraldri geta allt að 20-30% barna og 5-10% fullorðinna sýkst á 

heimsvísu (26, 34). Áætlaður fjöldi dánartifella af völdum inflúensu liggur á bilinu 444.000 til 553.000 ár 

hvert (26, 34). Eldra fólk, þungaðar konur og börn yngri en 5 ára eru í aukinni hættu á að smitast og fá 

fylgikvilla. Eldra fólk lendir oftar á spítala og 90% dauðsfalla af völdum inflúensu er í hópi þeirra þó 

hlutfallið sé ólíkt þegar um heimsfaraldur er að ræða. Meðal barna má áætla að bráð tilfelli séu um 1-2 

milljónir og árleg dauðsföll 28.000 – 111.500 (32, 33) en þetta er mjög breytilegt eftir löndum (14).  

1.4 Gerð inflúensubóluefna 

Inflúensubólusetningar eiga að vernda bólusetta einstaklinga fyrir árstíðabundum inflúensuveirum 

H1N1, H3N2 og B sem smitast á milli manna (10, 35). Helstu markmiðum bólusetninga gegn inflúensu 

má skipta í tvennt. Í fyrsta lagi að vernda einstakling gegn sýkingum og veikindum og í öðru lagi að 

koma í veg fyrir smit milli manna og útbreiðslu inflúensunnar (10, 35). Hópum sem ráðlagt er að þiggja 

bólusetningu eru breytilegir eftir löndum. Mörg Evrópuríki, þar með talið Ísland, ráðleggja einstaklingum 

eldri en 60 ára, þunguðum konum, einstaklingum með langvarandi sjúkdóma og 

heilbrigðisstarfsmönnum, þá sérstaklega þeim sem annast langveika einstaklinga, að þiggja 

bólusetningar (35, 36).  
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Inflúensubóluefnunum má skipta upp í tvo flokka: óvirkar eða dauðar veirur (e. inactivated influenza 

vaccine, IIV) og lifandi en veiklaðar veirur (e. live attenuated influenza vaccine, LAIV) (18, 35, 37-41) . 

Ýmsum efnum má bæta við bóluefnin til að kalla fram betra ónæmissvar eða til þess að kalla fram 

sértækara ónæmissvar. Ónæmisglæðar (e. adjuvants) eru dæmi um slík efni (25, 38, 42-54).  

1.4.1 Bóluefni með dauðum veirum eða veiruhlutum (e. inactivated vaccine) 

Bóluefni með dauðum veirum eða veiruhlutum sem eru notuð gegn inflúensu (e. inactivated influenza 

vaccine, IIV) skiptast helst í tvo flokka. Annars vegar þrígild óvirk bóluefni (e. trivalent inactivated 

vaccine) og hins vegar fjórgild óvirk bóluefni (e. quadrivalent inactivated influenza) en þau eru mest 

notuð við inflúensuveirusýkingum (35, 37, 38, 41, 55, 56). Þrígild bóluefni eru bóluefni sem eru mynduð 

úr þremur inflúensuveirum, tveimur inflúensu A veirusýkingum (H3N2 og H1N1) og B (35). Fjórgild 

bóluefni eru mynduð úr tveimur inflúensu A veirusýkingum og tveimur inflúensu B veirusýkingum (41, 

55, 56). Örverur eru gerðar óvirkar með efna- eða eðlisfræðilegri meðhöndlun eins og með formalíni eða 

beta-própíólaktóni (e. beta-propiolactone). Bóluefninu eru annaðhvort sprautað í vöðva eða undir húð 

(37, 38). 

1.4.2 Lifandi veikluð bóluefni (e. Live attenuated influenza virus) 

Markmið þróunar á lifandi veikluðum bóluefnum (e. live attenuated influenza virus, LAIV) er að bóluefnin 

líkist náttúrulegum sýkingum og þar með að þau kalli fram bæði vessabundið og frumubundið 

ónæmissvar (35, 37-40). Bandaríkamenn gáfu heimild fyrir notkun á lifandi veikluðum 

inflúensubóluefnum í formi nefúða fyrir einstaklinga á aldrinum tveggja til 49 ára árið 2003 og tíu árum 

síðar var gefin heimild fyrir notkun í Evrópu fyrir heilbrigð börn frá aldrinum tveggja til átta ára (39, 40).   

LAIV geta verið ræktuð í dýrafrumum sem og eggjum. Veiruskipting innan framandi hýsilfrumu leiðir 

til myndunar á mörgum afbrigðilegum gerðum veira. Þær sem eru notaðar í bóluefni hafa gjarnan aukinn 

sýkingarmátt innan hýsils en á sama tíma minnkaðan sýkingarmátt í mönnum. Talið er að þetta ferli sé 

hentugt fyrir RNA veirur en í þeim eru stökkbreytingar töluverðar (38).  

Veirur eru næmar fyrir hitastigi. Þær geta vaxið við 25°C, sem er hitastig í nefgöngum (e. nasal 

passage), en ekki 35°C sem er hitastig öndunarvegar. Fjölföldun veira verður því staðbundin þegar hún 

er í nefi (35, 37). Við þessar aðstæður myndast í auknu magni sértæk IgA mótefni í efri öndunarvegi en 

þessi sérhæfðu IgA mótefni eru meðal helstu þátta sem veikluð bóluefni hafa umfram dauðu bóluefnin. 

Að auki geta bóluefnin valdið breiðara ónæmissvari miðað við dauðu bóluefnin (37, 39). 

Flestir sem þiggja LAIV fá litlar sem engar aukaverkanir. Efri öndunarfæraeinkennum, eins og 

nefrennsli og hósta hefur verið lýst við gjöf LAIV hjá tveggja til 17 ára börnum. Nefrennsli, hálsbólga, 

hósti og kuldahrollur eru aukaverkanir sem fullorðnir á aldrinum 18 til 49 ára, hafa fengið í kjölfar LAIV 

bóluefnagjöf (57). 

1.5 Ónæmissvar við inflúensuveirum  

Yfirborðsprótein inflúensu af gerð A og B geta breyst við afritun gena og nefnast breytingarnar vakaflökt 

og vakastökk eins og áður var nefnt (12, 13, 30, 58). 
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Vakaflökt er umbreyting yfirborðspróteina sem geta leitt til minnkaðs áunnis ónæmissvars. Ástæðan 

er að áunnið minni gegn fyrri veiru virkar minna gegn umbreyttu veirunni. Því bregst ónæmiskerfið við 

breytingunum líkt og ný veira sé komin í stað þeirrar eldri en þó er oft krossónæmi til staðar að einhverju 

leyti. Vakaflökt vísar almennt til breytinga á veirunni sem ekki eru mjög víðfeðmar. Ónæmissvarið er því 

minnkað en þó til staðar að nokkru leyti (30, 58).  

Vakastökk er annað ferli sem breytir inflúensuveirunni en það lýsir sér í miklum genabreytingum oft 

vegna blöndunar á tegundum af inflúensuveirum í mismunandi dýrategundum (12, 13). Inflúensuveira 

A er líklegri til að breytast með þessum genabreytingum. Þegar miklar breytingar á veirunni eiga sér 

stað er ekkert ónæmisminni til staðar gegn veirutegundinni sem myndast. Veirur sem breytast með 

vakastökki eru þær veirur sem geta valdið heimsfaröldrum þar sem flestir íbúar hafa aldrei áður komist 

í tæri við veiruna eða veiru sem líkist henni (12, 13, 30). 

Inflúensuveirur A komast inn í hýsil gegnum munn eða nefhol og koma fyrst við slímlag sem hylur 

þekjufrumulag öndunarvegar. Ef veiran kemst framhjá slímlagi getur hún bundist þekjufrumu og sýkt 

hana (59). Þaðan getur hún dreift sér til svæðisbundinna frauðátfrumna (e. alveolar macrophages) og 

griplufruma (e. dendritic cells) sem bera kennsl á sýkta frumu með yfirborðsviðtökum „pathogen 

recognition receptors“ eða PRRs (30, 31, 35, 42, 60, 61). Sveppir, veirur, bakteríur og sníkjudýr hafa 

yfirborðssameindir, „pathogen-associated molecular patterns“ eða PAMPs, sem mótefnavaka sýnifruma 

(e. antigen presenting cell) nýta til að bera kennsl á sýkingu (30, 31, 60). Eftir að borin hefur verið kennsl 

á sýkta frumu hlaðast peptíð-sameindir, „major histocompatibility complex“ (MHC), á yfirborð frumunnar. 

Peptíð mótefnavakar, samofnir MHC class II, eru virkjaðir af Th-2 frumum sem örva frumubundið ónæmi 

og/eða vessabundið ónæmi. Peptíð mótefnavakar, samofnir MHC class I, örva CD8+ frumur sem leiða 

til frumubundins ónæmissvars (30, 31, 35, 38, 60, 61). 

Áunnið ónæmissvar (e. adaptive immune response) gegn dauðum bóluefnum byggir á því að 

óþroskaðar griplufrumur taka upp örverur, brjóta þær niður í smáar einingar og veiruagnir. Einnig byggir 

áunnið ónæmissvar á því að yfirborðssameindir veiranna eru sýndar með MHC II próteini á yfirborði 

griplufrumanna sem virkja Th-2 eitilfrumur sem síðar virkja B frumur til sérhæfingar sem loks leiðir til 

framleiðslu sérhæfðra mótefna. Samhliða þessu ferli myndast einnig minnisfrumur sem gera 

ónæmiskerfinu fært að bregðast hratt við ef sams konar sýking gerir vart við sig aftur. Þetta ferli tekur 

10 til 14 daga. Virkni inflúensubóluefna með dauðum veirum snýst að mestu leyti um að koma í veg fyrir 

bindingar á HA yfirborðspróteinum og þar með innfrumun veira (38). 

Eins og fram hefur komið líkist ónæmissvar LAIV náttúrulegum sýkingum þar sem bóluefnið virkjar 

ósértæka sem og vessabundna ónæmiskerfið. LAIV bóluefni eru gefin um nefgöng og í gegnum slímhúð 

(62). Innraþekjueitilfrumur (e. Intraepithelial lymphocyte (IEL)) eru fyrstu varnir sem kalla fram 

frumubundið ónæmissvar. Sérhæfðar M frumur taka upp framandi efni við komu þeirra að slímþekjulagi 

og flytja efnin til aðliggjandi fruma. IEL samanstendur mest af T minnisfrumum í hvíld en einnig B 

frumum. Flestar B frumur í slímlagi eru plasmafrumur sem seyta IgA sem er hluti af áunna 

ónæmiskerfinu (62). 
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1.6 Ónæmisglæðar (e. adjuvants) 

Ónæmisglæðum er bætt í bóluefni til þess að auka ónæmissvörun við bólusetningum (25, 42, 43, 46, 

47, 49, 50, 53, 63). Val á ónæmisglæðum er mikilvægt þar sem þeir geta kallað fram sterk vessabundin 

og frumubundin ónæmissvör (25, 42). Með ónæmisglæðum má minnka magn mótefnavaka í bóluefninu. 

Þetta er mikilvægt til að hægt sé að framleiða mikið bóluefni á stuttum tíma þegar faraldrar geisa (25). 

Einnig geta ónæmisglæðar fækkað skömmtum sem gefa þarf til að fá ónæmissvar. Loks auka þeir 

stöðugleika bóluefna (25, 42, 43). 

Ónæmisglæðar virkja meðfædda ónæmiskerfið (e. innate immune system) með því að sýna 

ónæmisfrumum PRRs. Flestir ónæmisglæðar sem örva ónæmiskerfið líkjast bindlum fyrir PRRs sem 

leiða til seytunar á ónæmisboðefnum (e. cytokine) og örvunar ónæmisferla (42). Gagnverkun 

viðtakabindla leiðir til genatjáningar á ónæmisboðefnum, efnaboðum  og samverkandi sameindum. Þá 

auka þeir upptöku og sýningu á mótefnavökum hjá sýnifrumum, ýta undir þroska og virkjun á sýnifrumum 

og flutning til nærliggjandi eitla og virkja bólguviðbragð (e. inflammasome) (42). 

Ónæmisglæðum má skipta í nokkrar gerðir eftir eðlisefnafræðilegum eiginleikum, uppruna og 

flutningseiginleikum (25, 42, 43). Helstu gerðir þeirra eru olía byggð á fleyti (e. oil-based emulsions) (25, 

42, 49, 51), álsölt, lípósóm (e. liposome), vírósóm (e. virosome) og níósóme (e. niosomes), ISCOMS 

plöntuafleiður, fjöleindir (e. polymeric particle), ónæmisboðefni (e. cytokine), veirulíkar eindir og 

bakteríuafleiður (42). 

MF59 og AS03 eru fleyti ónæmisglæðar sem hafa verið mikið notaðir fyrir bóluefni gegn inflúensu 

(25, 43, 48, 52, 53). MF59 er ónæmisglæðir sem var fyrst þróaður í bóluefni ætlað eldri borgurum en 

síðar hefur hann einnig gagnast ungum börnum og nýburum (47, 51). Bólusett börn sýndu síðar hærra 

hlutfall mótefna og aukinn fjölda CD4+ T fruma miðað við börn sem ekki voru bólusett með 

ónæmisglæðum (47, 52). Virkni MF59 er ekki fullkomlega ljós en svo virðist sem hann geti kallað fram 

sterkt frumubundið og vessabundið svar. MF59 getur örvað átfrumur (e. macrophages), griplufrumur og 

mónócyta til þess að seyta efnaboðefnum eins og CCL4, CCL2, CCL5 og CXCL8 sem örva áunna 

ónæmiskerfið (e. adaptative immune response) (48, 50). AS03 ónæmisglæðir var þróaður af 

GlaxoSmithKline Biologicals og birtist fyrst í bóluefnum gegn malaríu (25). Hann var til staðar í tveimur 

inflúensu A (H1N1)pdm09 bóluefnum Prepandrix® og Arepanrix® (53). 

1.7 Virkni bóluefnis 

Virkni inflúensubóluefna (e. vaccine effectiveness, VE) geta verið misjafnar milli mismunandi tímabila 

(64-67). Áskoranir sem inflúensubóluefni kljást við margvíslegar: virkni þeirra er ekki alltaf nægjanleg, 

minnkuð virkni þeirra við endurteknar bólusetningar og þróunarferli bóluefnisins er flókið. Þróun 

bóluefnis fer oft fram í eggjum en stökkbreytingar geta breytt tegundarhópi veira svo hún verður 

frábrugðin þeirri sem upphaflega var ákveðið að þróa (64, 65). 

Virkni bóluefnis er undir faraldsfræðilegu eftirliti í mörgum löndum. Ósamræmi hefur stundum verið 

milli bóluefnis og veira sem ganga milli manna enda flókið að áætla væntanlegar veirubreytingar áður 

en faraldur hefst (67-69). Besta meðalvirkni eru bóluefni gegn inflúensu A(H1N1)pdm09 (61%) og 

minnsta virknin er gegn inflúensu A(H3N2) (33%). Virknin er mjög breytilega ár frá ári, til dæmis var 
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bóluefnið fyrir 2014-2015 tímabilið einstaklega óvirkt gegn inflúensu A (H3N2) (65). Mótefnavaka-

mispörun milli bóluefnastofns og veiru er talin ein helsta ástæðan fyrir lítilli virkni bóluefnis en hún er 

ekki algild. Á 2016-2017 tímabilinu var virkni inflúensu A (H3N2) aðeins 43% í Bandaríkjunum þó svo 

að bóluefnið hafi passað vel við veiruna (66). 

Endurteknar bólusetningar gegn inflúensuveirum hafa stundum verið taldar getað minnkað virkni 

þess. Þessar tilgátur hafa verið lengi til staðar en ekki er hægt að alhæfa að virkni minnki við hverja gjöf. 

Atburðurinn hefur helst verið lýst hjá bóluefnum gegn inflúensu A (H3N2). Ekki er fullkomlega ljóst hver 

ástæðan er. Óbólusettir einstaklingar eru samt líklegri til að sýkjast en þeir sem hafa þegið bólusetningar 

því krossónæmi getur verndað bólusetta að einhverju leyti (65). 

1.8 Öryggi og aukaverkanir 

Bóluefni eru talin áhættulítil og örugg en ekkert efni, hvort sem það er lyf eða annað, er fullkomið og 

aukaverkanir geta komið fram (70). Öryggi bóluefna hefur valdið mönnum áhyggjum (71). Bóluefni eru 

gefin heilbrigðu fólki frekar en sjúklingum til að koma í veg fyrir sjúkdóma og eru því frábrugðin öðrum 

læknisfræðilegum inngripum líkt og lyfjum (1-3, 9). Því er enn meiri krafa gerð um öryggi þeirra við 

framleiðslu og notkun en annarra læknisinngripa (9, 71). 

Inflúensubóluefni eru almennt örugg og langflestir sem þiggja bólusetningar fá litlar aukaverkanir sem 

líða fljótt hjá. Algengustu aukaverkanir af dauðum bóluefnum eru staðbundin viðbrögð eins og bólga, 

sviði, roði á stungustað, hiti, slappleiki og útbrot (21, 72). Það er umdeilanlegt hvort þessi viðbrögð séu 

aukaverkanir eða eðlileg og æskileg viðbrögð ónæmiskerfisins sem bregst við bóluefninu með 

bólgusvari og framleiðslu mótefna. Í örfá skipti verða mikil staðbundin viðbrögð sem líkjast húðbeðsbólgu 

(e. cellulitis). Bóluefnin sjálf, burðarefni og ónæmisglæðar geta allir valdið aukaverkunum (21, 30, 38, 

71). Eins og nafnið bendir til eru flestir ónæmisglæðar tengdir auknum staðbundnum svörum og nokkur 

hafa verið tengd við hita og önnur kerfisbundin viðbrögð (21, 73, 74). 

Ofnæmi fyrir inflúensubóluefnum, bæði lifandi og dauðum veirum, er vel þekkt en afar sjaldgæft. 

Bráðaofnæmi (e. anaphylaxis) kemur fyrir hjá einum af hverjum milljón einstaklingum sem þiggja 

bólusetningar. Mildara ofnæmissvar eins og ofsakláði (e. urticaria) og öndunarfæraeinkenni eru 

algengari. Sum einkenni má rekja til próteina úr eggjum frá framleiðslu þeirra en önnur efni geta einnig 

kallað fram ofnæmissvar (21).  

Árið 1976 var inflúensubóluefni í Bandaríkjunum tengt við Guillain Barre heilkenni (GBS), sem má 

lýsa sem tímabundinni lömun, og áætla má að 1 af hverjum 100.000, sem fengu tiltekið bóluefni í 

Bandaríkjunum, hafi fengið heilkennið (21, 22, 75). Bóluefni þess tíma var framleitt fyrir áætlaðan 

heimsfaraldur. Síðar kom í ljós að þeir sem fengu GBS voru einstaklingar í áhættuhópi. Sóttvarnaeftirlit 

Bandaríkjanna (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) hefur eftir þetta fylgst grannt með 

GBS í tengslum við inflúensubólusetningar þar sem áhættan er misjöfn eftir árum. Þegar aukin áhætta 

er á GBS hefur eitt til tvö fleiri tilfelli á hverja milljón inflúensubólusetningar verið tilkynnt og eru þá talin 

vera tengsl milli GBS og bólusetningar (76). Hafa þarf í huga að inflúensa er alvarlegur sjúkdómur og 

bólusetningar eru ein besta leiðin til að koma í veg fyrir hann (22, 77, 78).  
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Fyrir nokkrum árum var drómasýki tengd við inflúensubólusetningar. Evrópska sóttvarnastofnunin 

(ECDC) greindi frá niðurstöðum VAESCO (Vaccine Adverse Event Surveillance &. Communication) 

rannsóknarhóps um drómasýki (e. narcolepsy) í tengslum við bóluefnið Pandemrix® (79). Svíar og 

Finnar eru helstu þjóðir sem notuðu eingöngu Pandemrix® bóluefnið og hlutfall bólusettra meðal þeirra 

þjóða var mjög hátt (79-81). Rannsóknin var samevrópsk þar sem tilfelli frá nokkrum ríkjum, meðal 

annars frá Svíþjóð, Finnlandi og Noregi, voru skoðuð. Ekki var fullkomlega ljóst hver ástæðan var fyrir 

drómasýki en nokkrar kenningar voru rannsakaðar. Ein kenningin sneri að faraldsfræðilegum ástæðum 

en sú kenning var gagnrýnd vegna kerfisbundinnar skekkju (e. bias) og blöndunar (e. confounding) (79). 

Nokkrir blöndunarþættir voru nefndir eins og að sýnt hefur verið fram á að H1N1 veirusýkingin sjálf valdi 

aukinni hættu á drómasýki sem og GBS í Kína (79, 82). Að auki var bent á að þessi atvik áttu sér stað 

þegar herferð var sett af stað til að auka bólusetningar á Norðurlöndum (79, 83, 84). Valbjögun (e. 

selection bias)  og upplýsingabjögun (e. information bias) voru einnig nefndir sem skekkjuþættir (79). 

Önnur kenning var að drómasýki tengdist sjálfnæmissjúkdómum (e. vaccine induced autoimmune 

diseases) og ónæmisglæðar væru skýringar á þeim, sérstaklega AS03, en sá ónæmisglæðir er til staðar 

í Pandemrix®. Þessi ónæmisglæðir var þó einnig í bóluefninu Arepanrix® sem ekki var tengt við 

drómasýki (79, 82, 83).  

1.9 Ótti við bólusetningar 

Andstaða gegn bólusetningum er ekki sjaldgjæf (85, 86). Ýmsar aukaverkanir hafa verið tengdar við 

inflúensubólusetningar eins og fram hefur komið (12, 20, 21, 71-73, 76, 79). Margt í umhverfi getur enn 

fremur haft áhrif á skoðun einstaklinga á bólusetningum en á veraldarvefnum er hægt að finna mikinn 

fjölda af upplýsingum um bólusetningar sem geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar (87, 88). Andrew 

Wakefield birti grein í The Lancet árið 1998 þar sem hann hélt fram tengslum milli MMR bólusetningar 

og einhverfu (89). Greinin var síðar dregin til baka vegna ýmissa rangfærslna og villna (90). Margar 

aðrar rannsóknir hafa síðar verið gerðar sem sýna andstæðar niðurstöður þrátt fyrir ítrekaðar rannsóknir 

(91-93). Ótti við bólusetningar er aftur á móti enn til staðar og það virðist vera erfitt að breyta skoðun 

þeirra sem hafa myndað neikvæð hugrenningatengsl við bólusetningar og óttast þær (94, 95). 

1.10 Spurningalistar 

Upplýsingar um þekkingu, viðhorf og atferli má safna með spurningalistum. Spurningalistar eru ein af 

mæliaðferðum í klínískum og faraldsfræðilegum rannsóknum (96). Gæði og áreiðanleiki þeirra getur 

verið misjöfn (97). Við gerð spurningalista þarf ávallt að hafa í huga hvaða upplýsingum skal safna og 

hvernig (96, 97). 

Réttmætir spurningalistar (e. valid questionnaire) mæla það sem þeim er ætlað að mæla. Traustir 

spurningalistar gefa stöðuga niðurstöðu þegar þeir eru lagðir endurtekið fyrir mismunandi þátttakendur 

(96). Nýta má eldri gögn, sem hafa verið metin réttmæt (e. valid), til að bera saman við nýrri rannsóknir 

á heilbrigðisvísindasviði (96).  

Skekkjur í spurningalistum eru vandamál sem er nær óumflýjanlegar í rannsóknum. Til að fá sem 

réttmætust gögn, sem lýsa þýði, þurfa rannsakendur að koma í veg fyrir eða draga sem mest úr 



19 

 

skekkjum við gerð spurningalista (98). Skekkjum má skipta í þrjá flokka: valbjögun (e. selection bias), 

upplýsingabjögun (e. information bias/misclassification) og blöndun (e. confounding) (98, 99).  

Choi og Park birtu yfirlitsgrein árið 2004 um skekkjur og spurningalista, að undanskildri valbjögun og 

upplýsingabjögun. Skekkjur í spurningalistum geta komið fram á öllum stigum allt frá því hvernig ein stök 

spurning er mótuð, hvernig spurningalistinn allur er settur saman og hvernig gögnum er safnað úr 

honum. Þau tóku saman 48 algengustu blöndunarþætti sem koma upp í spurningalistum (98). Enginn 

spurningalisti er laus við alla skekkjuþætti en þá má forðast með því að hafa skýra sjón á hvaða 

upplýsingum skal safna og vera meðvitaður um helstu skekkjuþætti sem geta verið mismunandi eftir eðli 

listanna (96-98). 

1.11 Bólusetningar og heilbrigðisstarfsmenn 

Heilbrigðisstarfsmenn eru í hópi þeirra sem ráðlagt er að þiggja inflúensubólusetningar (8, 36). Bólusettir 

heilbrigðisstarfsmenn draga úr hættu á sýkingum, sjúkdómum líkum inflúensusýkingum (e. influenza like 

illness, ILI), fjarveru starfsmanna úr vinnu og draga úr hættu á spítalasýkingum og andlátum tengdum 

veirunni (8, 36, 100). Samkvæmt WHO skulu allir heilbrigðisstarfsmenn vera bólusettir (8). Á Íslandi 

tekur Sóttvarnalæknir fram að heilbrigðisstarfsmenn, sem annast einstaklinga í áhættuhópi, njóti 

forgangs við inflúensubólusetningum (36). 

Markmiðið er að ná yfir 75% bólusetningarþátttöku hjá þeim hópum sem njóta forgangs að 

inflúensubólusetningum. WHO tekur reglulega saman hlutfall bólusettra heilbrigðisstarfsmanna í 

heiminum og þrátt fyrir þessi markmið er þátttaka meðal heilbrigðisstarfsmanna lág (8, 100).  

Í yfirlitsgrein frá Hollmayer og félögum er ljóst að lágt hlutfall bólusettra heilbrigðisstarfsmanna liggur 

í tveimur þáttum. Annars vegar er um þekkingarleysi eða misskilning að ræða á inflúensusýkingum og 

hins vegar lélegt aðgengi að bóluefni. Heilbrigðisyfirvöld ættu að aðstoða við að auka hlutfall bólusettra 

heilbrigðisstarfsmanna með því að bjóða öllum starfsmönnum heilbrigðisstétta upp á þær. Að sama 

skapi ætti að varpa ljósi á mikilvægi þeirra og ítreka fagmannlegar skyldur starfsmanna 

heilbrigðisstofnana (100). 

Séu starfsmenn spítala með kvef og hita biðja margir vinnustaðir þá um að halda sig fjarri sjúklingum 

og á sumum stöðum er heilbrigðisstarfsmönnum meinaður aðgangur að vinnustað á meðan þeir hafa 

einkenni inflúensu. Í rannsóknum hefur komið fram að meira en helmingur heilbrigðisstarfsmanna getur 

verið með jákvætt próf fyrir inflúensuveiru í nefstroki án þess að vera með einkenni sýkingar eins og efri 

öndunarfærasýkingar (101). 

Heilbrigðisstofnanir ættu að taka smithættu og lýðheilsumál alvarlega og bregðast við lítilli þátttöku í 

inflúensubólusetningu heilbrigðisstarfsmanna (100). Opinberar stofnanir hafa reynt að bregðast við með 

útgáfu leiðbeininga sem sérstaklega eru ætlaðar fyrir þennan hóp (14).  

Safngreining frá 2016 tók saman greinar frá Medline, Embase og CINAHL gagnabönkum fram að 

árinu 2012 (102). Sýnt var fram á að helstu ástæður þess að heilbrigðisstarfsmenn færu í bólusetningar 

voru að vernda sig og fjölskyldu sína fyrir veirunni. Helstu ástæður fyrir að fólk færi ekki í bólusetningu 

var hræðsla við að bóluefnið myndi sýkja þau. Það var munur meðal lækna og hjúkrunarfræðinga og að 

sama skapi var landfræðilegur munur á milli rannsókna (102). 
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Rashid og félagar við UKMMC (Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Centre) könnuðu hver 

skýringin þess væri að dregið hefði úr þátttöku í bólusetningum Malasíu. Í ljós kom að hærri aldur og 

saga um fyrri bólusetningar höfðu jákvæð áhrif á hvort viðkomandi væri bólusettur gegn inflúensu á 

hverju tímabili. Þessi tiltekna rannsókn sýndi einnig að kyn og starfsstétt höfðu ekki áhrif á 

bólusetningarhlutfall. Upplýsingar um sýkingavarnir komu oftast frá vinnustað (51% svarenda), því næst 

frá öðru heilbrigðisstarfsfólki (30%). Þrátt fyrir lágt hlutfall bólusetninga töldu 86% svarenda að 

inflúensubólusetningar væru nauðsynleg forvörn. Helsta ástæðan fyrir að einstaklingar voru ekki 

bólusettir var tímaskortur (56%) (103).  

Dominguez og félagar á Spáni notuðu spurningalista til að kanna afstöðu heilbrigðisstarfsmanna til 

inflúensubólusetninga árið 2012 (104). Bólusetning meðal þessa hóps var um 51%. Meðalaldur þeirra 

sem þáðu bólusetningar var hærri en hjá þeim sem þáðu ekki bólusetningar og barnalæknar voru 

sömuleiðis í meirihluta. Helsta ástæða þeirra sem þáðu bólusetningar voru áhyggjur í tengslum við 

sýkingahættu í vinnu. Þeir töldu bólusetningar vera mikilvægar meðal starfsmanna spítalans og 

bólusetninguna vera mikilvæga vörn gegn inflúensu og öðrum fylgikvillum. Fræðslan var talin 

nauðsynleg (104). 

Durando og félagar á Ítalíu könnuðu einnig afstöðu heilbrigðisstarfsmanna til bólusetninga með 

notkun spurningalista (105). Svarendur voru almennt jákvæðir gagnvart bólusetningum gegn inflúensu. 

Þeir töldu inflúensubólusetningar vera öruggar og starfsmenn spítalans vera líklegri til að sýkjast af 

flensunni sem og að þeir ættu að vera bólusettir á hverju ári. Þessi rannsókn sýndi einnig landfræðilegan 

mun, mun á menntun starfsmanna og hvort þeir höfðu að minnsta kosti einn langvinnan sjúkdóm. Ólíkt 

rannsókn frá Rashid og félaga við UKMMC (103) þá var traustið sem heilbrigðisstarfsmenn báru til 

lyfjafyrirtækja ekki mikið og var það helsta ástæðan fyrir því að þeir væru ekki bólusettir (105). 

1.12 Inngangur að rannsókn 

Bólusetningar eru ein merkilegasta uppgötvun læknavísinda. Bólusetningar hafa dregið úr dauðsföllum 

af völdum smitsjúkdóma sem eru meðal helstu dánarorsaka í heiminum (1-4). Eitt helsta afrek 

læknavísinda og alþjóðasamstarfs var að útrýma bólusóttarveirunni en þar þjónaði bólusetning 

lykilhlutverki (2). 

Bætta lýðheilsu á síðustu 100 árum má meðal annars rekja til árangurs í barnabólusetningum (10, 

30). Með góðum árangri má útrýma sjúkdómum og draga úr sjúkdómabyrði. Ekki hefur náðst jafngóður 

árangur í árlegum inflúensubólusetningum (8). Inflúensuveiran tekur árlegum breytingum og því þarf 

endurteknar bólusetningar (25, 30, 58). 

Meðal þeirra sem er ráðlagt að þiggja árlegar inflúensubólusetningar eru þeir heilbrigðisstarfsmenn 

sem sinna sjúklingum (36). Þátttaka heilbrigðisstarfsmanna er ekki viðunandi miðað við þær 

leiðbeiningar sem eru gefnar út af heilbrigðisstofnunum (8). 

BS verkefni Emmu Daggar Ágústsdóttur frá 2010, sem var unnið á Barnaspítala Hringsins og 

Háskóla Íslands, lagði mat á afstöðu nýbakaðra foreldra til barnabólusetningar. Verkefnið hennar hét 

„Afstaða foreldra á Íslandi til bólusetningar.“ Niðurstöður rannsóknar hennar voru áreiðanlegar og 

jákvæðar. 
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Rannsókn Ýmis Óskarssonar var framkvæmd veturinn 2013-2014. Um var að ræða víðtæka 

rannsókn á viðhorfi almennings til bólusetninga. Niðurstöður rannsóknar voru birtar í erlenda tímaritinu 

Vaccine (106). Í rannsókninni var afstaða almennings og starfsmanna á Landspítala til 

inflúensubólusetningar metin. Almennt viðhorf Íslendinga til bólsetninga var afar jákvætt (106). 

Í ljósi niðurstaðna úr rannsókn Ýmis Óskarssonar má álykta að þörf sé á nánari rannsókn um afstöðu 

starfsmanna Landspítala til inflúensubólusetninga. Núverandi rannsókn leitast við að meta afstöðu 

þeirra til bólusetninga gegn inflúensu með tilliti til bakgrunnsþátta þátttakenda. Á sama tíma verður lagt 

mat á hvernig bólusetningarþátttaka starfsmanna Landspítala hefur verið undanfarin ár. Rannsókn okkar 

miðar að því að auka þekkingu á bólusetningum heilbrigðisstarfsfólks gegn inflúensu og í von um að 

auka í kjölfarið hlutfall bólusettra sem mun aftur gagnast sjúklingum og starfsmönnum. 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta þátttöku starfsfólks Landspítala í inflúensubólusetningum og 

kanna hlutfall bólusettra með tillit til kyns, aldurs og starfssviðs innan Landspítala síðustu 10 ár og 

starfseininga síðustu þrjú ár. Þátttaka starfsmanna árið 2017 var nánar skoðuð með tilliti til kyns, 

starfssviðs, aldurs og starfsheitis. 

Að auki var afstaða starfsmanna Landspítala, hjúkrunarfræðinema og læknanema til 

inflúensubólusetninga metin. Loks var athugað hvaða bakgrunnsþættir liggja að baki ákvarðana um 

þátttöku í bólusetningum. 
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3 Efni og aðferðir 

Rannsóknin var í tvíþætt. Í fyrri hluta rannsóknarinnar, sem var afturskyggn ferilrannsókn, var farið yfir 

þátttöku starfsmanna Landspítala í inflúensubólusetningum undanfarin 10 ár og þátttaka greind með 

tilliti til kyns, aldurs og starfssviðs innan Landspítala. Þátttaka með tilliti til starfseininga (t.d. 

öldunarþjónusta, bráðamóttaka, endurhæfing innan flæðisviðs) var metin þrjú ár aftur í tímann þar sem 

margar skipulagsbreytingar hafa verið gerðar árin áður. Þátttaka árið 2017 var nánar skoðuð með tilliti 

til kyns, aldurs, starfssviðs innan Landspítala og starfsstéttar. Síðari hluti rannsóknar var viðhorfskönnun 

um afstöðu starfsfólks og nema í klínísku námi til bólusetninga gegn inflúensu. 

Til að meta þátttökuhlutfall starfsmanna undanfarin 10 ár keyrði mannauðssvið Landspítala lista með 

öllum virkum starfsmönnum (BO skýrslu úr Orra) saman við lista bólusettra við inflúensu á Landspítala 

frá starfsmannahjúkrunarfræðingi á mannauðssviði Landspítalans (ÁSG). Þannig fengust upplýsingar 

um kyn, aldur, starfsheiti, starfssvið og starfseiningu og hvort starfsmaðurinn var bólusettur eða ekki. 

Þessi gögn voru dulkóðuð með ópersónugreinanlegum rannsóknarnúmerum áður en gagnavinnsla 

hófst. 

Starfsmenn voru flokkaðir í sex aldursflokka (yngri en 19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-50 og 60 ára og 

eldri). Starfsheiti innan Landspítala voru 88 talsins og skipt í 24 flokka. Flokkun starfsheita má sjá í 

viðauka A. Hópar sem innihéldu færri en 20 einstaklinga voru ekki teknir með í úrvinnslu í samræmi við 

umsókn rannsóknarinnar til Siðanefndar Landspítala. Þátttaka árið 2017 var skoðuð nánar með tilliti til 

þess starfssviðs og aldursflokks sem voru með hæsta meðalhlutfall á 10 ára tímabili. 

Til að meta afstöðu starfsmanna og nema við Landspítala sömdu rannsóknaraðilar spurningalista. 

Með spurningalistanum var afstaða til bólusetninga gegn inflúensu könnuð með tilliti til bakgrunnsþátta. 

Spurningarnar má sjá í viðauka B og C. Spurningalistinn var sendur til fjögurra hópa a) starfsfólks 

Landspítala, b) alls starfsfólks Sólar ehf. sem starfar við hreingerningar á Landspítala, c) allra 

læknanema sem eru í verknámi á Landspítala og d) allra hjúkrunarfræðinema sem eru í verknámi á 

Landspítala. 

Spurningalistinn var sendur til einstaklinga með kannanakerfinu REDCap (Research Electronic Data 

Capture). Forritið REDCap var þróað af Vanderbilt háskólanum í Bandaríkjunum sem rannsóknartól fyrir 

NCRR (National Center for Research Resources) og NIH (National Institutes of Health). Bæði 

Landspítali og Háskóli Íslands eiga notkunarrétt á REDCap, notast var við útgáfu Háskóla Íslands. 

Netföng starfsmanna á Landspítala, sem fengust, voru 1.000 talsins og voru fengin hjá Heilbrigðis- 

og upplýsingadeild spítalans í samvinnu við mannauðssvið Landspítala. Heimild stjórnenda Landspítala 

fékkst til að senda könnunina á afmarkað úrtak starfsmanna (um 20%) frekar en á alla starfsmenn. 

Deildarstjóri Sólar ehf. fékk senda slóð að netkönnun og hafði flokkstjóri þeirra á Hringbraut yfirlit með 

þátttöku starfsmanna. Netföng allra lækna- og hjúkrunarfræðinema fengust frá deildarforsetum lækna- 

og hjúkrunarfræðideildar. Spurningalistinn var sendur út í marsmánuði 2018. 

Spurningalistinn samanstóð af sjö spurningum um afstöðu þátttakanda til inflúensubólusetninga en 

einnig spurningum um bakgrunn þátttakanda þar sem spurt var um kyn, aldur, starfsheiti, búsetu eða 

póstnúmer, fjöldi barna yngri en 18 ára á heimili, hvort viðkomandi þægi árlegar bólusetningar gegn 
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inflúensu og hvort þátttakendur hefðu fengið aukaverkanir eftir inflúensubólusetningar áður. 

Spurningalistinn var sendur út á þremur tungumálum, íslensku, ensku og pólsku, til starfsmanna á 

Landspítala, á pólsku til starfsmanna Sólar ehf. og á íslensku til hjúkrunarfræði- og læknanema. 

Starfsmenn Landspítala voru einnig spurðir um starfsvið og starfseiningar.  

Svör þátttakenda bárust nafnlaust til rannsakanda án persónulegra auðkenna. Eins og í fyrri hluta 

rannsóknarinnar voru hópar sem innihéldu færri en 20 einstaklinga ekki teknir með í úrvinnslu í samræmi 

við umsókn rannsóknar til Siðanefndar Landspítala. 

Gögnin úr svörum við spurningalistum og úr REDCap voru flutt í Excel til ítarlegri úrvinnslu og einnig 

upplýsingar um fyrri þátttöku starfsfólks. Gröf voru gerð í Excel og á síðu Evidence Partners sem var 

þróað af OHRI (Ottawa Hospital Research Institute). Gögnin voru unnin í tölfræðiforritinu R. Notast var 

við hefðbundnar tölfræðiprófarnir. Gerð var kí kvaðrat prófun (e. chi-squared test) til að meta hlutfallslega 

breytingu á 10 ára tímabili. Gerð var tvíþátta lógístísk aðhvarfsgreining (e. binary multivariable logistic 

regression) til að meta hvort starfsmenn í mismunandi aldursflokkum og á mismunandi starfssviðum 

voru frábrugðnir þeim aldursflokki og starfssviði sem var með hæstu meðalþátttöku í bólusetningum árið 

2017. Kí kvaðrat prófun var gerð til að bera saman bakgrunnsþætti og meta áhrif á afstöðu þátttakanda 

í spurningalista. Tölfræðileg marktækni var miðuð við p < 0,05 og notast var við 95% öryggisbil. 

Leyfi fyrir verkefninu voru fengin frá Siðanefnd Landspítala (7/2018) og framkvæmdastjóra Lækninga 

á Landspítala (LSH 124-17). Nálgast má leyfin í viðauka D og E.  

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Læknadeild Háskóla Íslands, Barnaspítala Hringsins og 

mannauðssvið Landspítala.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Þátttaka starfsmanna á Landspítala í bólusetningum gegn inflúensu 

Fjöldi virkra starfsmanna á Landspítala á síðustu 10 árum voru á bilinu 4.774 og 5.752 manns. Í viðauka 

F má nálgast upplýsingar um bakgrunnsþætti starfsmanna á Landspítala.  

4.1.1 Þátttaka starfsmanna á Landspítala síðustu 10 ár í bólusetningum gegn 
inflúensu 

4.1.1.1 Allir starfsmenn 

Hlutfall bólusettra starfsmanna á Landspítala gegn inflúensu á síðustu 10 árum hefur verið misjöfn eftir 

árum. P-gildið sýnir marktækni samanborið við árið á undan. Marktæk aukning hefur verið ár hvert á 

síðustu 10 árum nema milli áranna 2012 og 2013 og milli 2013 og 2014. Árið 2009 var gert sérstakt átak 

í bólusetningum vegna svínaflensu (A/H1N1pdm09). Milli áranna 2009 og 2010 var marktæk lækkun í 

þátttöku í bólusetningum gegn inflúensu meðal starfsmanna á Landspítala í inflúensubólusetningum 

(Tafla 1).  

Tafla 1: Hlutfall bólusettra starfsmanna Landspítala skipt eftir árum ásamt mældum mun á milli 
ára við 5% marktektarkröfu 

Ár Fjöldi starfsmanna 
Fjöldi bólusettra 
starfsmann 

Hlutfall p-gildi 

2008 5333 1436 27% 
 

2009 5050 4093 81% < 2,2e-16* 

2010 4774 1412 30% < 2,2e-16* 

2011 4834 1570 32% 0,0023* 

2012 4873 2068 42% < 2,2e-16* 

2013 4991 2206 44% 0,081 

2014 5161 2379 46% 0,058 

2015 5249 2675 51% 7,52e-07* 

2016 5538 3084 56% 9,65e-07* 

2017 5752 3621 63% 4,59e-15* 
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4.1.1.2 Þátttaka starfsmanna á Landspítala síðustu 10 ár í bólusetningum gegn 
inflúensu með tilliti til kyns 

Hlutfall bólusettra karla og kvenna hefur aukist árlega á síðustu 10 árum að 2009 og 2010 undanskyldum 

(Mynd 1). Meðalþátttaka karla á síðustu 10 árum var 45% og meðalþátttaka meðal kvenna á síðustu 10 

árum var 48%.  
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4.1.1.2.1 Þátttaka starfsmanna á Landspítala árið 2017 með tilliti til kynja. 

Fjöldi bólusettra kvenna á Landspítala var 2.990 (64%) konur árið 2017. Alls voru 631 (59%) karlmaður 

bólusettur gegn inflúensu (Mynd 1). Kynjamunur var marktækur munur árið 2017 (OR = 0,7950, CI95 = 

0,6946-0,9100, p = 0,0008). Líkur á að karlar þægju bólusetningar gegn inflúensu árið 2017 voru því 

marktækt minni en líkur kvenna miðað við að gagnlíkindahlutfallið (OR) var 0,795.  

4.1.1.3 Þátttaka starfsmanna á Landspítala síðustu 10 ár í bólusetningum gegn 
inflúensu með tilliti til starfssviðs 

Þátttökuhlutfall mismunandi starfsviða á Landspítala í inflúensubólusetningum hefur farið hækkandi ár 

eftir ár frá árinu 2010 (Mynd 2). Meðalþátttaka hjá aðgerðasviði var 51%, flæðisviði 51%, 

rannsóknarsviði 49%, skurðlækningasviði 38%, lyflækningasviði 49%, geðsviði 41%, kvenna- og 

barnasviði 49% og stjórnsýslu 48%.  

Mynd 1: Kynjaskipting þátttakenda undanfarin 10 ár. Tölur tákna fjölda þeirra þátttakenda sem liggur að 
baki viðkomandi hlutfalli. Meðalþátttaka í bólusetningum á síðustu 10 árum hjá körlum var 45% 
og hjá konum 48%. 
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4.1.1.3.1 Þátttaka starfsmanna á Landspítala árið 2017 með tilliti til starfsviðs. 

Fjöldi bólusettra starfsmanna á flæðisviði var 647 sem er 71% af heildarstarfsmönnum flæðisviðs árið 

2017. Á aðgerðasviði voru 340 (54%) einstaklingar bólusettir gegn inflúensu. Á rannsóknarsviði var 331 

(61%) starfsmaður bólusettur, 352 (52%) starfsmenn voru bólusettir á skurðlækningasviði og 810 (68%) 

starfsmenn voru bólusettir á lyflækningasviði. Á geðsviði var 351 (61%) starfsmaður bólusettur, 410 

(66%) starfsmenn voru bólusettir á kvenna- og barnasviði og að lokum voru 380 (63%) starfsmenn 

bólusettir sem starfa við stjórnsýslu (Mynd 2). 

Meðalþátttaka á 10 ára tímabili var hæst hjá flæðisviði og var það notað til viðmiðunar. Marktækur 

munur var á flæðisviði og stjórnsýslu (OR = 0,6887, CI95 = 0,5537-0, 8566, p = 0,0008). Marktækur 

munur var milli flæðisviðs og aðgerðasviðs (OR = 0,4886, CI95 = 0,3948-0,6042, p < 4,07e-11). 

Marktækur munur var á flæðisviði og geðsviði (OR = 0,6418, CI95 = 0,5149-0,8000, p < 7,96e-05). Ekki 

var marktækur munur á flæðisviði og kvenna- og barnasviði (p = 0,062) eða á flæðisviði og 

lyflækningasviði (p = 0,096). Marktækur munur var á flæðisviði og þeirra sem unnu á rannsóknarsviði 

Mynd 2: Hlutfall þátttakenda í bólusetningum gegn inflúensu á mismunandi starfsviðum Landspítala 
undanfarin 10 ár. Meðalþátttaka í bólusetningum á síðustu 10 árum á aðgerðasviði var 51%, 
flæðisviði 51%, rannsóknarsviði 49%, skurðlækningasviði 38%, lyflækningasviði 49%, geðsviði 
41%, kvenna- og barnasviði 49% og stjórnsýslu 48%. 
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(OR = 0,6487, CI95 = 0,5182-0,8121, p = 0,0002). Munur var á flæðisviði og skurðlækningasviði og 

minni líkur voru á því að þeir sem störfuðu á skurðlækningasviði væru bólusettir (OR = 0,4422, CI95 = 

0,3591-0,5440, p = 1,36e-14). 

 

4.1.1.4 Þátttaka starfsmanna á Landspítala síðustu 10 ár í bólusetningum gegn 
inflúensu með tilliti til aldurs  

Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum í mismunandi aldursflokkum. Meðalþátttaka í 

bólusetningum hjá mismunandi aldurshópum er nokkur misjöfn eftir aldurshópum (Mynd 4). 

Meðalþátttaka 20-29 ára var 43%, 30-39 ára var 41%, 40-49 ára var 45%, 50-59 ára var 51% og eldri 

en 60 ára 58%.  

Eldri starfsmenn eru líklegri eru þeir en þeir yngri til að þiggja bólusetningu gegn inflúensu (χ2 = 

414,22, CI95 = 0,1097-0,1330, p < 2,2e-16). Undantekning er hlutfall 20-29 ára aldursflokksins árið 

2017. Þátttaka meðal 20-29 ára hefur verulega aukist frá árinu áður (χ2 = 31,094, CI95 = 0,0758-0,1592, 

p = 2,459e-08). 

Mynd 3: Gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio) og 95% vikmörk (e. confidence interval) fyrir þátttöku 
einstakra starfssviða á Landspítala í inflúensubólusetningum árið 2017 borin saman við 
flæðisvið. Þátttaka á flæðisviði var 71%, á aðgerðasviði 54%, á rannsóknarsviði 61%, á 
skurðlækningasviði 52%, á lyflækningasviði 68%, á geðsviði 61%, á kvenna- og barnasviði 
66% og hjá stjórnsýslu 63%. 



29 

 

 

Mynd 4: Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum á mismunandi aldri undanfarin 10 ár. 
Meðalþátttaka í bólusetningum á síðustu 10 árum hjá 20-29 ára 43%, 30-39 ára 41%, 
40-49 ára 45%, 50-59 ára 51% og eldri en 60 ára 58%. 

4.1.1.4.1 Þátttaka starfsmanna á Landspítala árið 2017 með tilliti til aldurs.  

Alls voru 686 manns bólusettir í hópi 60 ára og eldri, hlutfall bólusettra í flokki 60 ára og eldri var 65% 

árið 2017. Í hópi 50-59 ára voru 846 (64%) starfsmenn bólusettir. Í hópi 40-49 ára voru 665 (61%) 

starfsmenn bólusettir. 629 (57%) starfsmenn voru bólusettir í hópi 30-39 ára, 768 (68%) starfsmenn voru 

bólusettir í hópi 20-29 ára og að lokum voru 27 (46%) bólusettir í hópi 19 ára og yngri (Mynd 4).  

Aldursflokkar voru bornir saman við hópinn 60 ára og eldri (Mynd 5). Marktækur munur var á hópi 60 

ára og eldri og 30-39 ára (OR = 0,7257, CI95=0,6098-0,8632, p = 0,0003) og minni líkur voru á að yngri 

flokkurinn þægiu bólusetningar gegn inflúensu en þeir sem voru í hópi 60 ára og eldri miðað við að 

gagnlíkindahlutfallið var 0,73 árið 2017. Enginn marktækur munur var á hópi 60 ára og eldri og hinum 

aldurshópnum (Mynd 5). 
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4.1.2 Starfsheiti 

50 (85%) lyfjafræðingar og lyfjatæknar voru bólusettir árið 2017. 543 (62%) sjúkraliðar, félagsliðar og 

starfsfólk í aðhlynningu voru bólusettir gegn inflúensu. 153 (60%) félagsráðgjafar, 

ráðgjafar/stuðningsfulltrúar og sálfræðingar voru bólusettir, 214 (62%) lífeinda-, náttúru- og 

geislafræðingar voru bólusettir, 444 (65%) heilbrigðisritarar og skrifstofumenn voru bólusettir. 203 (70%) 

nemar í heilbrigðisvísindagreinum voru bólusettir, 1022 (64%) hjúkrunarfræðingar voru bólusettir, 84 

(66%) sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar voru bólusettir, 92 (63%) ljósmæður voru bólusettar, 481 (61%) 

læknar voru bólusettir og að lokum voru 335 (58%) aðrir starfsmenn bólusettir (Mynd 6). Lyfjafræðingar 

og lyfjatæknar voru með hæsta bólusetningarhlutfall árið 2017 og var hún marktæk hærri en hlutfall 

næsthæsta hópsins (χ2 = 4,488, CI95 = 0,0290-0,2610, p = 0,0341) og þátttaka meðal þeirra sem 

tilheyrðu öðrum starfsheitum en voru á lista var hlutfallslega minnst en ekki var marktækur munur á 

henni og þeirra sem voru með næstverstu þátttökuna (p = 0,7886). 

  

Mynd 5: Gagnlíkindahlutfall (e. odds ratio) og 95% vikmörk (e. confidence interval) fyrir þátttöku 
einstakra aldurshópa á Landspítala í inflúensubólusetningum árið 2017 borin saman við 60 
ára og eldri. Þátttaka meðal 60 ára og eldri var 65%, meðal 19 ára og yngri var 46%, meðal 
20-29 ára var 68%, meðal 30-39 var 57%, meðal 40-49 ára var 61%, meðal 50-59 ára var 64%. 
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4.1.3 Starfseiningar frá 2015 til 2017  

4.1.3.1 Aðgerðasvið 

Þátttaka í inflúensubólusetningum á aðgerðasviði var misjöfn milli ára. Meðalþátttaka á síðustu þremur 

árum var misjöfn hjá mismunandi starfseiningum (Tafla 2). Á svæfingu, Blóðbanka og á skurðstofum fór 

hlutfallið lækkandi ár frá ári en var ekki marktækt milli allra áranna (p > 0,05). 

Árið 2017 var ekki marktækur munur á starfseiningu á aðgerðasviði sem var með mestu hlutfallslegu 

þátttökuna (gjörgæsla) miðað við starfseiningu sem var með næstmestu þátttökuna (skurðstofur) (p = 

0,5866). Ekki var marktækur munur á starfseiningu sem stóð sig verst miðað við starfseiningu sem stóð 

sig næstverst (p = 0,1563). 

Tafla 2: Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum hjá starfseiningum á aðgerðasviði frá 
2015 til 2017. 

  Fjöldi bólusettra starfsmanna (%) Meðaltal (%) 

 2015 2016 2017  

Svæfing 85 63% 81 57% 86 52% 57% 

Blóðbanki 32 59% 32 58% 24 40% 52% 

Skurðstofur 98 64% 96 59% 94 55% 59% 

Gjörgæsla 88 52% 122 64% 104 58% 58% 

 

4.1.3.2 Flæðisvið 

Þátttaka í inflúensubólusetningum á flæðisviði var misjöfn milli ára. Meðalþátttaka á síðustu þremur 

árum var misjöfn hjá mismunandi starfseiningum (Tafla 3). Bráðamóttaka var starfssvið flæðisviðs þar 

sem marktæk aukning átti sér stað milli áranna 2015 og 2016 (χ2 = 10,68, CI95 = 0,0473-0,1937, p = 

0,0011) og einnig milli áranna 2016 og 2017 (χ2 = 6,294, CI95 = 0,0227-0,1898, p = 0,0121). 

Árið 2017 var hlutfallsleg þátttaka mest á flæðisviði hjá bráðamóttöku eða 76% og var marktækur 

munur miðað við starfseiningu sem var með næsthæstu þátttöku (χ2 = 5,895, CI95 = 0,0166-0,1587, p 

= 0,0152).  

Mynd 6: Hlutfall bólusettra starfsmanna á Landspítala eftir mismunandi starfsstéttum árið 2017. 
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Tafla 3: Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum hjá starfseiningum á flæðisviði frá 2015 
til 2017. 

  Fjöldi bólusettra starfsmanna (%) Meðaltal (%) 

 2015 2016 2017  

Öldrunarþjónusta 128 41% 214 61% 222 67% 56% 

Bráðamóttaka 143 53% 199 64% 257 76% 64% 

Endurhæfing 120 57% 134 61% 145 67% 62% 

 

4.1.3.3 Geðsvið 

Þátttaka í inflúensubólusetningum á geðsviði var misjöfn milli ára. Meðalþátttaka á síðustu þremur árum 

var misjöfn hjá mismunandi starfseiningum (Tafla 4). Árið 2017 var þátttaka mest á geðsviði hjá 

almennum geðlækningum eða 66% og var ekki marktækur munur miðað við starfseiningu sem var með 

næsthæstu þátttöku (p = 0,0968). 

Tafla 4: Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum hjá starfseiningum á geðsviði frá 2015 til 
2017.  

  Fjöldi bólusettra starfsmanna (%) Meðaltal (%) 

 2015 2016 2017  

Vímuefnameðferðir 21 41% 27 59% 27 57% 52% 

Almennar geðlækningar 56 43% 67 50% 87 66% 53% 

Framhaldsmeðferðir 49 33% 85 26% 85 56% 38% 

 

4.1.3.4 Kvenna- og barnalækningar 

Þátttaka í inflúensubólusetningum á kvenna- og barnalækingarsviði var misjöfn milli ára. Meðalþátttaka 

á síðustu þremur árum var misjöfn hjá mismunandi starfseiningum (Tafla 5). Árið 2017 var þátttaka mest 

á kvenna- og barnalækningarsviði hjá barnalækningum eða 72% og var marktækur munur miðað við 

starfseiningu sem var með næsthæstu þátttöku (χ2 = 4,927, CI95 = 0,0109-0,1781, p = 0,0265). 

Tafla 5: Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum hjá starfseiningum á kvenna og 
barnalækningum frá 2015 til 2017. 

  Fjöldi bólusettra starfsmanna (%) Meðaltal (%) 

 2015 2016 2017  

Barnalækningar 167 69% 179 71% 194 72% 70% 

Kvenlækningar 99 44% 119 48% 161 62% 51% 

BUGL 30 46% 32 47% 37 57% 50% 

 

4.1.3.5 Lyflækningasvið 

Þátttaka í inflúensubólusetningum á lyflækningasviði var misjöfn milli ára. Meðalþátttaka á síðustu 

þremur árum var misjöfn hjá mismunandi starfseiningum (Tafla 6). Árið 2017 var þátttaka mest á 

lyflækningarsviði hjá hjarta- og lungnalækningum eða 76% og var marktækur munur miðað við 

starfseiningu sem var með næsthæstu þátttöku (χ2 = 6,240, CI95 = 0,0192-0,1585, p = 0,0124). 
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Tafla 6: Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum hjá starfseiningum á lyflækningasviði frá 
2015 til 2017. 

  Fjöldi bólusettra starfsmanna (%) Meðaltal (%) 

 2015 2016 2017  

Meltingar- og nýrnalækningar 70 56% 76 61% 78 62% 60% 

Tauga- og smitsjúkdómalækningar 124 52% 136 56% 168 63% 57% 

Hjarta- og lungnalækningar 170 60% 198 63% 247 76% 66% 

Lyflækningar 184 55% 204 61% 246 68% 61% 

Samkostnaður lyflækningasviðs 54 59% 72 67% 71 60% 62% 

 

4.1.3.6 Rannsóknarsvið 

Þátttaka í inflúensubólusetningum á rannsóknarsviði var misjöfn milli ára. Meðalþátttaka á síðustu 

þremur árum var misjöfn hjá mismunandi starfseiningum (Tafla 7). Árið 2017 var þátttaka mest á 

myndgreiningadeild hjá rannsóknarsviði eða 71% og ekki var marktækur munur miðað við starfseiningu 

sem var með næsthæstu þátttöku (p = 0,9278). 

Tafla 7: Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum hjá starfseiningum á rannsóknarsviði frá 
2015 til 2017. 

  Fjöldi bólusettra starfsmanna (%) Meðaltal (%) 

 2015 2016 2017  

Myndgreining 53 47% 90 70% 99 71% 63% 

Meinafræði 25 51% 38 75% 36 69% 65% 

Klínísk lífefnafræði 75 56% 72 53% 79 54% 54% 

Heilbrigðis- og upplýsingatækni 27 36% 27 40% 36 52% 43% 

 

4.1.3.7 Skurðlækningasvið 

Þátttaka í inflúensubólusetningum á skurðlækningasviði misjöfn milli ára. Á skurðlækningadeild var 

þátttaka misjöfn eftir ári (Tafla 8). Á skurðlækningardeild var marktæk aukning milli árann 2016 og 2017 

(χ2 = 15,79, CI95 = 0,0602-0,1791, p = 7,071e-05). 

Tafla 8: Hlutfall þátttakenda í inflúensubólusetningum hjá starfseiningum á rannsóknarsviði frá 
2015 til 2017. 

  Fjöldi bólusettra (%) Meðaltal (%) 
 2015 2016 2017  

Skurðlækningar 235 42% 248 43% 313 53% 46% 
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4.2 Afstaða starfsmanna Landspítalans til inflúensubólusetninga 

4.2.1 Bakgrunnsþættir þátttakenda 

Alls fengu 1.585 einstaklingar boð um þátttöku í rannsókninni í fjórum mismunandi úrtökum og 477 

svöruðu. Samanlagt svarhlutfall allra var 30,1% en það var breytilegt eftir úrtökum. Alls bárust átta svör 

frá Sólar ehf. og við úrvinnslu voru þau tekin saman með starfsmönnum Landspítala (Tafla 9). 

Tafla 9: Þátttaka í rannsókn um afstöðu til inflúensubólusetninga eftir mismunandi úrtökum. 
Þar sem starfsmenn Sólar ehf. voru <20 hafa þeir verið taldir með starfsmönnum 
Landspítala. 

Þátttaka í rannsókn um afstöðu til inflúensubólusetninga     

Úrtök 
Einstaklingar 
sem fengu 
spurningalistann 

Þátttakendur 
Hlutfall 
þátttakenda % 

Starfsmenn Landspítala 1025 294 28,7% 

Læknanemar Háskóla Íslands 142 72 50,7% 

Hjúkrunarfræðinemar Háskóla Íslands 418 111 26,6% 

 

Kynjaskipting var mismunandi eftir úrtökum en alls tóku 91 karl og 382 konur þátt í könnun (Tafla 

10). Aldursskipting var mismunandi eftir úrtökum. Meðalaldur allra þátttakenda var í 30-39 ára 

aldursflokki. Meðalaldur í hópi starfsmanna á Landspítala var í 40-49 ára aldursflokki, hjá læknanemum 

og hjá hjúkrunarfræðinemum var hann í 20-29 ára aldursflokki (Tafla 10). 

Þátttakendur voru spurðir um starfsheiti þeirra innan Landspítala. Alls bárust 25 mismunandi 

starfsheiti. Niðurstöður með tilliti til starfsheita voru greind eftir læknum, hjúkrunarfræðingum, 

hjúkrunafræðinemum og læknanemum (önnur starfsheiti <20 einstaklingar). 

Þátttakendur voru spurðir um búsetu á landinu. Alls voru 425 (89%) þátttakendur búsettir á 

höfuðborgarsvæði og 14 (2,9%) á landsbyggðinni, 42 (8,8%) svöruðu ekki spurningunni. Niðurstöður 

með tillit til búsetu voru því ekki greindar frekar (utan höfuðborgarsvæðisins <20 einstaklingar) . 

Þátttakendur voru spurðir um fjölda barna yngri en 18 ára á sama heimili. Alls voru 196 (41%) 

þátttakendur sem sögðust búa á sama heimili og annað barn, af þeim voru 88 (18%) þar sem eitt barn 

var á heimilinu, 72 (15%) þar sem tvö börn voru á heimilinu og 36 (7,5%) höfðu þrjú börn á heimilinu. 

Þátttakendur sem voru ekki með börn á sama heimili voru 267 (56%). 14 (2,9%) einstaklingar svöruðu 

ekki þessari spurningu (Tafla 10).  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir þægju árlegar inflúensubólusetningar. Alls sögðu 336 (70%) 

þátttakendur að þeir þægju alltaf (oftast), 88 (18%) sögðu stundum, 49 (10%) aldrei, 3 (0,63%) vildu 

ekki svara og 1 (0,21%) svaraði ekki (Tafla 10). 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu fengið aukaverkanir af inflúensubólusetningum (aðrar en 

vægan hita og roða á stungustað). Alls svaraði 71 (15%) þátttakandi játandi, 388 (81%) svöruðu 

neitandi, 15 (3,1%) vildu ekki svara og 3 (0,63%) svöruðu ekki spurningunni (Tafla 10).  
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Tafla 10: Bakgrunnsþættir þátttakenda sem tóku afstöðu til inflúensubólusetninga í 
mismunandi úrtökum. Þar sem starfsmenn Sólar ehf. voru <20 hafa þeir verið taldir 
með starfsmönnum Landspítala. 

Bakgrunnsþættir þátttakenda sem tóku afstöðu til inflúensubólusetninga í mismunandi 
úrtökum 

    
Starfsmenn 
Landspítala 

Læknanemar 
Háskóla Íslands 

Hjúkrunarfræði-
nemar  
Háskóla Íslands 

    n=294 n=72 n=111 
Aldur, ár       

  
Aldursbil 19 ára og yngri, 

n(%)     2 
  20-29 ára 39 68 88 
  30-39 ára 63 3 13 
  40-49 ára 62   6 
  50-59 ára 63   1 
  60 ára og eldri 62 1   
  Vantar upplýsingar 5   1 
     
Kyn (n)       
  Karlkyn 64 23 4 
  Kvenkyn 227 48 107 
  Annað 1 1 0 
  Vantar upplýsingar 2 0 0 
          
Starfsheiti       
  Hjúkrunarfræðingur 86     
  Læknir 59     
  Hjúkrunarfræðinemi     102 
  Læknanemi   70   
  Annað starfsheiti 145 2 9 
  Vantar upplýsingar 4     
          
Börn á heimili       
  Engin börn 145 56 66 
  Eitt 53 10 25 
  Tvö 55 5 12 
  Þrjú eða fleiri 32  4 
  Vantar upplýsingar 9 1 4 
          
Þiggja bólusetninga       
  Aldrei 41  8 
  Stundum 44 7 37 
  Alltaf 206 65 65 
  Veit ekki / vil ekki svara 2  1 
  Vantar upplýsingar 1   
          
Aukaverkanir       
  Já 50 5 10 
  Nei 233 67 56 
  Veit ekki vil ekki svara 9  6 
  Vantar upplýsingar 2  1 
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4.2.2 Ég tel að bólusetning veiti vörn gegn inflúensu 

Alls voru 150 (31%) mjög sammála, 250 (52%) manns frekar sammála, 47 (9,9%) hvorki ósammála né 

sammála fullyrðingunni. 22 (4,6%) voru annaðhvort mjög ósammála eða ósammála og 6 (1,2%) sögðu 

annaðhvort veit ekki eða vil ekki svara og 2 (0,42%) skiluðu inn auðu (Mynd 7).  

 

Mynd 7: Afstaða starfsfólks Landspítala, starfsfólks Sólar ehf., læknanema og 
hjúkrunarfræðinema á Landspítala (n = 477) til spurningarinnar hvort bólusetning veiti 
vörn gegn inflúensu.  

84% þátttakenda voru annaðhvort mjög sammála eða sammála fullyrðingunni um verndandi áhrif 

bólusetninga gegn inflúensu. Karlar reyndust meira afgerandi í svörum en 52% karla voru mjög sammála 

fullyrðingunni að bólusetning veiti vörn gegn inflúensu sem var marktækt hærra en hlutfall kvenna sem 

var 27% (χ2 = 19,55, CI95 = 0,1281-0,3656 , p = 9,773e-06). Konur voru oftar sammála fullyrðingunni 

en 55% kvenna svöruðu á þann hátt sem var marktækt hærra en karlar (42%) (χ2 = 4,437, CI95 = 

0,0098-0,2493, p = 0,0351). Marktækur munur var milli kynjanna þegar þeir svöruðu annaðhvort mjög 

sammála eða sammála (χ2 = 6,655, CI95 = 0,0464-0,1881, p = 0,0099). 

Ekki var marktækur munur milli aldursflokka á afstöðu til þess hvort bólusetning veiti vörn gegn 

inflúensu. Að sama skapi var ekki marktækur munur milli starfa (læknar, hjúkrunarfræðingar, 

hjúkrunarfræðinemar og læknanemar) eða þá hvort einstaklingar höfðu fengið aukaverkanir og hvort 

þeir þiggja inflúensubólusetningar. 

  



37 

 

4.2.3 Ég tel að það sé betra að fá náttúrulega sýkingu frekar en bólusetningu 

Alls voru 11 (2,3%) mjög sammála, 31 (6,5%) sammála, 72 (15%) hvorki sammála né ósammála.  169 

(35%) einstaklingar voru ósammála, 177 (37%) mjög ósammála. 14 (2,9%) svöruðu veit ekki/ vil ekki 

svara og 3 (0,6%) tóku ekki afstöðu og skiluðu tómum reit (Mynd 8). 

 

Mynd 8: Afstaða starfsfólks Landspítala, starfsfólks Sólar ehf., læknanema og 
hjúkrunarfræðinema á Landspítala (n = 477) til spurningarinnar hvort náttúruleg 
sýking sé betri en bólusetning. 

73% þátttakenda voru annaðhvort mjög ósammála eða ósammála því að náttúruleg sýking væri betri 

en bólusetning. Karlmenn reyndust meira afgerandi í svörum en 50% karla voru mjög ósammála 

fullyrðingunni að náttúruleg sýking væri betri en bólusetning sem var marktækt hærra en hlutfall kvenna 

35% (χ2 = 6,593, CI95 = 0,0316-0,2716, p = 0,0102).  

Ekki var marktækur munur milli aldursflokka eða starfssviða. Hlutfall læknanema sem voru bæði mjög 

ósammála og ósammála fullyrðingunni var 97% og marktækt hærra en hlutfall hjúkrunarfræðinema 75% 

(χ2 = 16,39, CI95 = 0,1395-0,3417, p = 5,16e-05). Hlutfall hjúkrunarfræðinga (65%), sem voru 

annaðhvort mjög ósammála eða ósammála, var marktækt lægra en hlutfall lækna (89%) (χ2 = 11,01, 

CI95 = -0,4005--0,1170, p = 0,0009). Þeir sem þiggja stundum bólusetningar (60%) voru minna líklegir 

til að vera annaðhvort ósammála eða mjög ósammála miðað við þá sem þiggja alltaf (83%) bólusetningu 

(χ2= 20,03, CI95 = -0,3451--0,1111,  p = 7,618e-06). 
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4.2.4 Ég tel að bólusetning hindri útbreiðslu inflúensunnar 

Alls voru 208 (43%) mjög sammála, 208 (43%) sammála, 36 (7,5%) voru hvorki sammála né ósammála. 

13 (2,7%) einstaklingar voru ósammála, 3 (0,63%) mjög ósammála. 7 (1,4%) svöruðu veit ekki eða vil 

ekki svara og 2 (0,42%) tóku ekki afstöðu og skiluðu tómum reit (Mynd 9). 

 

Mynd 9: Afstaða starfsfólks Landspítala, starfsfólks Sólar ehf., læknanema og 
hjúkrunarfræðinema á Landspítala (n = 477) til spurningarinnar hvort bólusetning 
hindri útbreiðslu inflúensunnar. 

87% þátttakenda voru annaðhvort mjög sammála eða sammála fullyrðingunni um að bólusetning 

hindri útbreiðslu inflúensunnar. Karlar reyndust meira afgerandi í svörum en 64% karla voru mjög 

sammála fullyrðingunni að bólusetning hindri útbreiðslu inflúensunnar sem var marktækt hærra en 

hlutfall kvenna sem var 39% (χ2 = 16,88, CI95 = 0,1276-0,3617, p = 3,979e-05). Þeir sem þiggja alltaf 

inflúensubólusetningar (52%) voru sömuleiðis meira afgerandi í svörum og líklegri til að vera mjög 

sammála fullyrðingunni en þeir sem þiggja stundum bólusetningar (23%) (χ2 = 23,49,  CI95= 0,1868-

0,4062, p = 1,255e-06). Að sama skapi var marktækur munur á sömu hópum (þeim sem þiggja alltaf 

(96%) og stundum (74%)) þegar þeir voru annaðhvort mjög sammála eða frekar sammála (χ2 = 37,53,  

CI95= 0,1151-0,3183, p = 8,995e-10). Læknanemar (96%) voru líklegri til að vera annaðhvort mjög 

sammála eða frekar sammála miðað við hjúkrunarfræðinema (84%) (χ2 = 5,987, CI95 = 0,0356-0,2210, 

p-value = 0,0144). 
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4.2.5 Ég tel að bólusetningar starfsmanna minnki áhættu á að smita sjúklinga 

Alls voru 260 (55%) mjög sammála, 173 (36%) sammála, 25 (5,2%) voru hvorki sammála né ósammála. 

10 (2,1%) einstaklingar voru ósammála, 2 (0,42%) mjög ósammála. 6 (1,3%) svöruðu veit ekki eða vil 

ekki svara og 1 (0,21%) tók ekki afstöðu og skilaði tómum reit (Mynd 10). 

 

Mynd 10: Afstaða starfsfólks Landspítala, starfsfólks Sólar ehf., læknanema og 
hjúkrunarfræðinema á Landspítala (n = 477) til spurningarinnar hvort bólusetningar 
starfsmanna minnki áhættu á að smita sjúklinga. 

91% þátttakenda var annaðhvort mjög sammála eða sammála fullyrðingunni um minnkandi áhættu 

á að smita sjúklinga eftir bólusetningar. Þátttakendur á þrítugsaldri reyndust meira afgerandi í svörum 

en 67% þeirra voru mjög sammála miðað hlutfall við þátttakenda hinna aldursflokkanna sem var 46% 

(χ2 = 18,83, CI95 = 0,1136-0,2994, p = 1,426e-05). 

Ekki var marktækur munur á hvort þátttakendur væru foreldrar eða ekki. Aftur á móti var marktækur 

munur milli þeirra sem voru ekki foreldrar (34%) og þeirra sem höfðu tvö börn á heimili (46%) sem voru 

frekar sammála (χ2 = 7,128, CI95 = 0,0487-0,3218, p = 0,0076).  

99% þátttakenda sem þiggja alltaf bólusetningar voru líklegri til að vera mjög sammála eða sammála 

miðað við þátttakendur sem þiggja stundum bólusetningu sem var 80% (χ2 = 57,23, CI95 = 0,3507-

0,5617, p-value = 3,87e-14) eða aldrei sem var 61% (χ2 = 12,47, CI95 = 0,1157-0,4302, p = 0,0004) 

Þeir sem höfðu fengið aukaverkanir áður (82%) voru minna líklegri til að vera annaðhvort mjög 

sammála eða sammála en þeir sem ekki höfðu fengið áður (95%) (χ2 = 10,35, CI95 = -0,2472--0,0282 

, p = 0,0013). 
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4.2.6 Ég tel að bólusetningar starfsmanna minnki áhættu á að smitast og bera 
inflúensu heim 

Alls voru 238 (50%) mjög sammála, 181 (38%) sammála, 31 (6,5%) var hvorki sammála né ósammála. 

17 (3,6%) einstaklingar voru ósammála, 4 (0,84%) mjög ósammála. 3 (0,63%) svöruðu veit ekki eða vil 

ekki svara og 3 (0,63%) tóku ekki afstöðu (Mynd 11). 

 

Mynd 11: Afstaða starfsfólks Landspítala, starfsfólks Sólar ehf., læknanema og 
hjúkrunarfræðinema á Landspítala (n = 477) til spurningarinnar hvort bólusetningar 
starfsmanna minnki áhættu á að smitast og bera inflúensu heim. 

88% þátttakenda voru annaðhvort mjög sammála eða sammála fullyrðingunni um að bólusettir 

starfsmenn minnki áhættu á að smitast og bera inflúensu heim. Einstaklingar á þrítugsaldri reyndust 

meira afgerandi í svörum en 63% þeirra voru mjög sammála að bólusettir starfsmenn minnki áhættu á 

að smitast sem var marktækt hærra en hlutfall hinna aldursflokkanna sem var 41% (χ2 = 21,91, CI95 = 

0,1299-0,3171, p = 2,855e-06).  

Læknar (χ2 = 5,088, CI95 = 0,0276-0,3807, p = 0,0241) og hjúkrunarfræðinemar (χ2 = 6,456, CI95 

= 0,0456-0,3475, p = 0,0111) voru líklegri til að vera mjög sammála fullyrðingunni miðað við 

hjúkrunarfræðinga. 

Foreldrar voru minna líklegri til að vera mjög sammála eða sammála (χ2 = 10,63, CI95 = -0,1703--

0,0370, p = 0,0011). Þátttakendur sem voru með eitt barn á heimilinu voru minna líklegir til þess að vera 

mjög sammála eða sammála miðað við þá sem ekki höfðu barn á heimili (χ2 = 12,05, CI95 = 0,0419-

0,2401, p = 0,0005). Þeir sem þáðu alltaf bólusetningar voru líklegri til að vera mjög sammála en þeir 

sem þáðu stundum (χ2 = 14,44, CI95 = 0,1140-0,3541, p = 0,0001). Þeir sem höfðu fengið aukaverkanir 

af bólusetningum gegn inflúensu voru minna líklegir til að vera mjög sammála en þeir sem höfðu ekki 

fengið aukaverkanir áður (χ2 = 12,52, CI95 = -0,3652--0,1058, p = 0,0004). 



41 

 

4.2.7 Ég óttast aukaverkanir bólusetninga 

Alls var 21 (4,4%) mjög sammála, 44 (9,2%) sammála, 42 (8,8%) voru hvorki sammála né ósammála. 

172 (36%) einstaklingar voru ósammála, 187 (39%) mjög ósammála. 7 (1,4%) svöruðu veit ekki eða vil 

ekki svara og 4 (0,8%) tóku ekki afstöðu og skiluðu tómum reit (Mynd 12). 

 

Mynd 12: Afstaða starfsfólks Landspítala, starfsfólks Sólar ehf., læknanema og 
hjúkrunarfræðinema á Landspítala (n = 477) til spurningarinnar hvort þeir óttist 
aukaverkanir bólusetninga. 

75% þátttakenda voru annaðhvort mjög ósammála eða ósammála fullyrðingunni um að þeir óttist 

aukaverkanir bólusetninga. 

Karlar (56%) voru líklegri til að vera mjög ósammála en konur (36%) (χ2 = 12,01, CI95 = 0,0849-

0,3239, p = 0,0005). Þátttakendur á þrítugsaldri (80%) voru líklegri til þess að vera annaðhvort mjög 

ósammála eða ósammála miðað við þá sem voru 60 ára og eldri (63%) (χ2 = 7,496, CI95 = 0,0380-

0,3239, p = 0,0062). Læknar (92%) voru líklegri til að vera annaðhvort mjög ósammála eða ósammála 

miðað við hjúkrunarfræðinga (64%) (χ2 = 12,82, CI95 = 0,1375-0,4139, p = 0,0003). Sama átti við um 

læknanema (94%) og hjúkrunarfræðinema (73%) (χ2 = 9,771, CI95 = 0,0855-0,3207, p = 0,0018). Þeir 

sem þiggja alltaf bólusetningar (85%) voru líklegri til að vera mjög ósammála eða ósammála en þeir 

sem fara stundum (64%) í bólusetningar (χ2 = 18,56, CI95 = 0,0971-0,3266, p = 1,649e-05). 

Þeir sem fara aldrei (43%) í bólusetningar voru líklegri til að vera annaðhvort mjög sammála eða 

sammála miðað við þá sem fara alltaf (7,2%) í bólusetningar (χ2 = 49,44, CI95 = 0,2042-0,5101, p = 

2,046e-12). Þeir sem höfðu fengið aukaverkanir (44%) voru líklegri til að vera bæði mjög eða frekar 

sammála en þeir sem ekki höfðu fengið aukaverkanir (7,5%) (χ2 = 46,788, CI95 = 0,2492-0,5091, p = 

7,91e-12).  
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4.2.8 Það á að skylda starfsfólk Landspítala sem vinna með sjúklingum til að 
fá bólusetningu gegn inflúensu 

Alls voru 110 (23%) mjög sammála, 146 (31%) frekar sammála, 90 (19%) voru hvorki sammála né 

ósammála. 81 (17%) einstaklingur var ósammála, 35 (7,3%) mjög ósammála. 12 (2,5%) svöruðu veit 

ekki eða vil ekki svara og 3 (0,62%) tóku ekki afstöðu og skiluðu tómum reiti. Mynd 13 sýnir hlutfall 

afstöðu. 

 

Mynd 13: Afstaða starfsfólks Landspítala, starfsfólks Sólar ehf., læknanema og 
hjúkrunarfræðinema á Landspítala (n = 477) til spurningarinnar hvort skylda ætti 
starfsfólk Landspítala sem vinna með sjúklinga til að fá bólusetningu gegn inflúensu. 

54% þátttakenda voru annaðhvort mjög sammála eða sammála fullyrðingunni um að skylda ætti 

starfsfólk Landspítala sem vinna með sjúklinga að fá bólusetningu gegn inflúensu. 

Karlar (34%) voru líklegri til að vera mjög sammála fullyrðingunni um að það ætti að skylda starfsfólk 

Landspítala sem vinna með sjúklinga til að fá bólusetningu gegn inflúensu miðað við konur (21%) (χ2 = 

6,647, CI95 = 0,0215-0,2462, p = 0,0099). 

Á sama skapi voru karlar (67%) líklegri til þess að vera bæði mjög sammála og sammála en konur 

(51%) (χ2 = 6,934, CI95 = 0,0442-0,2755, p = 0,0085). Þátttakendur á þrítugsaldri (52%) voru líklegri til 

að vera bæði mjög og frekar sammála en þátttakendur á sextugsaldri (38%) (χ2 = 8,949, CI95 = 0,0775-

0,3725, p = 0,0028). Hjúkrunarfræðinemar (58%) voru líklegri til að vera annaðhvort mjög sammála eða 

sammála en hjúkrunarfræðingar (41%) (χ2 = 4,822, CI95 = 0,0194-0,3235, p = 0,0281). Einstaklingar 

sem þiggja alltaf bólusetningar gegn inflúensu (62%) voru  líklegri til að vera mjög sammála eða 

sammála miðað við þá sem þiggja stundum bólusetningar (40%) (χ2 = 16,37, CI95 = 0,1262-0,3679, p 

= 5,195e-05). Þeir sem hafa ekki fengið aukaverkanir áður (57%) voru líklegri til að vera mjög sammála 

eða sammála miðað við þá sem hafa fengið aukaverkanir áður (39%) (χ2 = 6,735, CI95 = 0,0430-0,3074, 

p = 0,0094). 

Þeir sem voru með eitt barn á heimili (29%) voru líklegri til að vera hvorki ósammála né sammála 

miðað við þá sem höfðu ekkert barn á heimili (17%) (χ2 = 4,8764, CI95 = 0,0036-0,2275, p = 0,0272). 
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Þeir sem þiggja stundum bólusetningar (32%) voru líklegri til að vera mjög ósammála eða ósammála 

en þeir sem þiggja alltaf bólusetningar (18%) (χ2 = 7,048, CI95 = 0,0238-0,2495, p = 0,0079). Þeir sem 

þiggja aldrei bólusetningar (55%) voru líklegri til að vera mjög ósammála eða ósammála miðað við þá 

sem þiggja þær alltaf (χ2 = 31,05, CI95 = 0,2125-0,5264, p = 2,521e-08). Þeir sem höfðu fengið 

aukaverkanir áður (38%) voru líklegri til að vera annaðhvort mjög ósammála eða ósammála miðað við 

þá sem höfðu ekki fengið aukaverkanir (21%) (χ2 = 8,550, CI95 = 0,0406-0,2973, p = 0,0035). 

Þátttakendur á fimmtugsaldri (33%) (χ2 = 5,343, CI95 = 0,0106-0,2775, p = 0,0208) og sextugsaldri 

(24%) (χ2 = 9,389, CI95 = 0,0549-0,3362, p = 0,0022) voru líklegri til að vera mjög ósammála eða 

ósammála en þátttakendur á þrítugsaldri (18%). 

4.2.9 Hvaðan færðu upplýsingar um gagnsemi eða ógagnsemi bólusetninga? 

422 fengu upplýsingar um bólusetningar frá fagfólki eða úr fagritum, 109 frá fjölskyldu og vinum, 192 af 

netinu, 68 á samskiptamiðlum, 109 af reynslu hjá fjölskyldu og vinum, 203 af eigin reynslu, 32 annað. Á 

mynd 14 má hlutfallslega skiptingu hvaðan þátttakendur fá upplýsingar um inflúensubólusetningar með 

tilliti til mismunandi úrtaka. Flestir þátttakendur fengu upplýsingar frá fagfólki eða úr fagritum. Fæstir 

þátttakendur fengu upplýsingar frá öðrum en þeim sem voru nefndir.  

 

Mynd 14: Upplýsingar um gagnsemi/ógagnsemi inflúensubólusetninga eftir mismunandi 
úrtökum. Starfsmenn Landspítala og Sólar ehf. 294, læknanemar Háskóla Íslands (n = 
72) og hjúkrunarfræðinemar (n = 111) 
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5 Umræður 

Niðurstöður rannsóknar sýna að hlutfall bólusettra starfsmanna gegn inflúensu hefur aukist með 

árunum. Þetta eru afar góðar niðurstöður og gefa von um að þátttakan fari stöðugt vaxandi en betur má 

ef duga skal. Til að koma í veg fyrir útbreiðslu inflúensu á Landsspítalanum á næstu árum þarf 

þátttökuhlutfallið að vera enn hærra. Það er því vissulega mikið áhyggjuefni að þátttakan að meðaltali 

sé ekki nema 47% og á sumum starfssviðum ekki nema 38%. Því þarf að leita ráða til að auka þátttökuna 

enn meira. Niðurstöður úr spurningalista sem var sendur til hluta starfsmanna á Landspítalanum gefa til 

kynna að þeir séu almennt sammála bólusetningum gegn inflúensu. Niðurstöður spurningalistans gefa 

ennfremur upplýsingar um tækifæri til betri fræðslu til starfsfólks svo auka megi þátttöku í 

inflúensubólusetningum.  

5.1 Þátttaka í inflúensubólusetningum 

Þátttaka í inflúensubólusetningum meðal starfsmanna á Landspítala hefur farið batnandi frá og með 

árinu 2010. Árið áður (2009) gekk svínaflensan um heiminn (16) og var þá sérstakt átak á Landspítala 

til að auka þátttöku starfsmanna. Það er líkleg skýring á skyndilegri aukningu og rénun í þátttöku í 

bólusetningum áranna fyrir og eftir.  

Marktæk aukning var hvert ár frá árinu 2010 til ársins 2017 nema milli áranna 2012 og 2013 og milli 

2013 og 2014. Þátttaka alls hópsins í bólusetningum árið 2017 var 63% og 30% árið 2010. 

Þátttökuhlutfall starfsmanna á Landspítala árið 2017 var samt lægra en það bólusetningarhlutfall sem 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hvetur aðildarþjóðir sínar til að ná, en það er 75% (8). Þátttaka í 

bólusetningum heilbrigðisstarfsfólks er vissulega mismunandi eftir löndum og tímabilum (14). 

Þátttökuhlutfall starfsmanna á Landspítala var lægra en hlutfall starfsmanna á spítölum í Kaliforníuríki, 

Bandaríkjunum (107). Það er þó hærra en hjá þeim spítölum sem bjóða ekki upp á ókeypis bólusetningar 

(107). Þó er augljóst að enn meiri þátttaka er mikilvæg til að draga úr smiti á inflúensu eins og kostur er 

á spítalanum. 

Þátttaka kynja í inflúensubólusetningum var misjöfn eftir tímabilum. Meðalþátttökuhlutall á síðustu 

10 árum var 48% hjá konum en 45% hjá körlum. Hlutfall bólusettra kvenna gegn inflúensu hefur oftast 

verið hærra en hlutfall karla eins og mynd 1. sýnir. Þessi niðurstaða er í samræmi við upplýsingar frá 

sóttvarnaeftirliti Bandaríkjanna um þátttöku kynja í bólusetningum (108).  

Þátttaka starfsmanna á starfssviðum var mismunandi milli ára og breyttist einnig nokkuð á tímabilinu. 

Ekkert starfssvið var með áberandi hæsta hlutfall bólusettra starfsmanna á síðustu 10 árum eins og 

mynd 2. sýnir. Hæsta meðalþátttökuhlutfall í inflúensubólusetningum á síðustu 10 árum var á flæðisviði 

þar sem þátttakan var 51% en lægsta var 38% hjá skurðsviði. Þetta misræmi er áhugavert og mögulega 

skapa þessar upplýsingar grundvöll fyrir markvissu átaki og fræðslu. 

Mynd 3 sýnir þátttöku mismunandi starfssviða árið 2017. Mesta meðalþátttakan á 10 ára tímabili var 

á flæðisviði og var það til samanburðar. Marktækur munur var á milli flæðisviðs og fimm annarra 

starfssviða: stjórnsýslu, geðsviðs, rannsóknarsviðs, skurðlækningasviðs og aðgerðasviðs, en ekki var 

marktækur munur milli flæðisviðs og kvenna- og barnasviðs og lyflækningasviðs. Þessar niðurstöður 

gefa til kynna að fimm svið séu töluvert ólíklegri til að þiggja bólusetningar en flæðisvið. Ekki er ljóst hver 
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ástæðan er en hugsanleg skýring gæti verið í að stjórnendur á flæðisviði leggja meiri áherslu á 

bólusetningar en á öðrum sviðum.  

Þátttaka starfsmanna með tilliti til aldursflokka sýndi fram á að eldri starfsmenn eru líklegri til að 

þiggja bólusetningar en þeir yngri. Þetta er í samræmi við yfirlit frá sóttvarnaeftirliti Bandaríkjanna 

síðustu fimm ár (109-113). Þetta telst einnig ágætur árangur en öllum einstaklingum, 60 ára og eldri, er 

sérstaklega ráðlagt af sóttvarnalækni að þiggja árlegar inflúensubólusetningar (36). Sambærilegir 

aldurshópar (65 ára og eldri) meðal almennings í Svíþjóð voru með hlutfallslega minni þátttöku í 

inflúensubólusetningum en starfsmenn Landspítala (114). Þátttaka meðal starfsmanna á Landspítala 

var lakari en sambærilegur aldurshópur á Bretlandseyjum (115). 

Milli áranna 2016 og 2017 varð veruleg aukning hjá einstaklingum í aldurshópi 20-29 ára og var 

hlutfall þeirra hærra en hlutfall 60 ára og eldri árið 2017. Ekki er að fullu ljóst hvað ræður þessari jákvæðu 

aukningu en mögulega mætti rekja aukninguna til bólusettra nema á heilbrigðisvísindasviði. Nemendur 

stóðu sig vel í bólusetningum árið 2017 en þeir voru með hæsta hlutfall bólusettra starfsmanna á eftir 

lyfjafræðingum og lyfjatæknum en flestir háskólanemarnir eru á þrítugsaldri. 

Eins og mynd 6 sýnir þá voru lyfjafræðingar og lyfjatæknar (85%) með hæsta bólusetningarhlutfall á 

árinu 2017. Þátttaka meðal lyfjafræðinga og lyfjatækna árið 2017 var nokkurn veginn í samræmi við 

tilkynningar frá sóttvarnaeftirliti Bandaríkjanna frá nóvember 2017 en hlutfall bólusettra 

heilbrigðisstarfsmanna í Bandaríkjunum var hæst meðal lyfjafræðinga (113). Hugsanlega skýringu gæti 

verið að finna í betra aðgengi lyfjafræðinga að bóluefnum miðað við önnur starfsheiti. 

Þátttaka í bólusetningum á þremur starfseiningum á aðgerðasviði hefur farið lækkandi á síðustu 

þremur árum þrátt fyrir að hlutfall þeirra hafi ekki verið marktækt milli einstakra ára. Í töflu 2 má meðal 

annars sjá bólusetningarhlutfall á aðgerðasviði árið 2017 en það er undir meðaltali þeirra á þriggja ára 

tímabili. Hlutfallsleg aukning var milli allra þriggja ára á bráðamótttöku en árið 2017 var þátttakan 76% 

en það er töluvert hærra en rannsókn frá Sviss (116).  

5.2 Afstaða til inflúensubólusetningar 

Langflestir þátttakendur í könnuninni töldu bólusetningar veita vörn gegn inflúensu en hlutfall þeirra sem 

voru annaðhvort sammála eða mjög sammála var 84%. Niðurstaðan er í samræmi við bandaríska og 

franska rannsókn (117, 118).  

Niðurstöður sýndu að rúmlega 73% þátttakenda voru annaðhvort ósammála eða mjög ósammála 

þeirri staðreynd að náttúrulegar sýkingar væru ákjósanlegri en bólusetningar. Þá voru 42 einstaklingar 

eða 8,8% í öllu úrtaki sammála eða mjög sammála. Niðurstöður rannsóknar eru í samræmi við belgíska 

rannsókn (117) og kínverska rannsókn (119) en báðar rannsóknirnar sýndu að það voru hlutfallslega 

færri sem töldu náttúrulegar sýkingar ákjósanlegri en þátttakendur þessarar rannsóknar. 

Hlutfall þátttakenda þessarar rannsóknar sem töldu bólusetningu hindra útbreiðslu á 

inflúensuveirunni var 87%. Töluverður munur er á niðurstöðum bandarísku rannsóknarinnar sem sýndi 

að aðeins 65% töldu að bólusetningar hindri útbreiðslu inflúensuveirunnar (120).  

90,8% einstaklinga töldu bólusetta starfsmenn minnka hættuna á að smita sjúklinga. Rúmlega sami 

fjöldi taldi bólusetningar minnka áhættu á að smitast og bera inflúensu með sér heim. Niðurstöðurnar 
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eru hvorki í samræmi við niðurstöður Maurer og félaga (120) eða niðurstöður frá Beguin og félögum frá 

Belgíu (117) en í þessum rannsóknum voru hlutfallslega færri sem voru hlynntir þessum fullyrðingum. 

Það er ásættanleg niðurstaða að nær allir þátttakendur geri sér grein fyrir nauðsyn bólusetninga til að 

vernda sjúklinga.  

Hlutfall þátttakenda sem óttast aukaverkanir voru 13% en 75% óttuðust þær ekki. Niðurstöðurnar eru 

nokkurn veginn í samræmi við bandarískar niðurstöður (120). Það verður að teljast heppilegt að 

tiltölulega fáir óttist aukaverkanir bólusetninga þrátt fyrir umtalsverða umræðu þar að lútandi. 

Þegar bakgrunnsþættir voru skoðaðir nánar sást munur milli kynja, aldurshópa, mismunandi 

starfsstétta, hvort viðkomandi þiggur bólusetningar, hvort viðkomandi sé foreldri eða forráðamaður og 

hvort þátttakendur höfðu áður fengið bólusetningar.   

5.2.1 Kyn 

Karlar voru líklegri til að vera ákveðnari í svörum en konur og því líklegri til að svara annaðhvort mjög 

sammála eða mjög ósammála. Einnig voru þeir almennt jákvæðari gagnvart inflúensubólusetningum en 

konur. 

Fjöldi karlmanna sem tóku þátt voru 91 á móti 382 konum. Svör einstakra karla geta því haft töluvert 

meiri áhrif en svör einstakra kvenna. Þegar spurt var um hvort bólusetningar myndu koma í veg fyrir að 

þátttakendur smitist af veirunni og hvort þær komi í veg fyrir að sjúklingur smitist voru niðurstöður 

rannsóknarinnar í samræmi við bandaríska rannsókn sem var unnin við Johns Hopkins háskólann (121). 

Safngreiningar Vasilevska og félaga sýndu engan mun á afstöðu kynjanna (102). Athygli vekur að fyrri 

hluti rannsóknar okkar sýndi að hlutfallsleg þátttaka kvenna í bólusetningum væri meiri en karla. Hér er 

ákveðið misræmi í afstöðu karla og raunverulega þátttöku þeirra í inflúensubólusetningum. 

5.2.2 Aldurshópar  

20-29 ára þátttakendur voru líklegri til að vera jákvæðir gagnvart bólusetningum gegn inflúensu en 

þátttakendur á sextugs- og sjötugsaldri. Þeir voru líklegri til að telja bólusetningu minnka áhættu á að 

smita sjúklinga, bera inflúensuna heim og þeir óttuðust minna aukaverkanir miðað við eldri hópa. Í 

erlendum rannsóknum hafa eldri einstaklingar verið jákvæðari gagnvart inflúensubólusetningum og 

líklegri til þess að þiggja þær en yngri hópar (122). Þátttaka hjá einstaklingum á aldrinum 20-29 ára var 

mest árið 2017 og þátttakan endurspeglar afstöðu þeirra til inflúensubólusetninga. Aldurshópinn skipa 

meðal annars nemar í klínísku námi sem tóku þátt í rannsókninni. Áhugavert er að ungir nemar séu enn 

jákvæðari en reyndir starfsmenn Landspítala. Gott er að nemar geri sér greint fyrir árangri 

bólusetninganna en reyndari starfsmenn gætu þurft frekari kynningu. 

5.2.3 Starfstétt 

Læknanemar voru líklegri til að vera jákvæðari en hjúkrunarfræðinemar gagnvart bólusetningum og það 

kom fram í fullyrðingunum: „Ég tel að það sé betra að fá náttúrulega sýkingu frekar en bólusetningu,“ 

„Ég tel að bólusetning hindri útbreiðslu inflúensunnar“ og „Ég óttast aukaverkanir bólusetninga.“ 

Möguleg skýring á þessum mun gæti stafað af því hvar nemar eru staðsettir í námi. Læknanemarnir, 
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sem fengu spurningalistann, voru allir í verknámi á spítalanum og höfðu því lokið grunnnámi í 

læknavísindum. Spurningalistinn var sendur á alla hjúkrunarfræðinema við Háskóla Íslands. 

Ekki sást munur á afstöðu milli læknanema og starfandi lækna á spítala. Marktækur munur var aftur 

á móti milli afstöðu hjúkrunarfræðinema og hjúkrunarfræðinga í fullyrðingum sem snertu náttúrulegar 

sýkingar og að bólusetningar gætu minnkað áhættu á að smitast og bera hana heim. Nemar voru 

jákvæðari.  

Hjúkrunarfræðingar voru minna líklegir en læknar og nemar á heilbrigðisvísindasviði til þess að vera 

hlynntir bólusetningum. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við rannsókn frá 

Bandaríkjunum og Kanada (120, 121). Þessi samanburður er áhugaverður meðal annars í ljósi þess 

hve hjúkrunarfræðingar starfa í miklu návígi við sjúklinga. 

5.2.4 Börn á heimili 

Einstaklingar sem bjuggu ekki á sama heimili og börn yngri en 18 ára voru líklegri til að vera hlynntir 

fullyrðingu um að bólusetningar minnki áhættu á að smitast og bera inflúensu heim en foreldrar eða 

forráðamenn. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður en rannsókn frá Englandi sýndi engan mun milli svara 

foreldra eða forráðamanna og hinna (123). Þessi fullyrðing var ein af sjö fullyrðingum þar sem 

markverður munur var milli hópanna tveggja. Hér þarf að hafa í huga að minnihluti háskólanema eru 

foreldrar eða forráðamenn og þekking þeirra varðandi inflúensusýkingar og bólusetningar eru eflaust 

nýlegri en annarra starfsmanna á spítalanum. 

5.2.5 Fyrri bólusetningar og aukaverkanir 

Þátttakendur sem þiggja alltaf bólusetningar gegn inflúensu eru töluvert líklegri til að vera jákvæðir 

gagnvart inflúensubólusetningum. Rannsóknir frá Bandaríkjunum, Sádi-Arabíu og Belgíu sýnar allar 

samskonar niðurstöður (117, 121, 124). Í þessari rannsókn voru 46 þátttakendur sem þáðu aldrei 

bólusetningu gegn inflúensu og 88 þátttakendur sem þáðu hana stundum. Ekki var alltaf hægt að gera 

tölfræðilegar prófanir til að kanna mismunandi hópa vegna skilyrða sem voru sett í upphafi um fjölda í 

hverjum hópi.  

Marktækur munur var á hópunum, sem þáðu alltaf og aldrei bólusetningar, til fullyrðinganna um hvort 

bólusettir starfsmenn dragi úr áhættu á að smita sjúklinga, hvort þeir óttuðust aukaverkanir bólusetninga 

og hvort skylda ætti starfsmenn til að þiggja bólusetningar. Í sex af sjö fullyrðingum var marktækur munur 

milli þátttakenda sem þiggja stundum bólusetningar gegn inflúensu og þeirra sem þiggja hana alltaf.  

Þátttakendur, sem hafa áður fengið aukaverkanir í kjölfar inflúensubólusetningar, voru minna líklegir 

til að vera jákvæðir gagnvart bólusetningum. Alls voru það 65 einstaklingar sem höfðu áður fengið 

aukaverkanir í tengslum við bólusetningar gegn inflúensu. Í fjórum af sjö fullyrðingum sást markverður 

munur milli þessara tveggja hópa. Alvarlegar aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar eins og fjallað hefur 

verið um. Hafi þátttakendur fengið aukaverkanir áður hefur eflaust ótti þeirra við bólusetningar verið til 

staðar og vissulega getur verið erfitt að breyta neikvæðu hugfari. 
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5.2.6 Heilbrigðisstarfsmenn og skylda þeirra að þiggja bólusetningar gegn 
inflúensu 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þrátt fyrir að rúmlega 80% þátttakendur séu hlynntir 

bólusetningum gegn inflúensu telja rétt yfir helmingur þeirra að starfsmenn ættu að vera skyldugir til 

þess að þiggja bólusetningar. Fjórðungur þátttakenda voru mótfallnir því. Bandarísk rannsókn Maurer 

og félaga sýndu sambærilegar niðurstöður (120). Aðeins fjórðungur þátttakanda í hollenskri rannsókn 

töldu að það ætti að skylda starfsmenn til þess að þiggja bólusetningar sé hlutfall þeirra of lágt (125). 

Á síðustu árum hefur spítölum í Bandaríkjunum fjölgað þar sem starfsmönnum er skylt að þiggja 

bólusetningar gegn inflúensu vilji þeir vinna með sjúklingum (126). Margar stofnanir hafa boðið 

starfsmönnum upp á tvo valkosti: þiggja bólusetningar gegn inflúensu eða nota andlitsgrímu 

(bólusetningar eða andlitsgrímu stefna (e. vaccinate-or-mask policies)). Að minnsta kosti eitt 

hjúkrunarheimili í Kanada setur þessi skilyrði fyrir starfsmenn en allir spítalar í einu fylki í Kanada, Bresku 

Kólumbíu, hafa tekið upp þessa stefnu. Eftir að þær voru teknar upp fjölgaði bólusettum starfsmönnum 

og sums staðar fór þátttökuhlutfall yfir 95% (127).  

Heilbrigðisstarfsmenn sem eru bólusettir gegn inflúensu eru í minni hættu á að veikjast og smita aðra 

(10, 35). Rannsóknir á stofnunum, sem sinna sjúklingum til lengri tíma líkt og hjúkrunarheimili, sýna að 

hlutfall bólusettra starfsmanna gegn inflúensu séu í beinu samhengi við bættan árangur í meðferð (128). 

Ridgway og félagar sýndu með rannsókn sinni að yfir helmingur starfsmanna á spítalanum í Utah bæru 

inflúensuveiruna án þess að sýna einkenni (101). Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og hafa ber í 

huga að heilbrigðisstarfsmenn bera siðfræðilega skyldu til að skaða ekki sjúkling (129).  

Margir telja að skyldugar inflúensubólusetningar séu ekki réttlætanlegar (130). Inflúensubóluefni, 

sem núna eru notuð mættu vera betri, en virkni þeirra getur verið misjöfn (64, 65, 67). Aukaverkanir 

fylgja öllum lyfjum, náttúruefnum og þar með talið líka bóluefnum. Þær eru þó afar sjaldgæfar. 

Sjálfsákvörðunarréttur er almenn mannréttindi og með því að skylda heilbrigðisstarfsmenn til að þiggja 

bólsetningar gegn vilja þeirra er brot á réttindum þeirra (130).  

Skyldugar inflúensubólusetningar er þáttur sem væri hægt að taka upp innan Landspítala til að 

minnka smithættu innan spítalans á veturna. Rökin með og á móti hafa verið nefnd. Rökin sem mæla 

með að starfsmenn ættu að vera skyldugir vega meira en rökin á móti. Ef þátttaka meðal starfsmanna í 

bólusetningum gegn inflúensu eykst ekki frekar á næstu árum ætti að íhuga þennan kost verulega. 

5.2.7 Upplýsingar um bólusetningar 

Mynd 14 sýnir hvaðan mismunandi úrtök nálgast upplýsingar um gagnsemi og ógagnsemi bólusetninga 

gegn inflúensu. Algengast var að nálgast upplýsingar frá fagaðilum eða úr fagritum enda eru starfsmenn 

spítalans og nemar á heilbrigðisvísindasviði umkringdir sérfræðingum á sviði heilbrigðisvísinda. Aldrei 

hefur verið jafn auðvelt að nálgast upplýsingar úr fagritum. 

Margir telja fræðslu vera mjög mikilvægan þátt í að auka hlutfall bólusettra starfsmanna. 

Fræðsluherferðir hafa þó borið misgóðan árangur (131). Talið er að margt fræðsluefni skortir upplýsingar 

um algengar eða almennar aukaverkanir sem eru tiltölulega hættulitlar. Einnig þarf fræðslan að eiga við 

ranghugmyndir í garð bólusetninga (132). Sumt fræðsluefni skortir upplýsingar um hvar skal nálgast 
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bóluefnin (132) en Landspítalinn stendur sig vel í þeim efnum. Á Landspítala er starfsmönnum boðið 

uppá bólusetningar að kostnaðarlausu sem er einnig hvatning fyrir starfsmenn að þiggja þær. 

5.3 Styrkleikar 

Rannsóknin hafði ýmsa styrkleika. Fyrri hluti rannsóknar var ferilrannsókn en aðeins slembdar 

íhlutunarrannsóknir eru taldar vera betra rannsóknarsnið. Ferilrannsóknir gefa aukinn möguleika á að 

alhæfa niðurstöður og líkur á bjögunarþáttum eru töluvert minni en hjá tilfella-viðmiða rannsóknum þar 

sem þær rannsóknir eru smærri og gæði skráninga getur verið ábótavant. 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar var fjöldi þátttakenda en allir virkir starfsmenn á 10 ára tímabili voru 

teknir með í rannsóknina. Notkun á upplýsingum frá mannauðssviði Landspítala var til þess að afla 

upplýsinga um bakgrunnsþætti starfsmanna. Því var rannsóknarþýðið mjög stórt (um 5.000 starfsmenn 

á hverju ári) sem er mikill kostur. Litir hópar sem innihéldu færri en 20 einstaklinga voru ekki teknir með 

í úrvinnslu. Því hefur rannsókn þessi töluvert tölfræðilegt afl (e. power) og því ætti að vera öruggt draga 

ályktanir út frá niðurstöðunum. Sambærilegar rannsóknir og yfirlit, sem eru birtar af heilbrigðisstofnunum 

til að sýna hlutfall bólusettra starfsmanna á spítölum, nota oftaast spurningalista til að meta þátttöku 

(111-113).  

Síðari hluti rannsóknar var mat gert á afstöðu starfsmanna til inflúensubólusetninga. Forritið 

REDCap, sem var notað til að senda út spurningalista, sá til þess að öll svör sem bárust frá 

þátttakendum voru ópersónugreinanleg. Einnig sendi forritið tvær áminningar til þátttakenda ef þeir 

höfðu ekki svarað spurningalistanum. Konur voru í hærra hlutfalli en karlar en kynjahlutfall þátttakenda 

endurspeglaði kynjahlutfall starfsmanna spítalans árið 2017. Breytilegt orðalag var notað til að meta 

hvort þátttakendur svöruðu listanum af athygli en „mjög sammála“ endurspeglaði ekki alltaf jákvætt álit. 

5.4 Annmarkar 

5.4.1 Þátttaka í bólusetningum gegn inflúensu 

Takmarkanir þessarar rannsóknar voru nokkrar. Þeir heilbrigðisstarfsmenn sem bólusettir eru utan 

Landspítala eru ekki á skrá hjá starfsmannahjúkrunarfræðingi. Utanumhald bólusetninga hefur verið 

erfitt. Bólusett er gegn inflúensu á vinnustað á öllum tíma sólarhringsins og skráningablöð hafa ekki 

alltaf skilað sér til starfsmannahjúkrunarfræðings. Betur hefur gengið að halda utan um skráningu 

síðustu árin eftir að skráningin hófst í gegnum Google Drive. 

Nemar á heilbrigðisvísindasviði, sem eru ekki í ráðningarsambandi við spítalann en eru í starfsnámi 

á Landspítala, voru ekki taldir með í niðurstöðunum. Á síðasta tímabili (2017) voru um það bil 500 nemar 

í starfsnámi sem voru ekki í ráðningarsambandi við spítalann. Einstakir starfsmenn Landspítala vinna á 

tveimur stöðum innan spítalans og eru því skráðir oftar en einu sinni. Skráning þeirra getur þar með haft 

áhrif á hlutfall þeirra sem þiggja og þiggja ekki bólusetningar.  

Listi mannauðssviðs innihélt alla virka starfsmenn spítalans. Á listanum voru einnig starfsmenn sem 

eru í veikindaorlofi eða fæðingarorlofi. Hlutfall bólusettra starfsmanna getur því verið hærra en tölur 

sýna. 
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Þegar tekið er tillit til helstu annmarka sem hér hefur verið greint frá má eflaust áætla að hlutfall 

bólusettra starfsmanna á Landspítala á síðasta tímabili hafi mögulega verið aðeins hærra en tafla 1 

gefur til kynna. 

5.4.2 Spurningalisti 

Engar spurningakannanir er lausar við allar skekkjuþætti. Mesta hætta er svarbjögun (e. response bias). 

Einstaklingar sem hafa sterkar skoðanir eru eflaust líklegri en aðrir til að svara könnuninni (96-98).  

Spurningalistinn, sem var saminn af aðstandendum rannsóknarinnar, var þýddur yfir á ensku og 

pólsku til að ná til allra starfsmanna spítalans. Til að spurningalistar séu sem áreiðanlegastir ættu þeir 

að fylgja fjórum skrefum við þýðingar. Fyrsta skrefið er að þýða spurningalistann, síðan skal hann vera 

lesinn yfir, endurþýddur yfir á íslensku og að lokum skal forprófa spurningalistann (133). 

Spurningalistarnir sem voru sendir út á öðru tungumáli en íslensku voru ekki endurþýddir en þeir voru 

prófaðir af úrtaki sem samanstóð af jöfnu kynjahlutfalli.  

Þátttökuhlutfall var misjafnt eftir úrtökum. Þátttaka meðal læknanema við Háskóla Íslands var góð en 

minni þátttaka var í hinum úrtökum eins og tafla 9 sýnir. Margir starfsmenn spítalans sem vinna náið 

með sjúklingum kíkja eflaust lítið á tölvupóst sinn enda ekki endilega innan þeirra verkahrings. 

Hugsanlega hefði svarhlutfall starfsmanna spítalans verið hærra ef deildastjórar hefðu vakið athygli á 

tölvupóstinum. Að sama skapi hefði mátt hafa samband við stjórn nemendafélags hjúkrunarfræðinema 

til að hvetja til þátttöku. 

Aðeins fékkst heimild stjórnenda spítalans til að senda á fimmtung allra starfsmanna spítalans. 

Ómögulegt var að greina afstöðu mismunandi starfssviða og starfseininga innan spítalans til 

inflúensubólusetninga. Ef spurningalistinn hefði verið sendur á fleiri einstaklinga hefði verið hægt að 

meta afstöðu mismunandi starfssviða til bólusetninga. 

5.5 Framhaldið 

Niðurstöður gefa til kynna að hlutfall bólusettra starfsmanna Landspítala gegn inflúensu hafi aukist á 

síðustu 10 árum og nokkur svið standa sig betur en önnur. Hugmyndir að frekari rannsóknum á hlutfalli 

bólusettra á Landspítala eru mjög margar. Til að mynda væri áhugavert að bera saman klínísk svið við 

þær sem starfa ekki beint með sjúklingum. Niðurstöður spurningalista, sem var sendur á starfsmenn og 

nema Landspítala, gefa til kynna að þeir séu almennt jákvæðir í garð bólusetninga gegn inflúensu. Þar 

sem úrtakið var lítið væri áhugavert að skoða hvort starfseiningar spili inn í viðhorf þeirra og við það 

þyrfti stærra úrtak. Sérstaklega yrði áhugavert að skoða afstöðu starfsmanna á aðgerðasviði þar sem 

þátttaka meðal þeirra hefur minnkað síðustu ár. Niðurstöður núverandi rannsóknar mætti nota til að 

reyna að auka enn þátttöku starfsmanna í bólusetningum meðal annars með enn betra aðgengi, aukinni 

fræðslu og bættri þekkingu. 
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6 Lokaorð 

Bólusetningar eru meðal mikilvægustu uppgötvana læknavísinda. Bólusetningar hafa dregið verulega 

úr smitsjúkdómum og bjargað milljónum mannslífa. Inflúensusýkingar herja fyrst og fremst á 

öndunarfærin og gera einstaklinga næmari fyrir öðrum sýkingum. Inflúensuveiran breytist árlega og er 

því þörf á endurteknum bólusetningum. Heilbrigðisstarfsmönnum, sem vinna með sjúklingum, er ráðlagt 

að þiggja bólusetningar en þátttakan hefur ekki verið nægjanleg samkvæmt leiðbeiningum frá 

heilbrigðisstofnunum og Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.  

Aðgengi að bóluefnum á Landspítala er talið nokkuð gott. Það er bólusett víðsvegar á spítalanum til 

dæmis í matsal og á deildum og eru bólusetningar starfsmönnum að kostnaðarlausu. Þátttaka meðal 

starfsmanna á Landspítala hefur aukist á síðustu árum sem hlýtur að teljast jákvætt, en þátttakan ætti 

aftur á móti að vera meiri. Þetta er vissulega áhyggjuefni enda um að ræða starfsfólk sem í mörgum 

tilfellum er í mikilli snertingu við sjúklinga.  

Upplýsingar um náttúrulegar sýkingar og inflúensubólusetningar hafa aldrei verið jafn aðgengilegar. 

Þátttöku má vel bæta enda eru starfsmenn mjög hlynntir inflúensubólusetningum. Með betri þekkingu 

fæst betri árangur í þátttöku í bólusetningum sem mun stuðla að betra umhverfi fyrir bæði starfsmenn 

og sjúklinga spítalans. 
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Fylgiskjöl 

Viðauki A 
 

  

Störf innan Landspítala Flokkur Störf innan Landspítala Flokkur

Aðrir leiðb. og þjálfar Annað starfsheiti Millistj. Viðskipta- / hagfræðinga Skrifstofumaður

Aðrir leiðb. og þjálfar Annað starfsheiti Millistj. þroskaþjálfa Annað starfsheiti

Aðstoðarmenn í sálfræði Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (starfar ekki í umönnun)Millistj.geislafræðinga Geislafræðingur

Arkitektar Annað starfsheiti Millistj.matvæla- / næringarfræðingar Náttúrufræðingur

Bókasafnsfræðingar Annað starfsheiti Millistj.Verkfræðingar/ tæknifræðingar Annað starfsheiti

Byggingafræðingar Annað starfsheiti Millistjórnendur - skrifstofur Skrifstofumaður

Byggingariðnaðarmenn Iðnaðarmaður Millistjórnendur presta/ djákna Annað starfsheiti

Deildarstjórar - þjónusta Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (starfar ekki í umönnun)Millistjórnendur sálfræðingar Sálfræðingur

Deildarstjóri hjúkrunar Hjúkrunarfræðingur Náttúrufræðingar Náttúrufræðingur

Djáknar Annað starfsheiti Ósérhæfðir starfsm. - þjónusta Annað starfsheiti

Eðlisfræðingar Náttúrufræðingur Perfusionistar Hjúkrunarfræðingur

Félagsliðar Félagsliði Prestar Annað starfsheiti

Félagsráðgjafar Félagsráðgjafi Rafiðnaðarmenn Iðnaðarmaður

Geislafræðingar Geislafræðingur Rannsóknarmenn Lífeindafræðingur

Háskólanemar Nemar í heilbrigðisvísindagreinum Ráðgjafar / stuðningsfulltrúar Ráðgjafi / stuðningsfulltrúi

Hjúkrunar- og móttökuritarar Heilbrigðisritari/læknaritari Ræstingastjórar Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (starfar ekki í umönnun)

Hjúkrunarfræðingar A-C Hjúkrunarfræðingur Sálfræðingar Sálfræðingur

Hjúkrunarfræðingar D-E Hjúkrunarfræðingur Sérfræðilæknar Læknir

Hjúkrunarnemar Hjúkrunarfræðinemi Sérfræðingar/verkefnastjórar Skrifstofumaður

Iðjuþjálfar Iðjuþjálf i Sérhæfð þjónusta Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (starfar ekki í umönnun)

Kandídatar Læknir Sérhæfðir starfsm. - þjónusta Öryggisvörður/Vaktmaður

Kennarar Ráðgjafi / stuðningsfulltrúi Sérhæfðir starfsmenn Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (starfar ekki í umönnun)

Kerfisfræðingar Skrifstofumaður Símaverðir Annað starfsheiti

Launafulltrúar Skrifstofumaður Sjúkraliðanemar Nemar í heilbrigðisvísindagreinum

Lífeindafræðingar Lífeindafræðingur Sjúkraliðar Sjúkraliði

Ljósmæður A-C Ljósmóðir Sjúkraþjálfarar Sjúkraþjálfari

Ljósmæður D-E Ljósmóðir Skrifstofumenn Skrifstofumaður

Lyfjafræðingar Lyfjafræðingur Skrifstofustjórar/verkefnastjórar Skrifstofumaður

Lyfjatæknar Lyfjatæknir Sótthreinsitæknar Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (starfar ekki í umönnun)

Læknanemar Læknanemi Starfsmenn - aðhlynning Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (umönnunarstörf)

Læknar með lækningaleyfi Læknir Stuðningsfulltrúar Ráðgjafi / stuðningsfulltrúi

Læknaritarar Heilbrigðisritari/læknaritari Sviðsstjórar hjúkrunar Hjúkrunarfræðingur

Lögfræðingar Skrifstofumaður Sviðsstjórar lækninga Læknir

Matarfræðingar Skrifstofumaður Talmeinafræðingar Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (starfar ekki í umönnun)

Matartæknar Starfsfólk í eldhúsi Tölvunarfræðingar Skrifstofumaður

Matráðsmenn Starfsfólk í eldhúsi Verkfræðingar Annað starfsheiti

Matreiðslumenn Starfsfólk í eldhúsi Véliðnaðarmenn Iðnaðarmaður

Matvæla- og næringafræðingar Náttúrufræðingur Viðskipta- og hagfræðingar Skrifstofumaður

Millistj. Bókasafnsfræðinga Annað starfsheiti Yfirlæknar Læknir

Millistj. félagsráðgjafa Félagsráðgjafi Yfirstj. sjúkraþjálfara Sjúkraþjálfari

Millistj. iðjuþjálfa Iðjuþjálf i Yfirstjórnendur Annað starfsheiti

Millistj. lyf jafræðinga Lyfjafræðingur Yfirstjórnendur - skrifstofur Skrifstofumaður

Millistj. náttúrufræðinga Náttúrufræðingur Þroskaþjálfar Annað starfsheiti

Millistj. sjúkraþjálfara Sjúkraþjálfari Nemar Nemar í heilbrigðisvísindagreinum

Starfsheiti innan Landspítala skipt í 24 flokka
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Viðauki B 
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Viðauki C 
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Viðauki D 
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Viðauki E 
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Viðauki F 

 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5333 5050 4774 4834 4873 4991 5161 5249 5538 5752

Aldur, ár

Meðalaldur 43,9 44,9 45,4 45,5 45,4 45,2 45,1 45,1 44,9 44,68

Spönn 15-76 17-73 16-74 16-86 15-75 16-76 16-77 16-78 16-79 16-76

Aldursbil 19 ára og yngri, n(%) 85 33 20 33 38 42 50 42 45 59

20-29 ára 939 783 684 687 720 803 842 914 1025 1132

30-39 ára 996 960 911 919 929 936 997 991 1048 1099

40-49 ára 1226 1158 1106 1056 1041 1030 1019 1025 1066 1092

50-59 ára 1430 1434 1357 1402 1359 1345 1358 1332 1349 1320

60 ára og eldri 657 682 696 737 786 835 895 945 1005 1050

Kyn (n)

Karlkyn 949 909 898 899 930 936 976 997 1025 1078

Kvenkyn 4384 4141 3876 3935 3943 4055 4185 4252 4513 4674

Starfssvið

Aðgerðasvið 470 480 470 501 495 516 521 556 601 625

Kvenna- og barnasvið 570 542 520 514 547 558 552 560 592 617

Geðsvið 581 589 541 536 546 541 542 555 553 575

Lyflækningasvið 903 923 874 916 907 954 1042 1067 1128 1199

Skurðlækningasvið 584 535 577 624 622 631 649 651 671 678

Flæðisvið 620 636 583 566 594 627 704 816 906 912

Rannsóknasvið 329 317 333 334 474 490 491 486 508 540

Stjórnsýsla (mannauðssvið, rekstrarsvið, fjármálasvið o.s.frv.)658 590 529 486 526 532 544 557 579 606

Annað 618 438 347 357 162 142 116 1 0 0

Starfsheiti

Félagsliði 16 29 26 27 24 31 31 39 39 39

Félagsráðgjafi 58 51 42 43 41 42 42 44 45 40

Geislafræðingur 67 68 69 77 81 79 77 64 81 81

Heilbrigðisritari/læknaritari 148 154 150 157 150 146 147 136 138 134

Hjúkrunarfræðingur 1402 1398 1391 1438 1388 1458 1497 1503 1564 1593

Iðjuþjálfi 29 31 36 34 39 42 41 42 43 43

Iðnaðarmaður 30 30 30 29 33 34 37 37 34 34

Lífeindafræðingur 167 166 164 163 163 163 163 158 153 153

Ljósmóðir 124 112 115 115 127 128 141 140 147 147

Lyfjafræðingur 21 20 19 16 16 19 20 20 23 26

Lyfjatæknir 33 32 29 31 32 31 33 34 32 33

Læknir 668 629 624 612 651 625 688 703 742 793

Náttúrufræðingur 84 88 80 83 87 84 84 86 99 111

Nemar í heilbrigðisvísindagreinum 51 27 22 22 25 30 34 44 56 62

Ráðgjafi / stuðningsfulltrúi 170 176 150 143 147 129 113 117 130 141

Sálfræðingur 61 61 60 59 60 61 65 70 67 76

Sjúkraliði 646 606 541 536 521 538 564 570 612 596

Sjúkraþjálfari 67 67 68 72 72 73 81 81 93 85

Skrifstofumaður 483 438 431 421 426 445 461 479 502 553

Starfsfólk í eldhúsi 24 24 22 23 34 34 34 41 38 36

Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (umönnunarstörf)218 185 161 155 165 171 199 202 244 244

Starfsmaður/Sérhæfður starfsmaður (starfar ekki í umönnun)214 195 184 187 188 200 193 196 217 253

Öryggisvörður/Vaktmaður 89 93 81 77 71 68 66 70 66 65

Annað starfsheiti 308 252 202 181 185 191 185 183 175 187

Hjúkrunarfræðinemi 127 93 60 102 122 120 125 136 147 164

Læknanemi 28 25 17 31 25 49 40 54 51 63

Fjöldi virkra starfsmanna á Landspítala frá 2008 til 2017


