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Ágrip 

Höfuðáverkar eru algengir meðal barna og unglinga en eru flestir ekki af alvarlegum toga. Algengi 

höfuðáverka er mismunandi milli landa. Flestir höfuðáverkar eru af völdum höfuðhöggs sem atvikast á 

ýmsa vegu. Algengast er að um höfuðhögg í kjölfar falls sé að ræða. Með sumum höfuðáverkum verða 

einnig áverkar á heila. Algengasta tegund heilaáverka er heilahristingur sem telst vera mildur áverki. 

Heilaáverkar eru aðal dánarorsök og orsök fötlunar barna og unglinga. Börn geta fundið fyrir bæði 

líkamlegum og andlegum einkennum í kjölfar höfuðáverka. Markmið rannsóknarinnar var að meta 

algengi og nýgengi koma 4-18 ára barna á Landspítala Háskólasjúkrahús á árunum 2012-2017 vegna 

áverka á höfði.  

Rannsóknin var afturskyggn sjúkraskrárrannsókn. Gögnum var aflað úr sjúkraskrám Landspítala 

Háskólasjúkrahús. Leitað var eftir innlögnum og komum á bráðamóttökur Landspítala með ICD10 

greiningar sem samrýmdust höfuðáverka. Upplýsingar voru fengnar um kyn, aldur og póstnúmer 

barnanna auk dagsetningar og tíma. Orsök áverkanna og alvarleikstig samkvæmt ISS voru fengin úr 

NOMESKO skráningu Landspítalans.  

 Á rannsóknartímabilinu leituðu 8461 börn 4-18 ára alls 10.015 sinnum á Landspítala 

Háskólasjúkrahús vegna höfuðáverka. Drengir hlutu hlutfallslega fleiri höfuðáverka á 

rannsóknartímabilinu (62,4%). Flestar komur á Landspítala voru hjá fjögurra og fimm ára börnum 

(27,8%). Flest börn áttu lögheimili í Reykjavík (92,5%). Það var marktæk línuleg lækkun á nýgengi 

höfuðáverka. Flest börn hlutu höfuðáverka vegna falls (39,9%). Meirihluti barnanna fengu 

mjúkpartaáverka (65,7%). Af þeim börnum sem þurftu á innlögn að halda voru flest greind með 

heilahristing (98%). Nær helmingur barnanna hlutu lítinn áverka. Fá tilfelli þurftu innlögn á spítala, eða 

samtals 146 tilfelli. Meirihluti barna lögðust inn á Barnadeild hb-22E (60,3%).  

Hjúkrunarfræðingar eru í mörgum tilfellum fyrstu meðferðaraðilar sem annast börn með höfuðáverka. 

Þeir eru í lykilstöðu til að veita þeim fyrstu meðferð og eftirlit. Eftirfylgni er mikilvæg hjá þessum börnum 

og eru hjúkrunarfræðingar í kjörstöðu til að veita þessum börnum og fjölskyldum viðeigandi eftirfylgni, 

ráðgjöf og stuðning. 
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Abstract 

Head trauma is common among children and adolescents. Most cases are not considered to be severe. 

Head trauma is caused primarily by blunt force to the head that can occur in a variety of ways, leading 

to injury to the brain. Concussions are the most common type of brain injury and are in most cases 

treated as a mild injury. Brain injuries are the main cause of death and disability in children and 

adolescents. The prevalence of head trauma in children up to the age of 18 varies across countries. 

Falling is the main cause of head injury in children, and children may experience both physical and 

mental symptoms as a result. 

The purpose of this study is to map out the frequency and conditions of children that visited 

Landspitali University Hospital (LUH) due to head trauma. The objective was to examine data on the 

cause, arrivals and admissions in children between the age of four and 18 years from 2012-2017. Data 

was obtained via LUH medical records with permission of the ethics committee and the CEO of 

medicine. Collection of data took place through foreign databases and books. 

The study done was a retrospective medical record study. Information was obtained on gender, age, 

zip code, date and time of arrival as well as who patients arrived with and how. Information on the cause, 

severity and admissions was also obtained. 8461 children between the age of four and 18 visited LUH 

with 10.015 visitations in total.  

The main findings of this study were that boys suffered a higher ratio of head injury during the study 

period (62,4%). A majority of the children who visited LUH were between the ages of four and five 

(27,8%), most holding legal residence in Reykjavik (92,5%). Over all, there is a significant linear 

decrease in head injury incidences, with a large numer of children suffering a head injury due to a fall 

(39,9%). The greater number of children received a soft tissue injury (65,7%). Out of the children who 

needed admission, most of them were diagnosed with a concussion (98%). Nearly half of the children 

suffered a minimal injury. Few cases needed hospital admission, or only 146 cases. The majority of 

children were admitted to the pediatric ward in LUH (60,3%). 

In many cases nurses are the first providers for treatment in children with a head injury. Nurses are 

in a key position to provide initial treatment and supervision. Follow-up is important and nurses are in a 

prime position to provide proper follow-up care, counseling and support to these children and their 

families. 
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1 Inngangur 

1.1 Höfuðáverkar meðal barna 

Höfuðáverkar eru algengir meðal barna og unglinga en eru flestir ekki alvarlegir. Í meirihluta tilfella fylgir 

þeim ekki áverki á heila og þeir valda ekki langtíma einkennum eða afleiðingum. Höfuðáverkar eru í 

flestum tilvikum af völdum höfuðhöggs, en höfuðhögg getur atvikast á ýmsa vegu (Hagiwara og Inoue, 

2018). Höfuðáverkar barna hefur verið skipt í tvo flokka eftir því hvort að barnið er yngra en tveggja ára, 

eða tveggja ára og eldra. Þessi flokkun er tilkomin vegna þess að orsakir, nálgun og uppvinnsla 

höfuðáverka er mismunandi milli þessara tveggja aldurshópa. Hjá börnum yngri en tveggja ára getur 

verið erfitt að styðjast við frásögn þeirra sjálfra um eigin líðan og erfitt að meta hvort hugsun þeirra sé 

brengluð miðað við grunnástand. Til viðbótar eru höfuðáverkar barna tveggja ára og eldri skipt í 

minniháttar og meiriháttar eftir nokkrum þáttum sem meira verður fjallað um hér á eftir. Hjá börnum undir 

fjögurra ára aldri eru flestir höfuðáverkar vegna skorts á hreyfi- og vitsmunaþroska. Höfuðáverkar í 

þessum aldurshópi geta einnig verið vegna vanrækslu eða ofbeldi fullorðinna eða eldri barna (Daley, 

2015). Vegna þessara þátta mun rannsóknin skoða höfuðáverka hjá börnum á aldrinum fjögurra til 18 

ára. 

Mörk minni- og meiriháttar höfuðáverka hafa ekki verið nákvæmlega skilgreind. Stuðst er við 

alþjóðlega klíníska stigun sem nefnist Glasgow Coma Scale (GCS) til að skilgreina alvarleikastig 

höfuðáverka. GCS er klínískur matsskali þar sem einstaklingi er gefinn þrjú til 15 stig eftir ákveðnum 

undirþáttum heilastarfseminnar (Teasdale og Jennett, 1974). Í rannsóknum hefur minniháttar 

höfuðáverki verið skilgreindur sem höfuðáverki hjá barni sem hefur 13 til 15, 14 til 15, eða 15 stig af 15 

mögulegum á GCS. Á síðustu áratugum hefur algengasta skilgreiningin verið sú sem sett var fram af 

Samtökum bandarískra barnalækna (e. American Academy of Pediatrics). Samtökin skilgreina 

minniháttar höfuðáverka sem GCS 14 til 15 án staðbundinna taugaeinkenna og án teikna um 

höfuðkúpubrot. Teikn um höfuðkúpubrot eru áþreifanlegur skaði á höfuðkúpu, sjáanlegt blóð bak við 

hljóðhimnu, leki á heila- og mænuvökva um nef eða mun, eða margúll í augntótt eða bak við eyra 

(Scutzman og Greenes, 2001). 

Samkvæmt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er heilaáverki (e. traumatic brain 

injury) skilgreindur sem dynkur, högg eða áfall á höfuð sem truflar eðlilega virkni heilans (Popernack, 

Gray og Reuter-Rice, 2015). Heilaáverka má einnig skilgreina sem innankúpuáverka af völdum 

utanaðkomandi krafta sem hafa áhrif á höfuðið og fara fram yfir verndarmörk heilans. World Health 

Organization (WHO) skilgreinir heilaáverka á svipaðan hátt og CDC en bætir við auka skilmerki sem 

snýr að einkennum í kjölfar áverkans. Þessi einkenni eru: (a) meðvitundar- eða minnisskerðing; (b) aðrar 

taugafræðilegar eða taugasálfræðilegar breytingar; (c) höfuðkúpubrot; (d) sjáanlegur áverki á heila eða 

(e) dauðsfall (Thurman, 2016).  Mildur heilaáverki er í daglegu tali kallaður heilahristingur (e. concussion) 

og er algengasta tegund heilaáverka (Lozano, Gonzales-Portillo, Acosta, Pena, Tajiri, Kaneko o.fl., 

2015). Samkvæmt Yeates og Taylor (2005) eru mörg hugtök notuð um heilahristing sem þýða það sama, 

meðal annars heilaáverki, heilaskaði (e. closed head injury) og mildur heilaáverki (e. mild traumatic brain 

injury). Heilahristingur er vítt hugtak sem nær yfir þau einkenni sem koma í kjölfar áverka á heila (Mason, 

2013). American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) hefur skilgreint mildan heilaáverka sem 
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áverka sem veldur lífeðlisfræðilegum truflunum á heilastarfsemi vegna höfuðhöggs eða tilfærslu heilans 

innan höfuðkúpunnar og tilkomu eftirfarandi einkenna; meðvitundarskerðing í allt að 30 mínútur, 

minnisleysi í minna en sólarhring, tímabundin óeðlileg taugafræðileg einkenni og áverki á heila sem ekki 

þarfnast aðgerðar (Levin og Diaz-Arrastia, 2015).  

Í sumum tilfellum flokkast höfuðáverki sem mjúkpartaáverki (e. soft tissue injury) sem er skilgreindur 

sem áverki á vöðva, sinar eða liðbönd. Þessir áverkar gerast oft í kjölfar íþróttaslysa eða slysa sem 

verða við annarskonar líkamlega hreyfingu. Mjúkpartaáverkar flokkast í tvo undirflokka; bráðaáverka og 

langtímaáverka. Bráðaáverkar orsakast til dæmis af slysum eða föllum. Langtímaáverkar þróast hins 

vegar með langvarandi ofnotkun mjúkvefja, til dæmis vegna íþróttaiðkunar, þar sem vefir líkamans fá 

ekki nægilegan tíma til þess að endurnýjast og gróa (OrthoInfo, 2015). Stuðst verður við framangreindar 

skilgreiningar í þessari ritgerð.  

1.2 Flokkun höfuðáverka 

GCS er algengasta mælitækið sem er notað í taugaskoðun til þess að meta og flokka alvarleika höfuð- 

og heilaáverka þar sem augnsvörun (e. eye opening), talsvörun (e. verbal response) og 

hreyfingarsvörun (e. motor response) eru metin (Popernack o.fl., 2015). Höfuð- og heilaáverkar flokkast 

í þrjú mismunandi alvarleikastig eftir stigagjöf á GCS; mildur, miðlungs og alvarlegur (Keenan og Bratton, 

2006; Geyer, Meller, Kulpan og Mowery, 2013; Landspítali Háskólasjúkrahús, 2011; Urden, Stacy og 

Lough, 2016). Heilaáverki flokkast sem mildur þegar einstaklingur fær 13 eða fleiri stig á GCS og 

meðvitundarleysi varir skemur en 15 mínútur (Geyer o.fl., 2013; Urden o.fl., 2016). Um 80 til 90% 

heilaáverka eru flokkaðir sem mildir og um 85% þeirra eru án meðvitundarskerðingar (Goreth, 2017; 

Levin og Diaz-Arrastia, 2015; Max, 2014). Um sjö til átta prósent heilaáverka flokkast sem miðlungs 

heilaáverkar (Max, 2014) þar sem einstaklingur fær níu til 12 stig á GCS, missir meðvitund í allt að sex 

klukkustundir eða fær líkamlegar og/eða vitsmunalegar skerðingar. Ef einstaklingur skorar færri en níu 

stig á GCS flokkast heilaáverkinn sem alvarlegur og þurfa flestir einstaklingar á öndunaraðstoð og þéttu 

eftirliti að halda í kjölfarið, til dæmis á gjörgæsludeild (Allen, 2016; Geyer o.fl., 2013; Urden o.fl., 2016). 

Heilaáverkar flokkast einnig í snemm- eða síðkomna áverka. Snemmkominn áverki á heila verður í 

kjölfar slysa, til dæmis eftir fall eða árekstur við hlut, sem bein afleiðing af slysinu. Síðkomnir heilaáverkar 

verða í kjölfar lífeðlisfræðilegra breytinga í heilanum sem koma í kjölfar frumáverka, til dæmis æðaleka 

eða heilabjúg (Geyer o.fl., 2013). Snemmkomnir heilaáverkar koma strax í kjölfar slyssins en síðkomnir 

áverkar geta komið klukkutímum eða dögum síðar meðal annars vegna röskunar blóðflæðis til heilans 

og virkjunar bólguviðbragða í ónæmiskerfi heilans (Popernack o.fl., 2015; Urden o.fl., 2016). Lágur 

blóðþrýstingur og súrefnisskortur eru helstu ástæður fyrir síðkomnum heilaáverka og geta leitt til lakari 

langtímahorfa (Geyer o.fl., 2013). Seinkun á greiningu á höfuðáverka getur því leitt til síðkominna 

áverka, meðal annars innankúpublæðingar, heilabjúgs og hækkaðs innankúpuþrýstings sem getur 

síðan valdið óafturkræfum heilaskaða, varanlegri fötlun eða dauðsfalli (Jonas Gudmundsson, Kjell 

Flekkoy, Kristinn Gudmundsson, Gudmundur Arnkelsson og Eirikur Arnarson, 2007). Því eru snögg 

viðbrögð heilbrigðisstarfsmanna eftir höfuð- og heilaáverka barna mikilvæg til þess að fyrirbyggja og 

lækka tíðni alvarlegra síðkominna áverka og afleiðingarnar sem þeir geta haft í för með sér (Popernack 

o.fl., 2015). 
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1.3 Algengi höfuðáverka 

Algengi og nýgengi höfuðáverka hjá börnum að 18 ára aldri er breytilegt milli landa. Flest börn fá 

misalvarlega höfuðverka einhverntímann í barnæsku en margir þessara áverka eru óskoðaðir af 

heilbrigðisstarfsfólki, sérstaklega mildir heilaáverkar (Jonas Gudmundsson o.fl., 2007; Keenan og 

Bratton, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að um 25 til 40% þeirra sem fá höfuðhögg leita sér ekki 

læknisaðstoðar þrátt fyrir að hafa upplifað einhver einkenni í kjölfar áverkans (Anna Jacobsen, 2014). 

Því getur verið erfitt að áætla raunverulegt algengi mildra höfuðáverka barna (Karlin, 2011; Yeates og 

Taylor, 2005; Yeates o.fl., 2012). Af þeim börnum sem leita aðstoðar vegna höfuðáverka leggjast um 

23% inn til frekari meðferðar eða eftirlits og 4% þeirra þurfa innlögn á gjörgæslu (Falk, 2010). Áætlað er 

að um 500 til 600 þúsund börn heimsæki bráðamóttökur Bandaríkjanna árlega vegna höfuðáverka. Yfir 

75% þeirra tilfella flokkast sem mildir höfuðáverkar (Babcock, Byczkowski, Wade, Ho, Mookerjee og 

Bazarian, 2013; Conchie, Palmer og Fernando, 2016; Mason, 2013). Í Bretlandi eru um 1,4 milljónir 

heimsóknir á bráðamóttökur og 50 þúsund innlagnir á ári vegna höfuðáverka og um helmingur þeirra er 

hjá börnum undir 15 ára aldri. Samkvæmt Trauma and Audit Research Network (TARN) í Bretlandi var 

dánarhlutfall barna undir 16 ára sem hlutu alvarlegan höfuðáverka um sex prósent árið 2014 (Conchie 

o.fl., 2016). Norsk rannsókn frá árinu 2006 sýndi að um helmingur áverka sem börn yngri en sex ára 

urðu fyrir væru áverkar á höfði eða andliti og að heilahristingur væri helsta innlagnarástæða þessara 

barna á spítala. Áverkar hjá börnum sex ára og eldri voru oftast á efri hluta líkamans, þar á meðal á 

höfði (Brudvik, 2006). Árlengt nýgengi heimsókna vegna höfuðáverka á bráðamóttöku Astrid Lindgren 

Childrens Hospital í Stokkhólmi í Svíþjóð er 1000 heimsóknir á hver 100.000 börn (Falk, Cederfjall, 

Wendt og Söderkvist, 2005). 

Talið er að tvö til þrjú af hverjum 1000 börnum verði fyrir höfuðáverka á hverju ári á Íslandi og þar af 

látist 0,1 af hverjum 1000 börnum (Arnarson og Halldórsson, 1995). Í rannsókn Jonasar 

Gudmundssonar o.fl. (2007) var nýgengi höfuðáverka af öllum alvarleikastigum 6,4 á hver 1000 börn og 

dánartíðni 0,05 af 1000 hjá börnum á aldrinum 0 til 19 ára á Íslandi. Arnarson og Halldórsson (1995) 

tóku saman tölur um algengi höfuðáverka barna í Reykjavík sem kröfðust innlagnar á spítala á seinni 

hluta 20. aldar. Þar kom í ljós að á árunum 1973 til 1980 þurftu 84 börn innlögn á spítala og af þeim 

þurftu 20% náið eftirlit á gjörgæslu sökum alvarleikans. Á árunum 1987 til 1991 létust sjö íslensk börn 

af völdum höfuðáverka, þar sem meirihluti var stúlkur, sem gefur dánartíðni 0,3 á hver 1000 börn. 

Drengir voru í meirihluta þeirra barna sem fengu höfuðáverka, eða um 62% (Arnarson og Halldorsson, 

1995).  

Heilaáverkar eru orsök 30% allra dauðsfalla af völdum áverka (Goreth, 2017) og eru jafnframt 

aðaldánarorsök og orsök fötlunar barna og unglinga (Geyer o.fl., 2013). Rannsókn Piatt og Neff (2012) 

sýndi að algengi innlagna hjá börnum á aldrinum núll til 18 ára eftir heilaáverka var 55 af hverjum 100 

þúsund árið 2009 í Bandaríkjunum. Rannsóknin sýndi einnig 36% fækkun á innlögnum frá 1997 til 2009. 

Samkvæmt Max (2014) verða fjögur af hverjum 1000 börnum sem fá heilaáverka í Bandaríkjunum fyrir 

andláti eða fötlun af völdum heilaáverkans. Þrátt fyrir þessar niðurstöður hefur CDC áætlað að um 89-

92% þeirra barna sem fá meðferð á spítala vegna heilaáverka útskrifist fljótlega heim og ná góðum bata 

(Keenan og Bratton, 2006).  Tölur frá Conchie o.fl. (2016) sýna að um 7400 börn deyja árlega af völdum 

höfuðáverka í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum fá yfir 37 þúsund börn alvarlegan heilaáverka á hverju 
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ári (Popernack o.fl., 2015) og 15 þúsund börn leggjast inn á spítala vegna þeirra (Allen, 2016). 

Samkvæmt Piatt og Neff (2012) er dánartíðni hjá börnum í Bandaríkjunum eftir alvarlegan heilaáverka 

um 22,7 til 25% þar sem hæsta dánartíðnin var hjá unglingum á árunum 15 til 18 ára og lægsta 

dánartíðnin hjá börnum á aldrinum fimm til níu ára.  

1.4 Áhættuþættir 

Börn yngri en fjögurra ára og unglingar á aldrinum 15 til 19 ára verða oftast fyrir höfuðáverka (Levin og 

Diaz-Arrastia, 2015; Mason, 2013). Börn og unglingar eru í aukinni hættu á höfuðhöggi samanborið við 

fullorðna en börn eru sneggri að jafna sig og ná bata eftir áverkann (Macdonald og Hauber, 2016). 

Samkvæmt Max (2014) eru strákar í meirihluta þeirra barna sem fá höfuðáverka og karlkyn telst 

áhættuþáttur fyrir höfuðáverka. Mestur munur er á kynjunum hjá börnum á aldrinum fimm til 14 ára,  þar 

sem hlutfall stráka á móti stelpum er 1,8. Jonas Gudmundsson o.fl. (2007) skoðuðu kynjamun í 

höfuðáverkum barna á Íslandi og þar reyndust strákar í meirihluta með hlutfallið 1,4. Strákar heimsækja 

bráðamóttökur hlutfallslega oftar en stelpur vegna heilaáverka, hafa fleiri innlagnir á spítala og fleiri 

dauðsföll (Keenan og Bratton, 2006). Orsakir þessa kynjamunar hafa ekki verið að fullu skýrðar en gætu 

hugsanlega stafað af mismunandi hegðunarmynstri stráka og stelpna og meiri sókn stráka í áhættu og 

háska (Jonas Gudmundsson o.fl., 2007). Börn á forskólaaldri (3-6 ára) skortir þekkingu á áhættuþáttum 

sem setja þau í aukna hættu á skaða eða áverka (Ball, Bindler og Cowen, 2010). Rannsókn Kokstejn, 

Musálek og Tufano (2017) sýndi að samanborið við stráka á sama aldri voru fjögurra ára stelpur með 

betri fínhreyfingar og jafnvægi. Hinsvegar var enginn munur á hreyfiþroska kynjanna hjá börnum á 

aldrinum fimm til sex ára. Einnig hefur verið sýnt fram á að stelpur skori hærra en strákar í 

jafnvægisprófum á aldrinum 4 til 6 ára (Venetsanou og Kambas, 2011). Börn og unglingar sem eru með 

undirliggjandi sjúkdóma, einhverskonar þroskaskerðingu eða eru greind með hegðunarröskun eru í meiri 

hættu á byltum og áhættuhegðun og þar af leiðandi í aukinni áhættu á höfuðhöggi og heilaáverka 

(Popernack o.fl.,2015). 

Conchie o.fl. (2016) greina frá helstu áhættuþáttum höfuðáverka. Þar eru meðal annars 

vímuefnanotkun foreldra, heimilisofbeldi innan fjölskyldunnar, óstöðugt geðheilbrigði foreldra og það að 

vera fyrirburi. Aðrir áhættuþættir fyrir áverka á höfði eru lág þjóðfélagsstaða (e. socioeconomic) og að 

tilheyra minnihlutahópi (e. minority race) (Kennan og Bratton, 2006). Barn sem hefur áður fengið 

höfuðáverka er þrisvar til fimm sinnum líklegra til að fá aftur höfuðáverka á sinni ævi (Mason, 2013). 

Samkvæmt Karlin (2011) höfðu 36% bandaríska háskólanemanda, sem stunduðu íþróttir meðfram 

náminu, fengið heilahristing oftar en einu sinni. 

Jonas Gudmundsson o.fl. (2007) báru saman tölfræði höfuðáverka á Íslandi við lönd Skandinavíu og 

sýndu fram á hærri slysa- og dánartíðni barna á Íslandi. Orsök þessarar auknu tíðni er ekki ljós. Einnig 

skoðuðu þeir tíðni höfuðáverka eftir búsetu barna og kom í ljós marktækur munur á tíðni skráðra 

minniháttar höfuðáverka á höfuðborgarsvæðinu (6,9 á hverja 1000) samanborið við börn sem bjuggu 

utan höfuðborgarsvæðisins (1,9 á hverja 1000). 
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1.5 Helstu orsök höfuðáverka hjá börnum 

Áverkar á höfði eiga sér margar orsakir. Um fimm til 15% höfuðáverka eru af óþekktri orsök (Kennan og 

Bratton, 2006; Mason, 2013). Fall er aðalorsök höfuðáverka barna núll til 14 ára og skýrir 38 til 50% 

tilfella (Keenan og Bratton, 2006; Levin og Diaz-Arrastia, 2015; Mason, 2013). Í Svíþjóð voru um 72% 

tilfella um höfuðáverka barna vegna falls (Falk o.fl., 2005). Fall úr hæð er talið vera algengasta tegund 

falls sem orsakar höfuðáverka, en þar á eftir kemur fall niður stiga og fall við göngu eða hlaup (Conchie 

o.fl., 2016, Jonas Gudmundsson o.fl., 2007). Algengasta komuástæða barna á bráðamóttöku vegna 

höfuðhöggs eru í kjölfar falls, áreksturs við hlut eða eftir að hafa orðið fyrir ofbeldi (Goreth, 2017). Um 

fjórðungur tilfella var vegna áreksturs (e. collision) við hlut (Mason, 2013). Helstu árekstrar sem valda 

höfuðáverka hjá börnum eru í tengslum við hjól og verða um 75% dauðsfalla af völdum höfuðáverka 

vegna hjólaslysa (Keenan og Bratton, 2006). Hjá unglingum eru árekstrar á vélknúnum ökutækjum aðal 

orsök höfuðáverka, eða í kringum 66% tilfella (Max, 2014). Algengasta tegund slysa sem veldur 

alvarlegum höfuðáverkum sem krefjast innlagnar hjá börnum eru árekstrar vélknúinna ökutækja (Allen, 

2016). 

Íþróttaslys eru algengari orsök höfuðáverka eftir því sem börn eru eldri og eru algeng orsök 

höfuðáverka unglinga. Nýgengi höfuðáverka meðal barna á aldrinum 13 til 16 ára sem stunda íþróttir er 

20 til 33 af hverjum 100 þúsundum (Keenan og Bratton, 2006). Íþróttaslys eru algengasta orsök 

heilaáverka barna á aldrinum fimm til 18 ára (Mason, 2013). Hjá unglingum eru allt að 20 til 50% af 

höfuðáverkum orsökuð af íþróttatengdum slysum (Bakhos, Lockhart og Myers, 2010; Karlin, 2011). Árið 

2011 voru um 173 þúsund höfuðáverkar eftir íþróttaslys skráð í sjúkraskrám Bandaríkjanna hjá börnum 

yngri en 18 ára (Macdonald og Hauber, 2016). 

1.6 Helstu einkenni og afleiðingar höfuðáverka 

Flestir höfuðáverkar sem greinast á bráðamóttökum flokkast sem mildir og eru börnin fljót að jafna sig á 

þeim (Jonas Gudmundsson o.fl., 2007). Hjá meirihluta barna fá þau mjúkpartaáverka á borð við einfalda 

skurði, mar og skrámur á höfði. Þessi börn geta í flestum tilfellum útskrifast af bráðamóttökum án 

eftirfylgdar (Hawley, 2010). Mildir höfuðáverkar geta samt sem áður verið alvarlegir og valdið bæði 

skammtíma- og langtímaskaða á líkamlegri, vitsmunalegri eða andlegri líðan og þroska barna og 

unglinga (Jonas Gudmundsson o.fl., 2007). Í skilgreiningu minniháttar höfuðáverka er að einhverju leyti 

innifalin lýsing á skammtímaeinkennum þess. Skammtímaeinkenni vara skemur en þrjá mánuði eftir 

áverkann. Þau eru skipt í fjóra flokka; líkamleg, vitsmunaleg, tilfinningaleg og svefntengd (Babcock o.fl., 

2013; Levin og Diaz-Arrastia, 2015; Simma, Lütschg og Callahan, 2013). Líkamleg einkenni eru 

höfuðverkur, ógleði og uppköst, jafnvægistruflanir, sjóntruflanir, þreyta og ljós- og hljóðfælni (Simma 

o.fl., 2013). Rannsókn Babcock o.fl. (2013) sýndi að 30,5% barna 5 ára og eldri fengu höfuðverk eftir 

höfuðhögg og var það talið vera algengasta einkennið. Höfuðhöggum fylgja oft vitsmunaleg einkenni 

svo sem hugsunarþoka, einbeitingarskortur, erfiðleikar við að kalla fram minningar, 

skammtímaminnisleysi, ruglingur og tilhneiging til að endurtaka spurningar og svara þeim hægt. Börn 

geta einnig haft tilfinningaleg einkenni, orðið döpur, pirruð eða taugaóstyrk. Loks eru svefntruflanir 

algengar eftir höfuðhögg. Ýmist verður svefndrungi og aukinn svefnþörf áberandi, eða öfugt, að börn 

eiga erfitt með að sofna og sofa minna en þau eru vön. Þegar þessi líkamlegu, vitsmunalegu, 
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tilfinningalegu og svefntengdu einkenni koma fram eftir höfuðáverka er barnið sagt hafa fengið 

heilahristing (Simma o.fl., 2013). 

Einkenni í kjölfar heilahristings geta varið í mánuði eða ár (Yeates og Taylor, 2005) og geta bæði 

verið tímabundin eða langvarandi (Goreth, 2017). Um 55% barna greinast með heilahristing í kjölfar 

höfuðáverkans og voru 59% þeirra barna sem fengu mildan höfuðáverka greind með heilahristing (Falk 

o.fl., 2005). Meðaltíminn sem það tekur börn og unglinga að losna við einkenni eftir höfuðhögg eru 

þrettán dagar og hurfu einkennin hjá meirihluta barna innan tveggja vika (Eisenberg, Meehan og Mannix, 

2014).  Einkenni heilahristings eru í flestum tilfellum minniháttar. Börn sem fá heilahristing geta til dæmis 

verið með eðlilega andlega og vitsmunalega skoðun, engar óeðlilegar taugafræðilegar breytingar, engin 

ummerki um höfuðkúpubrot og án meðvitundarskerðingar. Einkennin geta samt sem áður orðið 

meiriháttar. Börnin geta upplifað flog (e. early traumatic seizure) á fyrstu sjö dögum eftir áverkann 

(Popernack o.fl., 2015), verið með endurtekin uppköst ásamt öðrum einkennum eftir áverkann. Hins 

vegar eru einkenni milds heilaáverka meðal annars meðvitundarskerðing, minnisskerðing, breytingar á 

líðan og staðbundnar skerðingar á taugastarfsemi (Yeates og Taylor, 2005). 

Skammtíma einkenni hverfa oft hratt á fyrstu 48 klukkustundum eftir höfuðáverka og ná flest börn 

sínu grunnástandi á sjö til 14 dögum, ef langtímaeinkenni þróast ekki (Simma o.fl., 2013). Ýmis einkenni 

geta fylgt mildum heilaáverkum löngu eftir að áverkinn átti sér stað og á það sérstaklega við ef barnið 

hefur upplifað fleiri en einn áverka eða högg á höfuðið með stuttu millibili. Þá er meiri hætta á langtíma 

skaða á heilann (Mason, 2013). Enn er óljóst nákvæmlega hversu hátt hlutfall barna þróa með sér 

langtímaeinkenni, þar sem einkennin geta verið lúmsk en einkennin eru oft svipuð 

skammtímaeinkennunum og skiptast í sömu flokka. Að sama skapi hefur reynst erfitt að finna þau börn 

sem eru í áhættu á langtímaeinkennum. Rannsóknir virðast benda til þess að einstaklingar á 

unglingsaldri, þá sérstaklega stúlkur, þeir sem missa meðvitund í meira en eina mínútu eftir 

höfuðáverkann, þeir sem fá höfuðverk strax eftir áverkann og þeir sem þurfa innlögn á spítala í kjölfar 

áverkans eru líklegri til að þróa með sér langtímaeinkenni (Babcock o.fl., 2013; Simma o.fl., 2013; 

Schutzman og Greenes, 2001). Talið er að 5,7% barna sem verða fyrir mildum heilaáverka finna ennþá 

fyrir einkennum þess einum mánuði seinna, 4,9% barna eru með einkenni eftir fjóra mánuði og eftir tíu 

mánuði upplifa 1,7% barna ennþá einkenni höfuðhöggs sem tengdist þá aðallega pirringi og erfiðleikum 

við einbeitingu (Keenan og Bratton, 2006). 

Einkennamynd langtímaeinkenna á ensku kallast post-concussive syndrome (PCS), og svipar til 

sjúkdóma á borð við þunglyndi, kvíðaröskunar og athyglisbrests (Simma o.fl., 2013; Schutzman og 

Greenes, 2001). Um þriðjungur barna og unglinga sem heimsækja bráðamóttökur vegna mildra 

heilaáverka þróa með sér PCS á misalvarlegu stigi (Babcock o.fl., 2013). Algengasta langtímaeinkennið 

er langvarandi höfuðverkur (Kacperski og Arthur, 2016) og telst það vera algengasta einkennið bæði 

einum og fjórum mánuðum eftir áverkann (Kennan og Bratton, 2006). Talið er að 20 til 43% barna sem 

fá mildan heilaáverka séu enn að kljást við höfuðverki þremur mánuðum eftir áverkann (Babcock o.fl, 

2013; Eisenberg o.fl., 2014). Allt að 86% unglinga sem fá áverka á höfði í íþróttum fá langtíma höfuðverki 

í kjölfarið (Kacperski og Arthur, 2016). Önnur einkenni geta komið fram seinna á ævi barnsins, til dæmis 

erfiðleikar í skóla, minnistap, hegðunarvandamál og einbeitingarörðugleikar (Mason, 2013). Eisenberg 
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o.fl. (2014) fundu að um 20% barna sem fengu höfuðhögg voru með seinkað hugsunarferli mánuð eftir 

að áverkinn átti sér stað. 

Börn eru enn að þroskast sem setur þá í aukna hættu á þroskafrávikum ef þau lenda í alvarlegum 

áverka á höfði (Bakhos, o.fl., 2010). Einkenni alvarlegri höfuðáverka eru truflanir á hegðun, svimi, 

þunglyndi, pirringur, þreyta, erfiðleikar við einbeitingu og flog (Drosos, Giakoumettis, Blionas, Mitsios, 

Sfakianos og Themistocleous 2017; Keret, Bennett-Back, Rosenthal, Gilboa, Shweiki, Shoshan o.fl., 

2017). Um þriðjungur barna sem fá miðlungs til alvarlegan heilaáverka finna fyrir einkennum frá sjálfvirka 

taugakerfinu (e. dysautonomia) fyrstu vikurnar eftir að áverkinn átti sér stað. Þessi einkenni geta verið, 

til dæmis hraður hjartsláttur, háþrýstingur, hækkaður líkamshiti, svitamyndun, aukin vöðvaspenna, 

öndunarerfiðleikar og stækkun á sjáöldrum (Popernack o.fl., 2015). 

Í einstökum tilfellum þar sem barn fær áverka á höfuðið getur það þróað með sér andleg veikindi á 

borð við geðröskun eða geðsjúkdóma. Talið er að um 10 til 21% barna og unglinga sem fá mildan eða 

miðlungs höfuðáverka þróa með sér einhverja tegund geðraskana í mislöngum tíma. Algengasta 

geðröskunin sem börn upplifa er persónuleikaröskun þar sem um 40% barna sem verða fyrir alvarlegum 

höfuðáverka finna fyrir breytingum í persónuleika sínum í að meðaltali tvö ár eftir áverkann (Kennan og 

Bratton, 2006; Max, 2014). Hjá börnum sem fengu milda höfuðáverka voru aðeins 5% þeirra sem 

upplifðu persónuleikabreytingar og voru þessar breytingar allar tímabundnar. Hjá eldri börnum og 

unglingum er algengt að þeir finni fyrir mikilli streitu, eða hjá 68% þeirra, og geta þeir greinst með 

áfallastreituröskun fyrstu vikurnar eftir áverkann átti sér stað. Með tímanum minnkar fjöldi þessara barna 

og eru aðeins um 12% barna og unglinga enn greind með áfallastreituröskun tveimur árum seinna (Max, 

2014). 

1.6.1 Innlagnarskilmerki 

Klínískar leiðbeiningar um höfuð- og hálshryggjaráverka lýsa helstu matstækjum, meðferðum og 

innlagnarskilmerkjum sem gilda um einstaklinga sem verða fyrir áverka á höfði eða hálsi. 

Leiðbeiningarnar eru mismunandi eftir því hvort um barn eða fullorðinn einstakling sé að ræða. 

Innlagnarskilmerki eru til dæmis þegar brot, blæðing eða heilamar greinist eftir höfuðáverka, GCS er 

undir 15 og þegar viðvarandi uppköst eða mikill höfuðverkur eru til staðar. Einnig má nota aðra þætti til 

að ákvarða þörf fyrir innlögn, til dæmis ef áfengis- eða vímuefnaneysla var til staðar, grunur er um 

ofbeldi, heilahimnuertingu, mænuvökvaleka eða aðra samhliða áverka (Landspítali Háskólasjúkrahús, 

2011). Skandinavískar leiðbeiningar um höfuðáverka hjá börnum ráðleggja innlögn eftir höfuðáverka 

þegar barn skorar undir 14 á GCS, ef barnið missir meðvitund í meira en eina mínútu eða ef barn er 

með blóðstorknunarsjúkdóm eða á blóðþynningarmeðferð. Einnig er innlögn á spítala ráðlögð ef barn 

upplifir minnisleysi eða endurtekin uppköst í kjölfar höfuðáverka. Ef barn sem leitar á bráðamóttöku með 

mildan höfuðáverka reynist vera með eðlilega taugaskoðun og eðlilega tölvusneiðmynd getur það 

hugsanlega útskrifast heim án innlagnar (Astrand, Rosenlund, Undén, 2016). Samkvæmt Hawley (2010) 

ætti ekkert barn að útskrifast af spítala eftir höfuðáverka fyrr en það fær 15 stig á GCS og foreldrar hafa 

fengið nægilega miklar upplýsingar og ráðgjöf.  
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1.7 Hlutverk hjúkrunarfræðinga eftir höfuðáverka hjá börnum 

Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökum eru yfirleitt fyrstu meðferðaraðilar á spítölum til að annast barn 

með höfuðáverka. Æskilegt er að heilbrigðisstarfsmaður skoði og meti barn innan 15 mínútna frá komu 

þess á spítala þegar um höfuðáverka er að ræða (Conchie o.fl., 2016; Hawley, 2010). Þeir þurfa að geta 

tekið snöggar og öruggar ákvarðanir og metið alvarleika áverkans ásamt þeim einkennum sem barnið 

upplifir. Þessi fyrsta skoðun er til dæmis gerð í triage. Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki við að 

finna þau börn sem þurfa á tafarlausri meðferð að halda og þau börn sem þurfa að vera í eftirliti í 

einhvern tíma fyrir útskrift. Hjúkrunarfræðingar gegna einnig mikilvægu hlutverki í fræðslu og ráðgjöf til 

bæði barna og foreldra eftir höfuðáverka við útskrift af spítalanum (Conchie o.fl., 2016). 

Hjúkrunarfræðingar þurfa meðal annars að fræða foreldra um þau einkenni sem börn geta upplifað á 

fyrstu dögum eftir áverka, til dæmis höfuðverk, ógleði án uppkasta og svima. Þessi einkenni teljast 

eðlileg og eiga að hverfa innan tveggja vikna (Hawley, 2010). 

Þar sem stórt hlutfall barna upplifir ýmis skammtíma- og langtímaeinkenni eftir höfuðáverka er 

mikilvægt að fylgja þeim eftir með þarfir barnsins og fjölskyldu í forgrunni. Snemmkomin eftirfylgd og 

endurhæfing getur lækkað tíðni neikvæðra afleiðinga og langtíma vandamála barna og foreldra (Falk, 

2012; Popernack o.fl., 2015). Hjúkrunarfræðingar ásamt öðru heilbrigðisstarfsfólki geta lækkað tíðni 

síðbúinna einkenna eftir höfuðáverka með fræðslu um skammtíma- og langtímaafleiðingar höfuðáverka. 

Þessu má einnig ná fram með því að hámarka endurhæfingu og vitræna getu barnsins. 

Heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með börnum þarf að styðja bæði börnin og fjölskyldur þeirra að takast 

á við hugsanlegar afleiðingar við það að þroskast og dafna eftir heilaáverka (Popernack o.fl., 2015). 

Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga sem fylgja börnum eftir að veita upplýsingar og einstaklingsbundna 

ráðgjöf sem samrýmist aldri barnsins og  þeim einkennum sem það finnur fyrir. Það þarf einnig að veita 

þeim bæði líkamlegan og andlegan stuðning. Mikilvægt er að láta foreldra vita hvenær börn mega fara 

aftur í skóla ásamt því að láta skólann vita af áverkanum til að vera viss um að barnið fái viðeigandi 

stuðning (Falk, 2012). Þegar skólahjúkrunarfræðingar fá upplýsingar um að barn hafi orðið fyrir 

höfuðáverka geta þeir veitt barni þann stuðning sem það þarf (Hawley, 2010). Rannsókn Falk (2012) 

sýndi að börn þurftu einungis að hitta hjúkrunarfræðing einu sinni eftir höfuðáverka og í einstaka tilfellum 

þurftu börn að fá frekari upplýsingar og eftirfylgd heilbrigðisstofnanna. 

Margir áverkar sem börn verða fyrir eru fyrirbyggjanleg, til dæmis með notkun hjálms á hjóli, þar sem 

88% alvarlegra heilaáverka er hægt að fyrirbyggja með notkun hjálms. Slysavarnir eru því stór þáttur í 

starfi hjúkrunarfræðings. Sem dæmi um slysavarnir má nefna notkun hjálms á hjóli, notkun sætisbelta í 

bíla og notkun öryggishlífa við íþróttaiðkun. Hjúkrunarfræðingar vinna samhliða starfsfólki skóla og 

annarra samfélagshópa til að koma á fót fræðsluefni um öryggi fyrir börn. Skólahjúkrunarfræðingar eru 

í sérstaklega góðri stöðu til að hafa eftirlit með öryggi barna, hvetja til heilsueflingar og viðhalda heilsu. 

Þeir sjá einnig um að fylgjast með og meta líkamleg og andleg veikindi sem börn eru að kljást við, til 

dæmis í kjölfar slysa (Ball o.fl., 2010). 
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1.8 Samantekt úr heimildum 

Höfuðáverkar eru algengir hjá ungum einstaklingum en flestir þeirra eru ekki alvarlegir né valda þeir 

miklum skaða (Popernack, o.fl., 2015). GCS er alþjóðleg klínískt mælitæki notað til að skilgreina 

alvarleikastig höfuðáverka (Teasdale og Jennett, 1974). Það er algengasta mælitækið sem er notað til 

að meta og flokka alvarleika höfuð- og heilaáverka þar sem einstaklingur getur fengið mildan, miðlungs 

eða alvarlegan heilaáverka útfrá stigun mælitækisins (Kennan og Bratton, 2006; Popernack, o.fl., 2015). 

Mildur heilaáverki er einnig kallaður heilahristingur og er algengasta tegund heilaáverka, eða um 80 til 

90% allra slíkra áverka (Goreth, 2017; Lozano, o.fl., 2015). Höfuðáverkar geta einnig flokkast sem 

mjúkpartaáverkar en þeir eru skilgreindir sem áverki á vöðva, sinar eða liðbönd líkamans og geta verið 

bráðaáverkar og langtímaáverkar (OrthoInfo, 2015). Það getur verið erfitt að áætla algengi höfuðáverka 

hjá börnum þar sem stórt hlutfall þeirra leitar sér ekki læknisaðstoðar í kjölfar áverkans (Anna Jacobsen, 

2014). Í rannsókn sem er komin til ára sinna er áætlað að tvö til þrjú íslensk börn á hver þúsund fái 

höfuðáverka á hverju ári (Arnarson og Halldorsson, 1995).  

Drengir eru með aukna tíðni höfuðáverka samanborið við stúlkur (1,8/1) (Max, 2014). Þetta gæti 

stafað af mismunandi hegðunarmynstri kynjanna ásamt því að stelpur eru með betri fínhreyfingar og 

jafnvægi á fyrstu árum ævinnar (Jonas Gudmundsson, o.fl., 2007; Venetsanou og Kambas, 2011). 

Helstu áhættuþættir höfuðáverka eru meðal annars undirliggjandi sjúkdómar, þroskaskerðing, 

vímuefnanotkun og óstöðugt geðheilbrigði foreldra, heimilisofbeldi, lág þjóðfélagsstaða, að tilheyra 

minnihlutahópi og að vera fyrirburi (Conchie, o.fl., 2016; Keenan og Bratton, 2006; Popernack o.fl., 

2015). Fall er talið vera aðal orsök fyrir höfuðáverkum barna að 14 ára aldri (Kennan og Bratton, 2006; 

Levin og Diaz-Arrastia, 2015; Mason, 2013) og er algengasta komuástæða barna á bráðamóttöku vegna 

höfuðhöggs. Aðrar algengar komuástæður barna á bráðamóttöku vegna höfuðhöggs eru árekstrar og 

ofbeldi (Goreth, 2017). Hjá unglingum er árekstrar á vélknúnum ökutækjum og íþróttatengd slys aðal 

orsök höfuðáverka (Bakhos, o.fl., 2010; Max, 2014).  

Flestir höfuðáverkar sem greinast á bráðamóttökum eru mildir. Þrátt fyrir heitið geta mildir 

höfuðáverkar verið alvarlegir og valdið bæði skammtíma- og langtímaskaða á líkamlegri, vitsmunalegri 

og andlegri líðan og þroska barna og unglinga (Jonas Gudmundsson o.fl., 2007). Einkenni höfuðáverka 

flokkast sem skammtíma- og langtímaeinkenni. Algengastu skammtímaeinkenni eru höfuðverkur, ógleði 

og uppköst. Börn geta einnig upplifað tilfinningaleg einkenni, svo sem dapurleika, pirring og 

svefnvandamál (Simma, o.fl., 2013). Þegar einkenni eru orðin langvarandi geta þau þróast í PCS sem 

lýsir sér í þunglyndi, kvíða og athyglisbrest (Simma, o.fl., 2013). Í sumum tilfellum geta börn þróað með 

sér geðraskanir, til dæmis persónuleikaröskun eða áfallastreituröskun eftir höfuðáverka (Kennan og 

Bratton, 2006; Max, 2014).  

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að veita bæði frummeðferð strax eftir höfuðáverka ásamt því 

að sinna eftirfylgd og endurhæfingu eftir útskrift af spítalanum. Upplýsingagjöf og stuðningur barna og 

foreldra eru mikilvæg til að hámarka bata (Conchie o.fl., 2016; Falk, 2012; Popernack o.fl., 2015). 

Slysavarnir geta minnkað tíðni höfuðáverka hjá börnum og þar koma hjúkrunarfræðingar, þá sérstaklega 

sem vinna í skólaumhverfi, að mikilvægum nótum í fræðslu og kennslu ýmissa slysavarna (Ball o.fl., 

2010). 
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Rannsóknarbreytur voru valdar útfrá upplýsingum sem fundust í heimildum. Heimildir gefa til kynna 

að algengi höfuðáverka sé mismunandi eftir aldri, kyni og þjóðfélagsstöðu barna. Einnig eru misjafnar 

upplýsingar varðandi algengi höfuðáverka eftir löndum. Af þessum aðstæðum verður algengi, orsakir 

og afleiðingar höfuðáverka hjá íslenskum börnum rannsakað, með tilliti til aldurs og kyns þess. 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta algengi og ástæður koma barna á Landspítala vegna áverka á 

höfði. Markmiðið var að skoða gögn um ástæður, komur og innlagnir barna á aldrinum 4-18 ára á 

Landspítala Háskólasjúkrahús á árunum 2012-2017. Upplýsingar voru fengnar um kyn, aldur, 

póstnúmer lögheimilis þeirra, tímasetningu dags við komu þeirra og með hverjum þeir komu á 

sjúkrahúsið. Fengin voru einnig gögn um komur og innlagnir barna á bráðamóttöku og barnadeildir 

Landspítala vegna höfuðáverka skv. ICD-10 greiningum (The International Classification of Diseases 

version 10). Að lokum var upplýsingum aflað um skráðar orsakir áverkanna og alvarleikastig.  

Rannsóknarspurningar: 

1. Hver er algengi og nýgengi höfuðáverka 4-18 ára barna á Íslandi? 

i. Er munur á tíðni höfuðáverka eftir búsetu barna? 

2. Hver eru helstu orsök fyrir höfuðáverka barna á Íslandi, m.t.t. aldurs og kyns? 

3. Hverjar eru helstu afleiðingar höfuðáverka barna á Íslandi? 

4. Hvernig er algengi og orsakir höfuðáverka íslenskra barna borið saman við önnur lönd? 

2.2 Þýði, úrtak og efniviður 

Rannsóknin var afturskyggn sjúkraskrárrannsókn. Úrtakið var börn á aldrinum 4 til 18 ára sem urðu fyrir 

áverka eða öðrum skemmdum eða óhöppum á höfði og leituðu á Landspítala Háskólasjúkrahús á 

árunum 2012-2017. Að fengnu samþykki frá Siðanefnd Landspítalans og framkvæmdastjóra lækninga 

var gögnum aflað úr sjúkraskrárkerfi Landspítalans (sjá í fylgiskjölum). Tilfelli voru fundin á grunni ICD-

10 greiningarkóða sem samrýmdust áverka á höfði. ICD-10 greiningarkerfið er alþjóðlegt greiningarkerfi 

sem flokkar sjúkdóma, slys og meiðsl sem sjúklingur hefur hlotið. Leitin tók bæði til koma á 

bráðamóttökur Landspítala Háskólasjúkrahús, sem og innlagnir á legudeildum spítalans. Víðtækum 

upplýsingum var aflað um hvert tilfelli. Lýðfræðilegar breytur voru skráðar fyrir hvert barn, m.a. kyn, aldur 

og póstnúmer lögheimilis. Dagsetning og tími komu á Landspítala var skráð ásamt legutíma og legudeild 

innlagðra barna. Komum var skipt í fernt eftir tíma dags, þar sem skilmerkin voru nótt (24:00-6:00), 

morgun (06:00-12:00), eftirmiðdagur (12:00-18:00) og kvöld (18:00-24:00).  

Upplýsingum var aflað um fylgd barna á Landspítala. Sumir flokkar voru sameinaðir, eins og í fylgd 

aðstandenda (í fylgd aðstandenda, í fylgd foreldra, í fylgd maka, í fylgd ættingja og í fylgd systkina) 

ásamt flug/sjúkrabíll (flug og flug/sjúkrabíll). Aðrir flokkar voru í fylgd annarra, á eigin vegum, sjúkrabíll, 

þyrla, lögregla, annað og autt.  

Að lokum voru upplýsingar um orsakir og alvarleika höfuðáverka unnar upp úr Norræna 

orsakaskráningarkerfinu (Nomesko). Nomesko er skráningarkerfi sem er notað á bráðamóttökum 

Landspítala Háskólasjúkrahús þar sem skráðar eru staðlaðar upplýsingar um orsakir slysa, ofbeldis og 

annarra óhappa. Nomesko skráir upplýsingar um orsakir slysa, ofbeldis og annarra óhappa. 

Heildarfjöldi barna á Íslandi var sóttur af vef Hagstofu Íslands sundurliðaður eftir almanaksári, 

póstnúmeri, kyni og aldri í árum. Þessar upplýsingar voru notaðar sem nefnari í algengis og 

nýgengisútreikningum.  
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2.3 Höfuðáverkaflokkun 

Höfuðáverkar voru flokkaðir samkvæmt ICD-10 greiningarkerfinu. Áverkagreiningarnar voru flokkaðar í 

mjúkpartaáverka (S00, S01, S08, T00, T01, T20, T33, S09.0, S09.1, S09.2, S09.8, S09.9 og T28), 

höfuðbeinaáverka (S02, S03, T02 og T03), innankúpu-og heilataugaáverka (S04, S06 og S07), 

fjöláverka með áverka á höfði (T07 og S09.7) og augnáverka (T15, S05 og T26). Þegar fleiri en ein 

áverkagreining var til staðar var aðalgreining notuð. Farið var eftir ICD-10 greiningum sem flokkaðar eru 

frá S00-S09, en þær greiningar tengjast höfuðáverka. Mjúkpartaáverkar sem tengjast höfðinu flokkast 

sem yfirborðsáverki á höfði (S00), opið sár á höfði (S01), aflimun part af höfði (S08), áverki á æðum í 

höfði (S09.0), áverki á vöðvum og sinum höfuðs (S09.1), rof á hljóðhimnu (S09.2), aðrir áverkar á höfði 

(S09.8), óskilgreindir áverkar á höfði (S09.9), yfirborðslægur áverki á fjölda líkamsparta (T00), opið sár 

á fjölda líkamsparta (T01), brunaáverkar á ytri húð (T20), brunaáverkar á innri líffæri (T28) og 

brunaáverkar á fjölda líkamsparta (T30). Höfuðbeinaáverkar flokkast sem beinbrot í höfuðkúpu og andliti 

(S02), liðhlaup og tognun á liðum og liðböndum höfuðs (S03), beinbrot á fjölda líkamsbeina (T02) og 

liðhlaup og tognun á liðum og liðböndum margra líkamsparta (T03). Innankúpu- og heilataugaáverkar 

eru flokkaðir sem áverkar á heilataugum (S04), innankúpuáverkar (S06) og höfuðáverkar vegna kremju 

(S07). Fjöláverki með áverka á höfði flokkast í tvennt; óskilgreindir fjöláverkar (T07) og fjöláverkar á 

höfði (S09.7). Augnáverkar flokkast sem aðskotahlutur í auga (T15), áverki á auga og augntótt (S05) og 

brunaáverkar á augu og vefir umhverfis auga (T26).  

Alvarleiki áverkans voru flokkaðar eftir áverkastig samkvæmt AIS (Abbreviated Injury Scale) 

áverkastigi og ISS (Injury Severity Score) áverkaskor. Áverkastigun og áverkaskor kerfin eru notuð til 

að meta alvarleika S og T greininga innan ICD-10 greiningarkerfisins. AIS er staðlað stigunarkerfi þar 

sem áverkar á ákveðin líkamssvæði eru flokkaðir eftir alvarleika þar sem alvarlegustu áverkarnir fá 

hæstan stigafjölda. AIS flokkar áverkanna á milli 1 og 6 stig. Áverkaskorið byggir svo á 

áverkastigsskráningunni. ISS áverkaskor kerfið metur fjöláverka betur. Alvarleikinn er fenginn með því 

að leggja saman greiningarnar í öðru veldi. ISS flokkar áverkanna í enginn áverki (0 stig), lítill áverki (1-

3 stig), meðal áverki (4-8 stig), mikill áverki (9-15 stig), alvarlegur áverki (16-24 stig), lífshættulegur 

áverki (25-74 stig) og dauði (75 stig). Ef áverkastigið er það sama vegur innankúpuáverki þyngra en brot 

og brot þyngra en yfirborðsáverki. Áverkastigun og áverkaskor verða notuð til þess að meta alvarleika 

áverka í þessari rannsókn. 

2.4 Tölfræði 

Unnið var úr gögnum rannsóknarinnar með tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) og Microsoft Excel 2017. Notuð voru kí-kvaðrat próf og lýsandi tölfræði við úrvinnslu gagna. 

Börnum var skipt í aldurshópa; 4 til 5 ára, 6 til 12 ára og 13 til 18 ára sem samsvarar leikskólaaldri, 

grunnskólaaldri og unglingsaldri. P-gildi undir 0.05 var metið sem tölfræðilega marktækt.  

2.5 Siðfræðileg álitamál 

Rannsóknin er gagnarannsókn og ekki var safnað upplýsingum sem eru persónugreinanlegar. Þó að 

gögn séu ópersónugreinanleg fara rannsakendur varlega með gögn þar sem sumar greiningar séu 

fátíðar ásamt ástæður slysa. Við umfjöllum niðurstaða verða einstök tilfelli ekki tekin sérstaklega fyrir 
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svo þau séu þekkjanleg fyrir lesendur. Það er siðferðileg skylda að gera grein fyrir fjöldatölum og hvað 

gögnin standa fyrir. Gögnin voru fengin að samþykki siðanefndar Landspítala og framkvæmdastjóra 

lækninga.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Úrtak 

Úrtakið var börn á aldrinum 4 til 18 ára sem komu á Landspítala á árunum 2012 til 2017 eftir 

höfuðáverka. Inntökuskilyrði rannsóknarinnar voru að börn á fyrrinefndu aldursbili þurftu að hafa leitað 

á Landspítala og fengið greiningu sem samrýmdist höfuðáverka á rannsóknartímabilinu. Börnin komu 

frá öllum landsvæðum Íslands. Í úrtakinu voru 8461 börn sem komu alls 10.015 sinnum. Niðurstöður 

rannsóknar voru reiknaðar útfrá heildarfjöldi innskrifta (N=10015). Hægt er að rýna í helstu tölur sem 

varða úrtak rannsóknarinnar í töflu 1.  

Tafla 1. Yfirlitstafla yfir fjölda koma barna á Landspítala eftir höfuðáverka - aldur, kyn, búseta, 
ártal, mánuður og komutími (N=10015). 

 

%(n) 

Fjöldi barna sem komua 

Fjöldi koma barna 

100 (8461) 

100 (10015) 

Aldur 

 

4 -5 ára 27,8 (2783) 

6-12 ára 44,9 (4493) 

13-18 ára 27,3 (2739) 

Kyn 

 

Strákar  62,4 (6246) 

Stelpur 37,6 (3769) 

Búseta 

 

Höfuðborgarsvæðið 92,5 (9267) 

Utan höfuðborgarsvæðis 7,5 (748) 

Ártal 

 

2012 17,6 (1761) 

2013 16,6 (1659) 

2014 16,4 (1642) 

2015 15,5 (1555) 

2016 17,3 (1732) 

2017 16,6 (1666) 

Mánuður 

 

Janúar 8,8 (879) 

Febrúar 7,5 (753) 

Mars 8,6 (858) 

Apríl 8,1 (808) 

Maí 9,6 (966) 

Júní 8,5 (850) 

Júlí 7,8 (780) 

Ágúst 8,5 (848) 
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September 8,9 (889) 

Október 8,1 (812) 

Nóvember 8,5 (854) 

Desember 7,2 (718) 

Komutími 

 

Nótt (24:00-06:00) 4,2 (422) 

Morgun (06:00-12:00) 12,4 (1241) 

Eftirmiðdagur (12:00-18:00) 44,1 (4418) 

Kvöld (18:00-24:00) 39,3 (3934) 

a Fjöldi barna er lægri en fjöldi koma þar sem sum börnin komu oftar en einu sinni á rannsóknartímabilinu. 

3.2 Algengi og nýgengi 

Á rannsóknartímabilinu, 2012-2017, leituðu 8461 börn á aldrinum 4-18 ára alls 10.015 sinnum á 

bráðamóttökur Landspítala Háskólasjúkrahús vegna höfuðáverka. Af þeim voru strákar 5171 (61,1%) 

og komu alls 6246 sinnum, en stelpur voru 3290 (38,9%) og komu alls 3769 sinnum (Tafla 2).  

 

Tafla 2. Fjöldi koma barna á Landspítala með höfuðáverka á árunum 2012-2017 (N=10015)  

 

Strákar voru í meirihluta í öllum aldursflokkum. Alls komu börn á aldrinum 4 til 5 ára 2783 sinnum 

(27,8% tilfella). Af þeim voru strákar 1707 (61,34%) og stelpur 1076 (38,66%). Á aldursbilinu 6 til 12 ára 

voru 4493 komur (44,9%), strákar 2800 (62,32%) og stelpur 1693 (37,68%). Loks voru 2739  (27,3%) 

komur á aldursbilinu 13 til 18 ára, þar af 1739 strákar (63,49%) og 1000 stelpur (36,51%) (Tafla 3). Það 

var marktækur munur á fjölda höfuðáverka hjá strákum samanborið við hjá stelpum, (kíkvaðrat = 612∙, 

p<0.0001). Á mynd 1 sést kynjamunur milli ára.   

 

Tafla 3. Fjöldi barna sem komu á Landspítala með höfuðáverka á árum 2012-2017 eftir kyni 
(N=10015). 

Aldursbil Strákar 

%(n) 

Stelpur 

%(n) 

Allir 

%(n) 

4-5 17.0 (1707) 10.7 (1076) 27.8 (2783) 

6-12  28.0 (2800) 16.9 (1693) 44.9 (4493) 

13-18 

 

17.4 (1739) 10.0 (1000) 27.3 (2739) 

Samtals 62.4 (6246) 37.6 (3769) 100.0 (10015) 

 

Kyn Fjöldi barna (fjöldi koma) % 

Strákar 5171 (6246) 61,1 

Stelpur 3290 (3769) 

 

38,9 

Samtals 8461 (10015) 100 
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Mynd 1. Kynjamunur milli ára á komum barna á Landspítala á árunum 2012-2017 (N=10015). 

 

Meðalaldur þeirra barna sem leituðu á Landspítala vegna höfuðáverka var 9,3 ár og miðgildið 7,8 ár. 

Þegar komum er skipt eftir aldri í árum sést að flestar komur voru hjá 4 ára gömlum börnum (15,2%) og 

næstflestar hjá 5 ára gömlum börnum (12,5%). Fæstar komur höfðu 13 ára gömul börn (3,1%) (Mynd 

2) . 

 

Mynd 2. Aldursdreifing á komum barna á Landspítala á árunum 2012-2017 eftir kyni (N=10015). 

 

Þegar skoðaður er fjöldi komu barna á Landspítala með höfuðáverka eftir árum er tiltölulega jöfn 

dreifing á árunum, eins og sjá má í töflu 1 og á mynd 3. Á rannsóknartímabilinu komu að meðaltali 1669 

börn á ári á Landspítala með áverka á höfði. Flestu komurnar voru á árinu 2012 með 17,6% allra koma. 

Komum fækkaði á rannsóknartímabilinu. Ef fjöldi koma árið 2012 er borinn saman við fjölda koma árið 
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2017 reynist komum hafa fækkað um 5,4%. Kíkvaðrat próf á línulegri breytingu á árlegu nýgengi 

staðfestir marktæka línulega lækkun á nýgengi (kíkvaðrat = 21,74∙, p<0.001) (Mynd 3). Á 

rannsóknartímabilinu var nýgengi höfuðáverka barna í Reykjavík hæst 4,55 höfuðáverkar á 100 

persónu-ár árið 2012 (n=978) og nýgengið lægst 3,64 á 100 persónu-ár árið 2015 (n=803) (Mynd 4).  

 

 

Mynd 3. Fjöldi koma vegna höfuðáverka á Landspítala á árunum 2012-2017 eftir ártali (N=10015). 

 

 

Mynd 4. Nýgengi koma vegna höfuðáverka á Landspítala á árunum 2012-2017 (N=10015). 

 

Flest börn komu einungis einu sinni á Landspítala eftir höfuðáverka eða 7218 börn (85,3%). 11,9% 

(n=1011) barna komu tvisvar á rannsóknartímabilinu og börn sem komu þrisvar voru 1,9% tilfellana 

(n=168). Fá börn voru með fleiri en þrjár innskriftir á Landspítala á rannsóknartímabilinu og var einn 

einstaklingur sem kom samtals sjö sinnum. Þessar niðurstöður má sjá í töflu 4. 
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Tafla 4. Fjöldi innskrifta barna á Landspítala á árunum 2012-2017 (n=8461). 

Fjöldi innskrifta Fjöldi barna 

%(n) 

1 85,3 (7218) 

2 11,9 (1011) 

3 2,0 (168) 

4 0,6 (53) 

5 0,1 (8) 

6 ≈0,0 (2) 

7 ≈0,0 (1) 

 

Samtals ≈100 (8461) 

 

Komur vegna höfuðáverka barna dreifast jafnt yfir árið. Flestir áverkanna áttu sér stað í maí 

mánuðinum (9,6%) og fæstir í desember (7,2%) (Mynd 5). 

 

 

Mynd 5. Fjöldi koma vegna höfuðáverka eftir mánuðum á Landspítala á árunum 2012-2017 
(N=10015). 

 

Börn komu oftar á Landspítala vegna höfuðáverka á eftirmiðdegi eða að kvöldi til, samanborið við 

aðra tíma sólarhringsins, eins og sjá má á mynd 6. Dreifingu komutíma eftir klukkustundum má sjá á 

mynd 7. Þar voru flestu börnin, af báðum kynjum sem komu á Landspítala klukkan 18:00. Það reyndust 

vera tengsl milli alvarleika höfuðáverka og komutíma yfir sólarhringinn. Á nóttinni var hlutfallið af komum 

sem hafði engan alvarleika áberandi lægra en á öðrum tímum sólarhringsins. Hlutfall mikils og alvarlegs 

höfuðáverka var hærra á nóttinni. Þetta má sjá í töflu 5. 
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Tafla 5. Komur barna vegna höfuðáverka eftir tíma sólarhrings og alvarleikastig á árunum 2012-
2017 (N=10015). 

  
Alvarleikastig  

 

 
Enginn 
%(n) 

Lítill 
%(n) 

Meðal 
%(n) 

Mikill 
%(n) 

Alvarlegur 
%(n) 

Alls 
%(n) 

Morgun 38,7 (480) 43,1  (535) 17,6 (219) 0,32 (4) 0,24 (3) 100 (1241) 

Hádegi 40,0 (1634) 42,0 (1851) 20,6 (910) 0,32 (14) 0,20 (9) 100 (4418) 

Kvöld 36,3 (1429) 42,2 (1659) 21,0 (825) 0,38 (15) 0,15 (6) 100 (3934) 

Nótt 

 

24,6 (104) 51,4  (217) 22,3 (94) 0,95 (4) 0,71 (3) 100 (422) 

Samtals  36,4 (3647) 42,6 (4262) 20,4 (2048) 0,37 (37) 0,21 (21) 100 (10,015) 

 

 

 

Mynd 6. Komur barna á Landspítala með höfuðáverka eftir tíma dags á árunum 2012-2017 
(N=10015). 
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Mynd 7. Komutími barna á Landspítala eftir kyni á árunum 2012-2017 (N=10015). 

 

Flest börnin komu í fylgd aðstandenda í kjölfar höfuðáverkans, eða 69,7% tilfella. Næst flestir komu 

á Landspítala á eigin vegum (18,2%). Af öllum komum voru 1,5% komur auðar varðandi fylgd barnanna 

(Tafla 6). 

Tafla 6. Fylgd barna á Landspítala eftir höfuðáverka á árunum 2012-2017 (N=10015). 

Tegund fylgdar %(n) 

Í fylgd aðstandenda 69,7 (6984) 

Í fylgd annarra 0,2 (16) 

Á eigin vegum 18,2 (1824) 

Sjúkrabíll 8,6 (866) 

Þyrla 0,8 (85) 

Lögregla 0,4 (38) 

Flug/Sjúkrabíll 0,1 (9) 

Annað 0,4 (40) 

Autt 1,5 (153) 

 

Samtals 100 (10015) 

3.3 Búseta 

Börnum voru skipt eftir búsetu samkvæmt póstnúmeri lögheimilis þeirra og síðan flokkuð í stærri flokka 

eftir því hvort póstnúmerið tilheyrði höfuðborgarsvæðinu eða ekki. Samtals 143 (1,43%) komur höfðu 

ekki skráð póstnúmer lögheimilis og voru því ekki með í útreikningi sem tók til búsetu. Þegar allar komur 

barna vegna höfuðáverka eru skoðaðar reynast flest börn hafa lögheimili á höfuðborgarsvæðinu, eða 

92,53% tilfella (n=9267). Næst flestar komur eiga börn með lögheimili á Suðurlandi, eða 369 talsins 

(3,68%). Fæst börn áttu lögheimili á Austurlandi, eða 43 talsins (0,43%). Tafla 7 sýnir búsetuskiptingu 

barnanna eftir landsvæðum.  
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Tafla 7. Fjöldi koma á Landspítala eftir höfuðáverka á árunum 2012-2017 eftir landsvæðum 
(N=10015). 

Landsvæði %(n) 

Höfuðborgarsvæðið 92,5 (9267) 

Vesturland og Vestfirðir 1 (104) 

Norðurland 0,9 (89) 

Austurland 0,4 (43) 

Suðurland 3,7 (369) 

Autt 

 

1,4 (143) 

Samtals 100 (10015) 

 

Tíðni höfuðáverka sem leiddu til komu á Landspítala var mismunandi eftir bæjarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu. Á rannsóknartímabilinu var nýgengi höfuðáverka hæst í Reykjavík, 4,02 

höfuðáverkar á 100 persónu-ár, næst hæst í Kópavogi með 3,87 höfuðáverkar á 100 persónu-ár en 

lægst í Mosfellsbæ með 2,14 höfuðáverkar á 100 persónu-ár. Þetta má sjá á mynd 8.  

 

 

Mynd 8. Fjöldi koma bara með höfuðáverka á Landspítala á árunum 2012-2017, skipt eftir bæjarfélagi 
(N=10015). 

 

Nýgengi höfuðáverka í póstnúmerum Reykjavíkur var einnig breytilegt. Hæst var nýgengi 

höfuðáverka hjá börnum í póstnúmeri 103 (Háaleitis- og Bústaðarhverfi), næst hæst í póstnúmeri 108 

(Háaleitis- og Bústaðarhverfi) og lægst í póstnúmeri 111 (Efra Breiðholt). Þetta má sjá á mynd 9. 
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Mynd 9. Nýgengi höfuðáverka fyrir komur barna á Landspítala í Reykjavík eftir póstnúmerum á 
árunum 2012-2017 (N=10015). 

3.4 Orsakir höfuðáverka 

Orsakir höfuðáverka þeirra barna sem leituðu á Landspítala voru fjölbreyttar. Þær voru skiptar niður í 

10 megin flokka; af völdum dýra, af völdum aðskotahlutar, augnáverkar, áhrif efna, árekstur við hlut á 

hreyfingu, árekstur við kyrrstæðan hlut, árekstur við menn, fall, annað og autt. Af 10.015 komum var í 

5,1% tilfella ekki með skráð orsök og þau tilfelli því ekki tekin með í orsakagreiningunni. Komur voru 

skoðaðar með tilliti til orsaka og skipt eftir aldur og kyn barns. Þegar allar komur eru skoðaðar kemur í 

ljós að flest börn fengu áverka á höfði eftir fall (39,9%), næst flestir fengu ytri áverka á höfuðið (14,7%) 

og þar á eftir árekstrar af ýmsum toga; 13,1% vegna áreksturs við menn, 12,4% við kyrrstæðan hlut og 

9,9% við hlut á hreyfingu. Þetta má sjá í töflu 8. 

Orsök höfuðáverka voru misalgeng milli aldursflokka. Hjá börnum 4 til 5 ára voru algengustu orsök 

höfuðáverka fall (49,9%) og fæstir áverkar voru af völdum efna og bruna (0,4%). Þetta gilti einnig um 

börn 6 til 12 ára en aftur voru flest tilfelli af völdum falls (44,3%) og fæst vegna áhrifa efna og bruna 

(0,5%). Hjá unglingum 13 til 18 ára voru hinsvegar flestir áverkar af höfði orsakaðir af árekstri við menn 

(33,9%) og fæst tilfelli af völdum dýra (0,7%) (Tafla 9). Tafla 9 sýnir orsakir höfuðáverka eftir kynjum. 

Algengasti orsök höfuðáverka var eftir fall hjá bæði strákum (37,9%) og stelpum (43,1%) og fæstu 

höfuðáverkar hjá báðum kynjum var af völdum efna. 
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Tafla 8. Orsakir höfuðáverka barna á Landspítala á árunum 2012-2017 eftir aldursflokkum 
(N=10015). 

 

Aldursflokkar  

Orsakir 4-5 ára 

n=2783 

%(n) 

6-12 ára 

n=4493 

%(n) 

13-18 ára 

n=2739 

%(n) 

Allir 

N=10015 

%(N) 

Af völdum dýra 0,5 (14) 1,2 (54) 0,7 (19) 0,9 (87) 

Augnáverkar 1,9 (53) 2,1 (96) 2,8 (78) 2,3 (227) 

Áhrif efna og bruna 0,4 (12) 0,5 (21) 1,6 (45) 0,8 (78) 

Árekstur við hlut á hreyfingu 5,8 (161) 10,5 (471) 13,1 (360) 9,9 (992) 

Árekstur við kyrrstæðan hlut 13,4 (374) 13,3 (598) 9,8 (268) 12,4 (1240) 

Árekstur við menn 1,7 (47) 7,4 (333) 33,9 (929) 13,1 (1309) 

Fall 49,9 (1389) 44,3 (1990) 22,4 (613) 39,9 (3992) 

Skurður / Ytri áverki á höfði 22,3 (620) 15,0 (672) 6,7 (184) 14,7 (1476) 

Annað 0,8 (21) 0,7 (33) 1,8 (49) 1,0 (103) 

Autt 3,3 (92) 5,0 (225) 7,1 (194) 5,1 (511) 

 
 

Tafla 9. Orsakir höfuðáverka hjá börnum á Landspítala á árunum 2012-2017 eftir kyni (N=10015). 
 

Kyn  

Orsakir  Strákar 

n=6246 

%(n) 

Stelpur 

n=3769 

%(n) 

Allir 

n=10015 

%(n) 

Af völdum dýra 0,6 (40) 1,2 (47) 0,9 (87) 

Áhrif efna 0,8 (49) 0,8 (29) 0,8 (78) 

Annað 1,0 (62) 1,1 (41) 1,0 (103) 

Árekstur við hlut á hreyfingu 10,0 (626) 9,7 (366) 9,9 (992) 

Árekstur við kyrrstæðan hlut 12,4 (774) 12,4 (466) 12,4 (1240) 

Árekstur við menn 14,9 (932) 10,0 (377) 13,1 (1309) 

Augnáverkar 2,2 (137) 2,4 (90) 2,3 (227) 

Fall 37,9 (2368) 43,1 (1624) 39,9 (3992) 

Skurður / Ytri áverki á höfði 15,6 (974) 13,3 (502) 14,7 (1476) 

Autt 4,5 (284) 6,0 (227) 5,1 (511) 

3.5. Afleiðingar höfuðáverka 

Af 10.015 komum vegna höfuðáverka þurftu 146 (1,46%) að leggjast inn á spítala til frekari meðferðar. 

Innlagnir voru hlutfallslega nánast eins milli drengja (1,47%) og stúlkna (1,43%). Af þessum 146 börnum 

sem lögðust inn voru 63% drengir. Meðalaldur þeirra sem lögðust inn var 11,9 ár. Meðal innlagnartími 
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voru 6 dagar. Flestir lögðust inn á Barnadeild Hb-22E (60,3%) og næst flestir lögðust inn á 

Gjörgæsludeild Fv-E6 (17,1%) (Tafla 10). 

Tafla 10. Deildir innlagðra barna á Landspítala eftir höfuðáverka á árunum 2012-2017 (n=146). 

Deild á Landspítala %(n) 

Barnadeild (Hb-22E) 60,3 (88) 

Gjörgæsla F (Fv-E6) 17,1 (25) 

Barna- og unglingageðdeild (Db12-1h) 5,5 (8) 

HNE-, lýta- og æðaskurðdeild (Fv-A4) 4,1 (6) 

Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild (Fv-B6) 3,4 (5) 

Bæklunarskurðdeild (Fv-B5) 2,7 (4) 

Gjörgæsla H (Hb-12B) 2,1 (3) 

Endurhæfingardeild (Gr-R2) 1,4 (2) 

Sjúkrahótel Landspítala (Lk-L2) 1,4 (2) 

Bráðageðdeild 32C (Hb-32C) 0,7 (1) 

Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild (Hb-12G) 0,7 (1) 

Móttökugeðdeild (Hb-33A) 

 

0,7 (1) 

Samtals 100 (146) 

 

Flest tilfelli sem leituðu á Landspítala með áverka á höfði greindust með mjúkpartaáverka samkvæmt 

ICD-10 greiningarkerfinu, eða  65,7% tilfella (n=6581). Af  þeim þurftu aðeins 40 börn að leggjast inn á 

spítalann til frekari meðferðar. Næst flestir greindust með innankúpu- og heilataugaáverka eða 1983 

börn (19,8%) og af þeim þurftu 47 börn (2,4%) að leggjast inn. 14 börn (0,14%) fengu alvarlegan 

heilaáverka af völdum höfuðáverkans þar sem 5 börn (35,7%) þurftu á innlögn að halda. Alls fengu 1983 

börn innankúpuáverka af völdum höfuðáverka. Af þeim voru 22 (11,1%) börn greind með 

innankúpublæðingu og þurftu 13 (59,1%) að leggjast inn á spítalann í kjölfarið, sem var hæsta hlutfall 

innlagðra barna með innankúpuáverka. Af innankúpu- og heilataugaáverkum voru flest börn greind með 

heilahristing (S06.0), eða 98% (n=1944) en aðeins 1,4% þeirra þurftu að leggjast inná spítala. 59,6% 

allra barna sem þurftu á innlögn að halda eftir innankúpuáverka voru með heilahristing (Tafla 12). 

Augnáverkar voru í 456 tilfella (4,55%) og voru þau í öllum tilfellum flokkuð sem ótili í auga, eða 

aðskotahlutur í auga. Aðeins 4 börn (0,004%) greindust með fjöláverka og ekkert þeirra þurfti 

spítalainnlögn (Tafla 11). Helstu innlagnargreiningar sem börn fengu við innlögn eftir höfuðáverka eru 

talin upp í töflu 12. Algengasta innlagnargreining var heilahristingur (12,3%) og höfuðkúpubrot á ýmsum 

stöðum höfuðkúpunnar (kjálkabrot, kúpuhvolfsbrot og kúpubotnsbrot). Aðrar innlagnargreiningar voru 

með 2 eða færri innlagnir á rannsóknartímabili og eru ekki talin upp í töflu 12. 
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Tafla 11. ICD-10 flokkar höfuðáverka barna á Landspítala á árunum 2012-2017, allir ásamt fjöldi 
innlagðra (N=10015, n=146). 

ICD_flokkar Fjöldi allra 

N=10015 

%(N) 

Fjöldi innlagðra 

n=146 

%(n) 

Mjúkpartaáverki (S00, S01, S08, S09, T00, T01, T20, T33, T28) 65,7 (6581) 17,1 (25) 

Innankúpu-, og heilataugaáverki (S04, S06, S07) 19,8 (1983) 32,3 (47) 

Höfuðbeinaáverki (S02, S03, T02, T03) 5,1 (513) 18,5 (27) 

Augnáverki (S05, T15, T26) 4,6 (456) 2,7 (4) 

Fjöláverki með áverka á höfði (T07, S09.7) 0,0 (4) 0,0 (0) 

Annað 

 

4,8 (478) 29,5 (43) 

Samtals 100 (10015) 100 (146) 

 

Tafla 12. Fjöldi innankúpuáverka (n=1983) ásamt fjöldi innlagna eftir innankúpuáverka (n=47) 
eftir höfuðáverka á Landspítala á árunum 2012-2017 (N=10015). 

Innankúpuáverkar Fjöldi 

n=1983 

%(n) 

Fjöldi innlagðra 

n=47 

%(n) 

Hlutfall innlagðra 

 

% 

Alvarlegur heilaáverki 0,7 (14) 10,6 (5) 35,7 

Áverki á heilataugum 0,2 (3) 2,1 (1) 33,3 

Heilahristingur 98 (1944) 59,6 (30) 1,5 

Innankúpublæðing 1,1 (22) 27,7 (13) 59,1 

 

Tafla 13. Helstu innlagnargreiningar eftir höfuðáverka á Landspítala á árunum 2012-2017 
(n=146). 

ICD flokkar Greining Fjöldi  

%(n) 

S06.0 Heilahristingur 12,3 (18) 

S02.6 Kjálkabrot 8,2 (12) 

Z48.9 Eftirmeðferð skurðaðgerðar, 
ótilgreind 

5,4 (8) 

S02.0 Kúpuhvolfsbrot 3,2 (5) 

Z50.1 Meðferðar- og hjálparæfingar, 
önnur sjúkraþjálfun 

3,2 (5) 

S02.1 Kúpubotnsbrot 2,7 (4) 

S01.0 Opið sár á öðrum hlutum 
höfuðs 

2,1 (3) 

S02.8 Brot á annarra kúpu- og 
andlitsbeina 

2,1(3) 
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Tafla 14 sýnir alvarleikastig allra höfuðáverka barna og fjöldi innlagna eftir alvarleikastigi 

höfuðáverkans. Flestir voru með lítinn áverka (1-3 stig), eða 42,6% barna. Þar á eftir fengu næst flest 

börn engan áverka (0 stig), eða 36,4% barna. Aðeins 37 börn (0,3%) fengu mikinn áverka (9-14 stig) og 

21 börn (0,2%) fengu alvarlegan höfuðáverka (16-17 stig). 61,9% barna sem hlutu alvarlegan 

höfuðáverka lögðust inná spítala en aðeins 0,5% þeirra barna sem hlutu lítinn eða engan áverka (Tafla 

15). 

Tafla 14. Alvarleikastig höfuðáverka barna á Landspítala á árunum 2012-2017 (N=10015). 

Alvarleikastig %(n) 

Enginn 36,4 (3647) 

Lítill 42,6 (4262) 

Meðal 20,4 (2048) 

Mikill 0,3 (37) 

Alvarlegur 0,2 (21) 

 

Tafla 15. Fjöldi innlagðra barna á Landspítala eftir höfuðáverka á árunum 2012-2017 eftir 
alvarleikastigi (N=10015). 

Alvarleikastig Fjöldi koma  

N=10015 

%(n) 

Fjöldi innlagna 

n=146 

%(n) 

Hlutfall innlagt 

 

% 

Enginn 36,4 (3647) 13 (19) 0,5 

Lítill 42,6 (4262) 28,8 (42) 0,9 

Meðal 20,4 (2048) 34,9 (51) 2,5 

Mikill 0,4 (37) 14,4 (21) 56,8 

Alvarlegur 0,2 (21) 8,9 (13) 61,9 
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4 Umræða 

Í rannsókninni var gögnum safnað um komur barna á aldrinum 4 til 18 ára á Landspítala 

Háskólasjúkrahús vegna höfuðáverka. Rannsóknartímabilið taldi sex ár frá 2012-2017 og á því tímabili 

komu 8461 börn 10.015 með áverka á höfði. Flestu börnin voru með aðeins eina komu á Landspítalann 

með höfuðáverka en um það bil 12% barnanna höfðu tvær komur á Landspítalann á 

rannsóknartímabilinu með höfuðáverka. Þessar niðurstöður eru í samræmi við Mason (2013) sem greinir 

frá því að barn sem hefur áður hlotið höfuðáverka er líklegri til að fá aftur höfuðáverka seinna á ævinni. 

Rannsóknin sýndi marktæka lækkun á nýgengi höfuðáverka á tímabilinu 2012 til 2017, bæði þegar horft 

var til allra barna á Íslandi og þegar einungis var horft til barna með búsetu í Reykjavík. Nýgengi 

höfuðáverka í Reykjavík voru um 4 á hverju 100-persónuár. Því er ljóst að höfuðáverkum er að fækka, 

ekki fjölga, sem svarar fyrstu rannsóknarspurningunni sem lá til grundvallar þessarar rannsóknar.  

Strákar voru í meirihluta í öllum aldursflokkum. Í heildina mátti rekja 62% koma til stráka. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við allar þær rannsóknir sem skoðaðar voru við rannsóknarvinnslu. Íslensk 

rannsókn frá árinu 1995 sýndu sömu tölur varðandi kynjahlutfallið þar sem 62% tilfella voru strákar 

tilfellana (Arnarson og Halldorsson, 1995). Það sama gildir um niðurstöður Kennan og Bratton (2006) 

sem sýndu að meirihluti barna sem heimsækja bráðamóttökur í Bandaríkjunum eru strákar. Þegar fjöldi 

höfuðáverka er skoðaður eftir aldurslokkum kemur í ljós að hæsta tíðni höfuðáverka var hjá fjögurra og 

fimm ára gömlum börnum en í heildina voru flestar komur hjá börnum 6-12 ára þar sem fleiri börn 

tilheyrðu þeim aldursflokki. Flestar komur voru að kvöldi til, þá sérstaklega klukkan 18:00 og flest börn 

komu í fylgd aðstandenda. Þetta skýrist hugsanlega af því að flest börnin eru í skóla fyrri hluta dagsins 

og eru börnin þá undir eftirliti. Fæstar komur vegna höfuðáverka voru um nætur. Þegar alvarleiki 

höfuðáverka er skoðaður eftir tímum dagsins kemur í ljós að áberandi hærra hlutfall af komum á nóttinni 

er vegna mikils eða alvarlegs áverka. Þau fáu tilfelli sem gerðust um nætur skýrast hugsanlega af 

börnum sem duttu úr rúmum sínum eða vegna atburða og einkenna sem valdið hafa áhyggjum foreldra 

í tengslum atburð sem gerðist fyrr um daginn.  

Þegar búseta barnanna er skoðuð eru flest börn með skráð lögheimili á höfuðborgarsvæðinu. Þessar 

niðurstöður samrýmast vel niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á Íslandi árið 2007 þar sem í ljós kom 

að mun fleiri börn sem heimsóttu bráðamóttökur landsins áttu lögheimili á höfuðborgarsvæðinu en utan 

þess (Jonas Gudmundsson o.fl., 2007). Þetta á sér þær augljósu skýringar að börn sem búa utan 

höfuðborgarsvæðisins leita frekar á heilbrigðisstofnanir í nágrenni sínu og eru einungis send áfram á 

bráðamóttökur Landspítala Háskólasjúkrahús ef heilbrigðisstarfsfólk á þeim stofnunum metur ástæðu 

til. Þannig koma mildari höfuðáverkar barna utan höfuðborgarsvæðisins ekki til Landspítalans en flestir 

höfuðáverkar eru mildir. Þessi tilgáta um áhrif nálægðar á komutíðni er studd af nýgengi höfuðáverka 

barna eftir búsetu innan höfuðborgarsvæðisins. Ef einungis eru skoðuð börn með búsetu innan 

höfuðborgarsvæðis kemur í ljós að nýgengi er hæst í Reykjavík. Þegar nýgengi er skoðað eftir 

póstnúmerum innan Reykjavíkur kemur síðan í ljós að nýgengi er hæst í Háaleitis- og Bústaðarhverfinu. 

Landspítali Háskólasjúkrahús er staðsettur í Fossvoginum í póstnúmeri 108. Þannig samrýmast gögnin 

því að nýgengi sé hærra eftir því sem börnin búa nær Landspítalanum og er nálægðin ein af 

hugsanlegum ástæðum fyrir því. Í Reykjavík var nýgengi höfuðáverka lægst hjá börnum með  lögheimili 
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í Efra-Breiðholti (111). Margar hugsanlegar ástæður gætu legið þar á bak við, til dæmis að börn í þessu 

póstnúmeri tilheyri tekjulægri fjölskyldum eða minnihlutahópum. Kennan og Bratton (2006) greina frá 

því að börn sem eru með lága þjóðfélagsstöðu og tilheyra minnihlutahópum eru í meiri hættu á 

höfuðáverkum, en einnig er þekkt að 40% barna með mildan höfuðáverka leita sér ekki læknisaðstoðar 

(Anna Jacobsen, 2014). Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að munur á nýgengi var ekki marktækur 

milli póstnúmera og þannig gæti þetta lága nýgegni einnig verið tölfræðileg tilviljun.  

Orsakir höfuðáverka eru mismunandi eftir aldri og kyni. Algengasta orsök höfuðáverka hjá börnum 

undir 13 ára aldri var fall þar sem 49,9% barna á aldrinum 4 til 5 ára og 44,3% barna á aldrinum 6 til 12 

ára hlutu höfuðáverka eftir fall. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem fall er talið 

vera aðalorsök höfuðáverka hjá börnum á aldrinum 0 til 14 ára, eða um 38 til 50% tilfella (Kennan og 

Bratton, 2006; Levin og Diaz-Arrastia, 2015; Mason, 2013). Börn á þessum aldri eru enn að þróa sinn 

hreyfiþroska. Í þessum aldurshópi eru stelpur með betri jafnvægi sem gæti skýrt af hverju strákar verða 

hlutfallslega oftar fyrir höfuðáverkum á þessum tveimur aldursbilum. Þegar litið var til elsta aldurshópsins 

(13-18 ára) kemur í ljós að flestir hlutu áverka á höfði eftir árekstur við menn (33,9%) en þessi orsök 

skýrði aðeins 13% af heildar tilfellum í rannsókninni. Ekki kemur fram hvort um sé að ræða óhöpp, til 

dæmis samstuð í íþróttum, eða slagsmál eða barsmíðar. Mason (2013) greinir frá því að 20 til 50% 

höfuðáverka hjá unglingum séu af völdum íþróttaslysa og má því gera ráð fyrir að hluta þessara árekstra 

við menn og hlutir (s.s. bolti) séu íþróttatengd. 

Gögnin okkar sýna að flest börn sem leituðu á bráðamóttöku vegna höfuðáverka hlutu 

mjúkpartaáverka (65,7%) og voru það aðallega opnir skurðir. Í grein Hawley (2010) kemur farm að flestir 

höfuðáverkar hjá börnum eru skurðir. Þegar litið er til alvarleikastig höfuðáverkans voru flest börnin með 

lítinn áverka eða engan áverka (samtals 79%). Þessar niðurstöður eru í samræmi við Goreth (2017) og 

aðrar rannsóknir sem sýna að yfir 80% höfuðáverka sem börn verða fyrir flokkast sem mildir áverkar. 

Hinsvegar ber að nefna að ekki voru sömu matstæki notuð í þessari rannsókn og rannsókn eftir Goreth 

(2017) þar sem alvarleikastig fór eftir stigagjöf í GCS en í þessari rannsókn var AIS stigun notuð. GCS 

er talið vera mikilvægt mælitæki til þess að meta meðvitund sjúklinga og er ein af aðal mælitækjum í 

taugaskoðun (Popernack, o.fl., 2015). Klínískar leiðbeiningar um höfuð- og hálshryggjaráverka leggja 

áherslu á mikilvægi GCS við að meta taugavirkni og meðvitundarástand einstaklinga. Mælitækið er talið 

vera mikilvægt að notast við fyrstu skoðun eftir áverka á höfði (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2011). 

Hinsvegar fengust engin gögn úr sjúkraskrám Landspítalans varðandi GCS vegna vanskráningar í 

miðlægu skráningarkerfi sem var ein af takmörkunum rannsóknarinnar. Rannsókn Falk o.fl. (2005) sýndi 

einnig fram á vanskráningu GCS á bráðamóttökum þar sem aðeins 65% barna sem hlutu höfuðáverka 

voru formlega skimuð með mælitækinu. 

Lágt hlutfall þeirra barna sem leituðu á Landspítalann með höfuðáverka þurftu á innlögn að halda, 

samtals 146 tilfelli. Falk (2010) sýndi hinsvegar fram á að um fjórðungur barna sem leituðu á 

bráðamóttöku vegna höfuðáverka í Svíþjóð voru lögð inn á spítala, en þess má geta að þar voru börn á 

aldrinum eins til þriggja ára talin með, ólíkt þessari rannsókn. Hlutfall þeirra barna sem lagðist inn var 

tiltölulega jafnt milli kynjanna (1,47% strákar og 1,43% stelpur). Þar sem strákar voru hinsvegar í 

meirihluta af þeim sem leituðu á bráðamóttökuna þá voru þeir líka í meirihluta af þeim sem lögðust inn, 

eða 63% sem er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Kennan og Bratton, 2006). Út frá 
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þessum gögnum má ætla að þótt að strákar fá oftar höfuðáverka en stelpur, að þá sé hlutfallsleg tíðni 

alvarlegra áverka ekki aukin. Um þriðjungur barnanna sem lögðust inná sjúkrahúsið hlutu innankúpu- 

og heilataugaáverka og meirihluti greindist með heilahristing. Norsk rannsókn styður þessar niðurstöður 

þar sem þar kom einnig í ljós að aðal innlagnarástæðu barns eftir höfuðáverka hafi verið heilahristingur 

(Brudvik, 2006). Falk o.fl. (2005) sýndu svipaðar niðurstöður þar sem 55% barna sem lögðust inn í kjölfar 

höfuðáverka greindust með heilahristing. 

Yfir helmingur barnanna sem hlutu mikla eða alvarlega höfuðáverka lögðust inná Landspítalann til 

frekari meðferðar. Flestir lögðust inná Barnadeild Hb-22E til eftirlits. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum 

um höfuð- og hálshryggjaráverka er ráðlagt að leggja einstakling inn á spítala þegar um heilamar eða 

blæðingu er að ræða eftir höfuðáverka (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2011). Skandinavískar 

leiðbeiningar um höfuðáverka barna ráðleggja einnig innlögn og eftirlit barna eftir höfuðáverka ef barn 

missir meðvitund, er með blóðstorknunarsjúkdóm eða í blóðþynningarmeðferð (Astrand o.fl., 2016). 

Þetta samræmist ekki niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem aðeins 59,1% barnanna sem hlutu 

innankúpublæðingu lögðust inn til frekari meðferðar og eftirlits. Ástæða þess að hin 40,9% lögðust ekki 

inn er ókunn en gæti stafað að rangri skráningu, rangri greiningu eða að hlutfall lítilla blæðinga var hærra 

í úrtaki rannsóknarinnar en gengur og gerist í öðrum rannsóknum. Engar upplýsingar lágu fyrir um 

innlagnarástæðu fyrir utan ICD-10 greiningu. Engin gögn lágu fyrir um gang í legu fyrir utan legutíma  

og ekki lágu fyrir gögn um skammtíma eða langtíma afleiðingar höfuðáverka. Einkenni heilahristings, og 

höfuðáaverka almennt, geta varið í mánuði eða ár eftir áverka og því væri fróðlegt að skoða hvort að 

rannsaka þessi þætti á Íslandi. Engar upplýsingar voru fengnar um dánartíðni barna sem hlutu 

höfuðáverka. Af þessum ástæðum var ekki hægt að svara rannsóknarspurningunni „Hverjar eru helstu 

afleiðingar höfuðáverka barna á Íslandi?” í þetta sinn. Það væri því efni til frekari rannsóknar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að nýgengi koma á Landspítala vegna höfuðáverka 

er hátt. Hinsvegar er lág innlagnartíðni sem bendir til þess að flestir höfuðáverkanir voru mildir og þurftu 

ekki tafarlausri meðferð að halda. Þrátt fyrir að börnin virðast ekki hafa þurft mikla meðferð strax í kjölfar 

áverkans er þörf fyrir eftirfylgni þessara barna þar sem þau gætu upplifað síðbúin einkenni sem geta 

varið í mánuði og ár eftir áverkann. Hjúkrunarfræðingar eru í flestum tilfellum fyrstu meðferðaraðilar hjá 

börnum sem fá höfuðáverka sem setur þá í kjörstöðu til að veita fyrstu meðferð og koma á fót nánu 

eftirliti (Conchie, o.fl., 2016). Mikilvægur þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga er einnig að fræða börn og 

fjölskyldur varðandi slysavarnir til að fyrirbyggja endurtekna áverka á höfði (Ball o.fl., 2010), sér í lagi 

þar sem vitað er að þau börn sem hafa áður hlotið höfuðáverka eru þrisvar til fimm sinnum líklegri til að 

fá höfuðáverka aftur á sinni ævi (Mason, 2013). Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu að fylgja þessum 

börnum eftir og vera vakandi fyrir síðbúnum einkennum, meðal annars í skólaumhverfi og 

heilsugæslustöðvum. 

Eftirfylgni er nauðsynleg hjá þessum börnum og því ætti að skoða að stofna göngudeild höfuðáverka, 

sem væri opin einu sinni til tvisvar í viku og mönnuð af hjúkrunarfræðingum. Þar mætti vísa börnum sem 

hafa hlotið höfuðáverka og fylgja þeim eftir heildrænt. Hjúkrunarfræðingur hefði þá tækifæri til að hitta 

þessi börn í kjölfar áverkans til fylgjast með skammtíma- og langtímaeinkennum sem upp gætu komið. 

Það væri einnig kostur að veita þessum börnum eftirfylgd í gegnum síma sem gæti farið fram á 

endurkomudeild bráðamóttökunnar á Landspítala. Samkvæmt rannsókn Falk (2012) dugði börnum og 
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fjölskyldum þeirra að hitta hjúkrunarfræðing einu sinni eftir höfuðáverka. Einnig kom fram í rannsókninni 

að mikilvægt væri að láta skólann vita af heilaáverka barns. Þar sem kennarar, starfsfólk skólans og 

skólahjúkrunarfræðingar eru í nánu sambandi við börnin gætu þeir fylgt þeim eftir og hugsanlega tekið 

eftir skammtíma- og langtímaafleiðingum og einkennum, til dæmis aukna tíðni höfuðverkja, erfiðleikar 

við nám, einbeitingarörðugleikar, minnistap og hegðunarbreytingar (Kacperski og Arthur, 2016; Mason, 

2013; Simma o.fl., 2013). 

Rannsóknin leiddi það í ljós að skráningu heilbrigðisstarfsmanna skortir annarsvegar um hvar slysin 

áttu sér stað og hinsvegar hver þróun áverkans var, sérstaklega hjá börnum sem hlutu alvarlegan 

höfuðáverka. Það gæti verið vegna þess að starfsfólk er að flýta sér í bráðaaðstæðum og vinnur misvel 

undir álagi. Önnur ástæða gæti verið að gögn úr sjúkraskrám eru ekki hugsuð sem rannsóknargögn. 

Það er mikill skortur á upplýsingum varðandi eftirfylgd þessara barna og hvort börn séu almennt að kljást 

við langtímaeinkenni. Áhugavert væri að rannsaka þetta frekar í framtíðinni.    
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Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að nýgengi höfuðáverka er hátt á Íslandi miðað við önnur lönd. 

Það gæti stafað af því að foreldrar og börn sækja meira í bráðamóttökuþjónustu frekar en þjónustu á 

heilsugæslustöðvum vegna vanþekkingar á alvarleika áverkans og hvert best sé að leita. Það er skortur 

á þekkingu í samfélaginu gagnvart heilsugæslustöðvum og þjónustu sem þau bjóða uppá, til dæmis 

hjúkrunarþjónustu. Einnig gæti verið skortur á fræðslu varðandi slysavarnir og almennar 

öryggisráðstafanir hjá börnum og foreldrum. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er marktæk línuleg lækkun á nýgengi höfuðáverka barna 

á rannsóknartímabilinu. Þetta gæti skýrst af betra eftirliti foreldra og umönnunaraðila, bættri slysavörnum 

og aukinni tækniþjónustu sem auðveldar einstaklingum aðgang að upplýsingum. 
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