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Ágrip 

Ein algengasta tegund áverka hjá börnum eru stoðkerfisáverkar. Er ástæða mögulega tengd virkni 

þeirra í íþróttum og leik, en einnig því að þroski barna fer eftir aldri og eru þau því mis vel í stakk búin 

til að meta aðstæður og takast á við þær. Lengi hefur verið vitað að stoðkerfisáverkar eru helstu 

ástæður fyrir komum barna á heilbrigðisstofnanir. Þrátt fyrir það hefur lítið verið skrifað um áverka af 

þessu tagi og fáar rannsóknir verið gerðar. Gögn um áverka og ástæður þeirra eru nauðsynleg svo að 

hægt sé að koma auga á forgangsverkefni og áhættuhópa og einnig til að skilja undirliggjandi ástæður 

áverka. Markmið rannsóknarinnar var að skoða komur barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala 

vegna útlimaáverka og þá í tengslum við orsakir, kynja- og aldursdreifingu og helstu útlimaáverka sem 

börn verða fyrir.  

Um er að ræða lýsandi og farandsfræðilega rannsókn. Rannsóknin var afturskyggn þar sem 

fengnar voru gagnaskrár úr rafræna sjúkraskrárkerfinu Sögu. Í úrtaki voru öll börn á aldrinum 0-18 ára 

sem leitað höfðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á tímabilinu 1. janúar 2013 

til 31. desember 2017.  

Á rannsóknartímabilinu voru komur 31.150 og alls voru það 17.419 börn. Nýgengi var 312,6 börn á 

hver 1000 börn með lögheimili á höfuðborgarsvæðinu. Stúlkur voru 47,1% af heildarkomum og drengir 

52,9%. Meðalaldur við komu var 10,96 ára (0-18 ára) og algengasti aldur 12 ára. Flestar komur voru 

hjá aldurshópnum 10-14 ára (42,4%). Algengustu orsakir áverka voru fall (44,8%) og árekstrar 

(25,2%). Algengasta greining barna við komu var “Tognun og ofreynsla á ökkla” (31,17%) og 

algengasti greiningarflokkur var “Úlnliður og hönd” (11,4%).  

Nýgengi íslenskra barna með lögheimili á höfuðborgarsvæðinu var hærra en í erlendum 

samanburðarrannsóknum. Orsakir og greiningar barna með útlimaáverka voru svipaðar og í erlendum 

rannsóknum og kynjadreifing var nokkuð jöfn en drengir aðeins fleiri eins og við var búist út frá 

fyrirliggjandi gögnum. 

Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum á áverkum barna og þá sérstaklega stoðkerfisáverkum og 

myndu þær rannsóknir nýtast til að bæta meðferð og koma í veg fyrir afleiðingar áverka. Einnig gætu 

rannsóknir nýst til að efla slysavarnir og fækka slysum barna. Skráningu við komu barna á slysa-og 

bráðadeild Landspítala þyrfti að taka til athugunar þar sem tækifæri sjást til umbóta og þá sérstaklega 

m.t.t. skráningu orsaka. Þrátt fyrir aukna umfjöllun um starfsemi heilsugæslunnar í samfélaginu mætti 

bæta vitund almennings á bráðaþjónustu innan hennar. Með því mætti fækka komum á slysa- og 

bráðadeild Landspítala í þeim tilvikum þar sem ekki er þörf á sérhæfðri þjónustu. 

Lykilorð: stoðkerfisáverkar, börn, orsakir, greiningar, skráning. 
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Abstract 

Extremity injuries are common in children and most often resulting from sport participation and the fact 

that children are unequally qualified to judge conditions and confront them due to age and 

developmental stage. Injuries to the extremities are a leading cause for childrens visits to hospitals but 

few studies are available on the subject. Research on injuries and their nature is essential in order to 

discern priority projects and at-risk children and to understand underlying reasons for the injuries. The 

objective of this study was to estimate the prevelance of extremity injuries in children in Iceland and 

factors related to these visits, their distribution by sex and age and types of injuries. 

In this retrospective study we used electronical medical records at the University hospital in 

Reykjavík to identify all patients aged 18 years or younger, who presented to the emergency 

department (ED) with extremity injuries from January 1st 2013 to December 31st 2017. 

 In the study period there were 31.150 visits to the ED for extremity injuries by 17.419 children. 

Girls were 47,1%. Average age at arrival was 10,96 years and the most common age was 12 years 

old. Most arrivals were in the age group of 10-14 year old children (42,4%). The incidence was 312,6 

children per 1000 children that were located in the capital area. The most common cause for injuries 

was falling (44,8%) and collision (25,2%). The most common diagnosis category was “Injuries to the 

wrist and hand” (31,17%) and the most common diagnosis was “sprain and overexertion of the ankle 

(11,4%). 

The indicence of icelandic children, who lived in the capital area of Reykjavík, was higher 

compared to other studies. Causes and diagnosis of injuries to the extremities were similar to previous 

studies and the distribution of sexes also but the prevelence of boys was a little higher as expected by 

information already beeing documented.   

Further research on injuries to exttremities in children is needed and would come in handy in 

regards to improving treatment and preventing repercussions following injuries. Research could also 

be used in order to improve accident prevention and to reduce the prevelance of accidents and deaths 

of children. Registration by health care workers could be improved and especially relating to listing the 

cause of accidents. Despite increased awareness of the work done by the health clinic, increased 

awareness to the public about the intensive care in health clinic is needed. By doing so, attendance to 

the ED could be lowered in cases where specialized service was not needed.  

Key words: injuries to the extremeties, children, causes, diagnosis, registration. 
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1 Inngangur 

Ein algengasta tegund áverka hjá börnum eru stoðkerfisáverkar. Er ástæða þess eflaust tengd virkni 

barna í íþróttum og leik. Þá er þroski barna mismunandi eftir aldri og eru þau því mis vel í stakk búin til 

að meta aðstæður og takast á við þær. Lengi hefur verið vitað að stoðkerfisáverkar eru helstu ástæður 

fyrir komum barna á heilbrigðisstofnanir en þrátt fyrir það hefur lítið verið skrifað um áverka af þessu 

tagi og fáar rannsóknir verið gerðar. Til að fækka slysum, tryggja viðeigandi meðferð og eftirfylgni og 

koma þannig í veg fyrir afleiðingar áverka seinna meir er þekking á þessu sviði nauðsynleg. 

Uppbygging stoðkerfis barna er frábrugðin byggingu fullþroska einstaklinga og gerir börn útsettari fyrir 

áverkum og álagsmeiðslum. Þekking á uppbyggingu og þroska stoðkerfis barna á hverju aldursskeiði 

er því mikilvæg í tengslum við greiningu, meðferð og eftirfylgni. Til að efla verkferla og vinnulag í 

tengslum við stoðkerfisáverka barna er þekking á faraldsfræði mikilvæg og því þörf á frekari umfjöllun 

og rannsóknum á þessu sviði. 

1.1 Faraldsfræði 

Gögn um áverka og ástæður þeirra eru nauðsynleg svo að hægt sé að koma auga á forgangsverkefni 

og áhættuhópa og einnig til að skilja undirliggjandi ástæður áverka. Þar að auki er samkomulag um 

skilgreiningar ákveðinna áverka nauðsynlegt til að tryggja nákvæmni og samanburðarhæfni (WHO, 

2008). 

Skoðaðar voru tölur frá Landlækni yfir skráðan fjölda íþrótta-, umferðar- og frítíma-og heimaslysa á 

árunum 2005-2016 fyrir aldurshópinn 0-19 ára. Skoðaður var heildarfjöldi slysa og dreifing m.t.t. aldurs 

og kyns. Heildarslys árin 2005-2016 skv. skýrslu Landlæknis í aldurshópnum 0-19 ára voru 148.895. 

Samkvæmt þessari skýrslu landlæknis voru á árunum 2012-2016 skráð 62.398 slys á hverju ári. 

Flest íþróttaslys áttu sér stað í aldurshópnum 15-19 ára ár hvert og voru fleiri drengir sem 

slösuðust við íþróttir hvert ár. Heildarfjöldi slysa var lægstur árið 2013. Voru þá skráð 2.017 slys. 

Heildarfjöldi slysa var hæstur árið 2016 þegar skráð voru 2.449 slys. Lítill munur var þó á milli ára og 

var meðalfjöldi skráðra íþróttaslysa áranna 2005-2016 2.189 slys.  

Flest umferðarslys voru einnig í aldurshópnum 15-19 ára. Fleiri kvenkyns slösuðust í 

umferðarslysum ár hvert. Heildarfjöldi slysa var lægstur árið 2013 þegar 604 slys voru skráð en hæstur 

árið 2012 þegar 769 slys voru skráð. Árlegur meðalfjöldi skráðra slasaðra í umferðarslysum árin 2005-

2016 var 649.  

Flest heima-og frítímaslys voru í aldurshópnum 0-4 ára nema árið 2016. Það ár voru flest slysin í 

aldurshópnum 5-9 ára. Heildarfjöldi slysa var lægstur árið 2015 þegar 5.327 slys voru skráð en hæstur 

árið 2012 þegar 6.875 slys voru skráð. Árlegur meðalfjöldi skráðra heima-og frítímaslysa árin 2005-

2016 var 5.960. Voru fleiri drengir sem slösuðust hvert ár í heima-og frítímaslysum. 

Fyrir liggur að langflest slys barna á aldrinum 0-19 ára á Íslandi á árunum 2005-2016 voru heima-

og frítímaslys og að það voru yngstu börnin sem að slösuðust oftast. Þar á eftir kemur aldurshópurinn 

15-19 ára í íþróttaslysunum og svo sami aldurshópur í umferðarslysunum. Áhugavert er að fleiri 

stúlkur slösuðust hvert ár í umferðarslysum en fleri karlkyns sem slösuðust í íþrótta-, og heima-og 

frítímaslysunum (Embætti landlæknis, 2016). 
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Forvarnir og fræðsla til foreldra er því gríðarlega mikilvæg til að leitast við að  koma í veg fyrir slys 

barna. Draga má þá ályktun að ástæður heima-og frítímaslysanna séu, eins og getið hefur verið, oft 

skortur á þroska og getu barnanna. Vegna þessa er mikilvægt að skoða þessi slys, ástæður þeirra og 

aðstæður hverju sinni og vinna að forvörnum út frá þv. Ekki er hægt að koma í veg fyrir öll slys en með 

forvörnum er hægt að fækka þeim og minnka alvarleika afleiðinganna.  

Framboð góðra gagna, sem aflað hefur verið af fólki sem hefur hlotið viðeigandi þjálfun til að greina 

gögn af þessu tagi, er því mikilvægt til að koma á áhrifaríkum fyrirbyggjandi inngripum (WHO, 2008). 

Meira hefur verið skrifað um þau slys sem valda dauðsfalli hjá börnum en þau slys sem gerast dags 

daglega án þess þó að valda dauðsfalli. Þegar samanburður er gerður á orsökum áverka er hægt að 

sjá að orsakir flestra dauðsfalla í hverju aldurshópi fyrir sig eru ekki þær sömu og orsakir sem 

algengast er að valdi áverkum án dauðsfalla í sama aldurshóp. Ef við skoðum til dæmis aldurshópana 

10-13 ára og 14-17 ára, þar sem algengustu áverkarnir eru eftir föll eða vegna íþrótta, þá er stærsti 

hluti áverka í þessum aldurshópum sem valda dauðsföllum vegna vélknúinna ökutækja. Algengustu 

áverkar eru eftir föll, vegna íþrótta og skurðir og göt sem eru minniháttar. Áverkar eftir vélknúin 

ökutæki, bruna eða drukknun eru sjaldgæfari en yfirleitt mun alvarlegri (Scheidt, Harel, Trumble, 

Jones, Overpeck, og Bijur, 1995; Gallagher, Finison, Guyer og Goodenough, 1984). Mikilvægt er að 

skoða algengi slysa og áverka fyrir samfélagið til að nýta fyrir slysaforvarnir og lækka þann kostnað 

heilbrigðiskerfisins vegna áverka sem hugsanlega væri hægt að koma í veg fyrir. Þá má ekki gleyma 

því að fækkun slysa leiðir til aukinna lífsgæða og hamingju fyrir marga. 

Íþróttaáverkar barna og unglinga geta verið fyrirsjáanlegir og því hugsanlega hægt að koma í veg 

fyrir þá. Áður en leiðir til að koma í veg fyrir áverka eru skoðaðar er nauðsynlegt að afla góðs skilnings 

á ástæðum þeirra. Er þá átt við þekkingu á nýgengistíðni, áhættuhópum og áhættuþáttum fyrir 

áverkum. Þátttaka barna og unglinga í íþróttum hefur mikilvæg áhrif á heilsu einstaklinga og 

almannaheill. Faraldsfræðileg gögn benda til þess að góð líkamleg heilsa hafi tengsl við lægri 

dánartíðni, minni sýkingartíðni og sýkingartíðni tengda sjúkdómum. Íþróttaáverkar barna og unglinga 

geta komið í veg fyrir íþróttaiðkun á fullorðinsárum sem að getur haft áhrif á framtíðar heilsufar 

(Emery, 2003). 

Undanfarin ár hefur þátttaka barna í íþróttum aukist mikið hjá öllum aldurshópum í hinum vestræna 

samfélagi. Samhliða vaxandi þátttöku hefur áhugi á rannsóknum um íþróttaáverka einnig aukist og þá 

sérstaklega á forvörnum vegna þeirra. Faraldsfræðilegar rannsóknir um íþróttaáverka barna á 

skólaaldri voru hér áður fyrr af litlu meira en úr nokkrum könnununum (Backx, Erich, Kemper og 

Verbeek, 1989). Eitthvað hefur þó bæst við. Við skoðun á íþróttaáverkum barna er hægt að sjá 

mynstur í algengi áverka eftir íþróttum. Ef áverkar eru skoðaðir eftir tegund íþróttar má sjá hvaða 

líkamspartar er algengast að verði fyrir áverkum eftir því hvaða íþrótt barnið stundar (Gottschalk og 

Andris, 2011).  

Við skoðun lesefnis kemur þó í ljós að mjög lítið magn upplýsinga er til um áverkamynstur barna 

með tilliti til árstíða. Eingöngu gögn um alvarlegri áverka barna og börn sem hafa þurft innlögn eru til 

og gefa þau gögn til vísbendingar um tengingu á milli árstíða og tegundar áverka. Lesefni um 

árstíðarbundna áverka á meðal barna er almennt sjaldgæft en er nauðsynlegt til að öðlast viðeigandi 
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upplýsingar um nýgengi og algengi minna alvarlegra áverka og ofreynsluáverka (Jespersen, Holst, 

Franz, Rexen og Wedderkopp, 2014). 

Í flestum löndum eru föll barna algengasta ástæða komu þeirra á slysa- og bráðamóttöku. Eru 

afleiðingarnar mismunandi og meðferð mismikil. Hægt að sjá mun eftir löndum á því hvar og hvernig 

börnin eru að detta. Ef slys á börnum eru skoðuð er hægt að sjá mun á hátekju- og lágtekjulöndum. Í 

lágtekjulöndunum var oft skortur á slysaforvörnum eins og öryggishliðum við stiga op, rimlarúm ekki 

rétt notuð, auðveld aðgengi að þökum sem eru óvarin og jafnvel leiksvæði barna. Félagslegir og 

efnahagslegir þættir, eins og fátækt og menntun foreldra, geta haft áhrif möguleika foreldra til þess að 

fá viðeigandi fræðslu, nota öryggisbúnað og eiga húsnæði á öruggum stað með öruggu umhverfi 

(World Health Orginization, 2008). Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum um slys, áverka og eitranir eitt 

ár aftur í tímann. Þar voru skoðaðir þættir eins og menntun móður, heildartekjur heimilis og tryggingar 

fjölskyldunnar. Í henni kemur fram að börn þeirra sem eru með yfir 40.000$ í heildartekjur á mánuði 

hafa hærri slysatíðni en börn þeirra sem eru með 10.000$-24.999$ í heildartekjur á mánuði. Einnig 

mátti sjá hærri slysatíðni hjá börnum mæðra með yfir 12 ára menntun en hjá börnum sem áttu mæður 

með undir 12 ára menntun. Börn sem voru tryggð höfðu hærri slysatíðni en þau börn sem ekki voru 

tryggð en það má sennilega útskýra með færri komum þeirra sem ekki voru tryggðir á slysa- og 

bráðamóttöku þrátt fyrir áverka. Einnig mátti sjá mun á ástæðum áverka hjá þeim með hæstu 

heildarinnkomu heimilisins en þar voru fleiri hjólreiða og íþróttaslys en hjá öllum öðrum tekjuflokkum 

(Scheidt ofl, 1995). 

Árið 2004 voru föll 15. algengasta ástæða dauða hjá börnum á aldrinum 15-19 ára í heiminum. Í 

flestum löndum eru föll algengasta ástæða komu barna á slysa- og bráðadeild eða um 25%-52% af 

heildarkomum. Ekki er auðvelt að nálgast gögn um föll barna á heimsvísu, sem leiða ekki til dauða, 

þrátt fyrir að sú tegund falla sé mun algengari en þau sem leiða til dauða. Þau gögn sem eru 

aðgengileg benda til þess að föll séu algengasta tegund áverka sem sjást á spítala eða bráðadeild í 

flestum hátekjulöndum. Flestar rannsóknargreinar um áverka barna í lágtekjulöndum eru aðeins unnar 

út frá gögnum frá spítölum og taka því ekki með þau börn sem ekki geta leitað sér heilbrigðisþjónustu 

(WHO, 2008).  

Á meðal barna og ungs fólks verða strákar oftar fyrir áverkum en stelpur, bæði af völdum falls og 

áverkum af öðru tagi. Þetta á við í flestum löndum og á bæði við föll sem valda dauða og ekki (WHO, 

2008). Margar rannsóknir sýna fram á að strákar eru með hærri áverkatíðin en stelpur. Sumar 

rannsóknir tala um að karlkynið sé með hærri áverkatíðni allt til 55 ára aldurs en þá sé munurinn á 

kynjum orðinn nánast enginn (Fife, Barancik og Chatterjee, 1984). 

Aldur barna skiptir máli og algengi áverka og ástæður þeirra eru breytilegar eftir aldri. Börn hafa 

ekki sama þroska og fullorðnir og er það ástæðan fyrir því að það eru ákveðin aldurstakmörk fyrir 

bílpróf, áfengiskaup og fleira (World Health Orginization, 2008). Ef skoðaðar eru rannsóknir um áverka 

og ástæður þeirra eftir aldri barna má sjá töluverðan breytileika eftir aldri. Í rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum voru aldur og ástæður slysa skoðaðar. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að frá 1-

4 ára eru algengustu áverkarnir föll, högg og skurðir. Á aldrinum 5-9 ára voru algengustu ástæður fyrir 

áverkum þær sömu og hjá 1-4 ára en þar bættust við áverkar eftir hjólreiðar og skauta sem einnig voru 
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algengir. Frá 10-13 ára byrja íþróttaslysin að verða algeng og er tíðni þeirra svipuð og eftir föll og 

högg. Á aldrinum 14-17 ára eru íþróttaáverkar algengastir (Scheidt, 1995). 

Nokkrar rannsóknir hafa skoðað geðræn einkenni barna í tengslum við áverka af völdum slysa. 

Kom þar í ljós að börn sem eiga við hegðunarvandamál að stríða voru 1,5 sinnum líklegri til að slasa 

sig í samanburði við börn sem áttu ekki við hegðunarvandamál að stríða. Rannsóknir hafa sýnt að 

einstaklingar með ADHD (e. attention deficit hyperactivity disorder) eru töluvert líklegri til að slasa sig 

við að hjóla eða keyra bíl, eru líklegri til að fá höfuðáverka eða vera lagðir inn á spítala vegna eitrunar, 

bruna eða annarra óviljandi áverka heldur en þeir sem ekki eru með ADHD. Líkur á áverka eru auknar 

bæði meðal barna og fullorðinna sem eru greindir með ADHD, mögulega vegna þess að þeir sem 

greindir eru með ADHD eru líklegri til að vera eftirtektarlausir, utan við sig, hvatvísir og ófærir um að 

sjá fyrir afleiðingar ákveðinna atferla (Chou, Lin, Sung og Kao, 2014). 
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2 Uppbygging stoðkerfis barna 

Stoðkerfið samanstendur af beinum, liðamótum og beinagrindavöðvum. Hlutverk stoðkerfisins er að 

sjá til þess að við getum staðið upprétt, stjórnað hreyfingum, geymt steinefni og framleitt rauð 

blóðkorn.  

Vöðvar eru úr trefjavef og eru samansafn fruma sem geta dregist saman til þess að framkvæma 

hreyfingu. Til eru þrjár tegundir vöðva og skiptast þær í beinagrindavöðva, sléttavöðva og hjartavöðva. 

Beinagrindavöðvar eru stóru vöðvar líkamans sem að hægt er að þjálfa upp og styrkja eins og tvíhöfði 

(e. bicep), þríhöfði (e. tricep), þjóhnappsvöðvinn (e. gluteus maximus) og axlarvöðvinn (e. deltoid). 

Þegar einn beinagrindavöðvi spennist slaknar á andstæðum vöðva, eins og þegar tvíhöfði (e.bicep) er 

spenntur, slaknar á þríhöfða (e.tricep) og hann lengist. Beinagrindavöðvar framkalla hreyfingu eftir 

taugaboðum og hreyfa útlimi um liðamót. Beinagrindavöðvar beita kröftum sínum á sinar sem síðan 

hreyfa bein eða aðra líkamsparta.  

Við fæðingu eru vöðvar nánast fullmótaðir ólíkt beinum sem þroskast og mótast fram eftir aldri. 

Fyrstu árin styrkjast vöðvarnir hratt og halda áfram að styrkjast allt til 25-30 ára aldurs. Fyrir kynþroska 

eru sinar og liðbönd sterkari en beinin. Breytingar á líkamanum eftir aldri og þroskamunur geta valdið 

misgreiningum á áverkum barna þar sem beinbrot eru vangreind sem snúningur eða áverki á lið (Ball, 

Bindler og Cowen, 2014). 

2.1 Uppbygging liðamóta 

Liðamót eru þar sem bein mætast eða á milli beina og brjósks. Liðamót eru flókin og hreyfing um 

liðamót er samtvinnuð af mörgum þáttum. Liðamót er hægt að flokka eftir uppbyggingu og hreyfigetu 

þeirra. Bein tengjast aldrei beint saman þar sem bandvefur (e. connective tissue) tengir bein saman 

við hvort annað og myndar þannig lið. Hreyfing liðanna er allt frá því að vera mikil í það að hreyfast 

nánast ekki neitt.  Því meiri hreyfanleiki í liðnum, því óstöðugri er hann. Dæmi er axlarliðurinn sem er 

mjög hreyfanlegur og algengt er að detta úr axlarlið. Axlarliðurinn er þar af leiðandi útsettur fyrir 

áverkum. Ef mjaðmarliðurinn er skoðaður kemur í ljós að hann er einnig mjög hreyfanlegur en sterk 

liðbönd, sterkustu liðbönd líkamans, gera það að verkum að mjaðmarliðurinn er sterkari en aðrir liðir 

líkamans sem hafa minni hreyfigetu eins og olnbogi, hné og ökkli. Liðir sem hafa meira bil á milli beina 

hafa liðpoka og liðvökva sem sjá um að smyrja liðinn, minnka núning milli beina og einfalda hreyfingu. 

Sveigjanleiki trefjahimnunar (e. fibrous membrane) í liðpokanum gerir hreyfingar á liðnum auðveldari 

og togstyrkur hennar hjálpar til við stöðuleika í liðnum. Til eru einstaklingar sem hafa aukinn liðleika í 

liðamótum (e. double joints) og eru liðamót þeirra ekki jafn sterk þar sem stöðugleiki liðsins er minni.  

Liðbönd tengjast beinum og eru til margar tegundir liðbanda sem gegna mismunandi hlutverkum í 

hverjum lið. Liðbönd í hné hjálpa til við að gera hnjáliðinn stöðugri og koma í veg fyrir ákveðnar 

hreyfingar sem hnjáliður á ekki að framkvæma. Sinar eru festur sem tengja beinagrindavöðva við bein. 

(Ball, Bindler og Cowen, 2014; Tortora og Nilsen, 2012). Í liðnum gegna taugar því hlutverki að miðla 

upplýsingum um verki, hreyfingu á lið og hversu mikil teygja er á liðnum til heilans (Tortora og Nilsen, 

2012).  
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2.2 Uppbygging beinagrindavöðva 

Flest af því sem gerist í líkamanum er framkvæmt af vöðvum eins og hreyfing, öndun, þvagútskilnaður 

og myndun líkamshita. Til eru þrjár tegundir vöðvavefja sem gegna mismunandi hlutverki. Vöðvar 

flokkast eftir vöðvavef í beinagrindavöðva, hjartavöðva og slétta vöðva. Þrátt fyrir að þessar tegundir 

séu líkar að einhverju leyti er munur á uppbyggingu, staðsetningu og hvernig þeim er stjórnað af 

tauga- og innkirtlakerfinu. Beinagrindavöðvar hafa það hlutverk að færa bein í beinagrindinni og 

framkvæma hreyfingar. Flestir beinagrindavöðvar festast við bein en þó eru nokkrir sem að festast við 

aðra beinagrindavöðva eða húð (Tortora og Nilsen, 2012).  

 Mikið af æðum má finna í beinagrindavöðvum, yfirleitt slagæð og eina til tvær bláæðar sem sjá um 

flutning súrefnis og næringarefna til vöðva og brottnám úrgangsefna og hita frá vöðvum. Sómatískar 

taugar stjórna beinagrindavöðvum. Hver hreyfitaug tengist að meðaltali 150 vöðvaþráðum sem allir 

dragast saman á sama tíma við áreitið frá tauginni. Heildarstyrkur vöðvasamdráttar fer eftir því hversu 

stór hreyfieining er og hversu margar hreyfieiningar eru virkjaðar á saman tíma. Samdráttur 

beinagrindavöðva verður eftir að acetýlkólín er losað út úr taugaendum sómatískra tauga og virkja 

þannig samdrátt beinagrindavöðvans. Til þess að líkaminn geti haldið vöðvaspennu eru taugar í heila 

og mænu sem virkja vöðvaspennu án þess að nota acetýlkólín sem virkjar samdrátt 

beinagrindavöðva. Þar er hreyfieining virkjuð og óvirkjuð til skiptis  en ekki nægilega mikið til þess að 

framkalla hreyfingu. Vöðvaspenna (e. tonus) gegnir einnig hlutverki í sléttum vöðvum eins og í 

æðaveggjum til þess að stjórna blóðþrýstingi líkamans. Vöðvasamdrættir geta verið ísótónískir þar 

sem vöðvaspenna veldur því að lengd vöðvans breytist t.d. við hreyfingu líkamans og færslu hluta. 

Einnig geta vöðvasamdrættir verið ísómetrískir þar sem vöðvinn breytir ekki lengd sinni við 

vöðvasamdrátt. Ísómetrískur vöðvasamdráttur er mikilvægur til að auka stöðuleika í liðum á meðan 

aðrir hreyfast (Tortora og Nilsen, 2012). 

2.3 Uppbygging beina 

Bein er af einstakri formgerð, sterkara en eik, múrsteinar og jafnvel steinsteypa. Það er jafn stíft og 

steypujárn og er aðeins þriðjungur af þyngd þess, ásamt því að vera mun sveigjanlegra. Ólíkt 

múrsteinum og járni, gerir sveigjanleiki beinsins því kleift að taka á sig mikla þyngd og högg án þess 

að brotna. 

Bein eru samsett úr lífrænum- og ólífrænum grunnefnum ásamt vatnsbútum. Lífræna efnið er að 

mestu leyti kollagen af týpu 1 en einnig beinfrumur og lítið magn af próteinum sem ekki innihalda 

kollagen sem er líffræðilega mikilvægt.  Ólífræna efnið er nánast eingöngu samsett úr steinefnum. 

(Khan, McKay, Kannus, Bailey, Wark og Bennel, 2001). Kollagen er efni sem að beinmyndunarfrumur 

búa til í beinmyndunarfasanum. Kollagen er mikilvægt hvað varðar beinstyrk og hefur verið sýnt fram á 

að skortur á kollageni tengist aukinni hættu á beinbrotum (Fonseca, Moreira-Goncalves, Coriolano og 

Duarte, 2014). Lífræni grunnmassinn ákvarðar byggingu beinsins ásamt afl- og lífaflsfræði þess. 98% 

þessa grunnmassa er úr kollageni af týpu 1 og próteinum sem innihalda ekki kollagen. Hin 2% 

samanstanda af beinmyndunarfrumum, beinfrumum og beinátfrumum (Khan, McKay, Kannus, Bailey, 

Wark og Bennel, 2001). 
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Barnæska og unglingsár eru mikilvæg tímabil í lífinu sem einkennast af hröðum og markverðum 

vexti langbeina, stækkun á svæðum beina og uppsöfnun steinefna í beinum. Að ná ákjósanlegum 

beinþroska á þessum árum er mikilvægt þar sem meirihluti beinmassa einstaklings hefur myndast og 

þroskast fyrir 20 ára aldur. Lengd beina, þéttni þeirra og steinefni þroskast mishratt sem gerir börn 

útsettari fyrir beinbrotum (Kindler, Lewis og Hamrick, 2015). 

Hugtakið beinstyrkur er oft notað til að skýra afhverju sum börn brjóta bein oftar en önnur. 

Beinstyrkur er heilleiki beins sem er margbrotið líffæri með flókna uppbyggingu. Lykilatriði í lífaflfræði 

beinsins eru stífleiki, seigja, sveigjanleiki og aflfræðilegur styrkur. Þessir þættir teljast til innri 

lífaflfræðilegra eiginleika beinsins. Ytri lífaflfræðilegir þættir eru bygging og formgerð beinsins. Bein 

barna hafa aðra lífaflfræðilega byggingu en fullorðinna og er ekki hægt að lýsa byggingunni út frá 

aðeins einum eiginleika. Þegar meta á bein barna skal horfa til innri-, sem og yrti lífaflfræðilegu þátta 

beina og samspils á milli þeirra. Þeir þættir sem taldir eru hafa áhrif á það að börn eru líklegri til að 

brjóta bein eru minni bein barna og þ.a.l. minna þol fyrir álagi sem er beitt á beinin. Minni beinþéttni, 

minni stífleiki beina og minni segja beinanna (Foresties-Zhang og Bishop, 2016). 

2.4 Sérstaða beina barna 

Þrátt fyrir að frumstigsbeinmyndun sé að mestu leyti tilbúin við fæðingu er trefjahimna til staðar á milli 

höfuðbeinanna. Aftari höfuðmótin lokast um 2-3 mánaða aldur en fremri höfuðmótin lokast hins vegar 

ekki fyrr en við 7-9 mánaða aldur sem gerir heila og höfuðkúpu kleift að halda áfram að stækka. 

Annars stigs beinmyndun á sér stað svo lengi sem langbeinin eru enn að vaxa. Brjóskfrumum í kastinu 

er skipt út fyrir beinmyndunarfrumur sem ýta enda beinsins í átt frá skaftinu. Kalkinntaka er 

nauðsynleg fyrir börn til að tryggja fullnægjandi beinþéttni og að koma í veg fyrir beinþynningu og brot 

á fullorðinsárum (Ball, Bindler og Cowen, 2014). 

Vegna þess að vöxtur beina á sér stað í kastbrjóskinu eru áverkar á þann hluta langbeina 

áhyggjuefni hjá ungum börnum. Hraður vöxtur beinanna auðveldar gróanda eftir brot en getur einnig 

leitt til vaxtaverkja þegar tog verður á vöðvum samhliða hröðum vexti beina. Endi langbeinanna, 

kastið, er brjóskkenndur svo að beinin geti haldið áfram að vaxa fram að 20 ára aldri eða þangað til að 

beinþroska er lokið. Á þeim tímapunkti lokast fyrir kastbrjóskið, bein kemur í stað brjósks í hliðum 

beinanna og aðeins kastrák verður eftir. Langbein barna eru holótt og minna þétt en fullorðinna. Vegna 

þess geta bein barna bognað, svignað eða brotnað eftir einfalt fall (Ball, Bindler og Cowen, 2014). 

Mikilvægasti munurinn á beinagrind barna og fullorðinna er vaxtarlínan. Þar sem hún er búin til úr 

brjóski er hún álitin “veiki hlekkur” beinagrindarinnar. Vaxtarlínan skilst í sundur eða brotnar áður en að 

röskun verður á stórum og teygjanlegum aðliggjandi liðamótum. Áverkar sem valda tognun í 

liðamótum, eða jafnvel liðhlaupi, hjá fullorðnum valda vaxtarlínuáverkum hjá börnum (Thorton, Della-

Giustina og Aronson, 2015). 
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3 Áverkar 

Slys á börnum eru algeng og eru samfélagslegt vandamál. Samfélagið ber ábyrgð á því að 

slysaforvarnir og öryggi barna sé sem best ásamt fræðslu til foreldra um hættur sem geta leynst í 

umhverfinu. Kostnaðarsamt er fyrir heilbrigðiskerfið að meðhöndla öll þau börn sem slasast ásamt því 

að hafa áhrif á lífsgæði þeirra sem slasast og leiða til tímabundninnar hömlununar. Börn eru útsettari 

fyrir áverkum en fullorðnir þar sem þau hafa ekki sama þroska og þekkingu eins og áður hefur verið 

getið (World Health Orginization, 2008). 

Stoðkerfisáverkar eru flokkaðir eftir gangvirkni (e. mechanism), staðsetningu og afli áverkans. 

Ofreynsla, tognanir, liðhlaup og brot eru algengustu stoðkerfisáverkarnir hjá börnum. Börn hafa 

ákveðna eiginleika sem gera þau útsettari fyrir áverkum eins og viðkvæma vaxtarlínu beina, aukinn 

hreyfanleika liðamóta, holótt bein, reynsluleysi við íþróttaiðkun og ófullnægjandi þjálfun (Ball, Bindler 

og Cowen, 2014). 

3.1 Frítímaáverkar 

Fall úr nokkurri hæð er algengasta ástæða áverka, sem leiða ekki til dauða, hjá börnum en leiðir oft til 

dauða hjá eldra fólki (Gulati, Aggarwall, Kumar og Agarval, 2012). Föll úr töluverðri hæð eru algengari 

á sumrin og er það líklegast vegna þess að gluggar, sem er algengt að börn detti út um, eru frekar 

opnir yfir sumartímann vegna hita og eldri börn eru líklegri til að vera að leika sér í brunastigum, á 

svölum og þökum. Kerfisbundin yfirferð á því efni sem hefur verið gefið út hvað varðar áhættuþætti 

barna fyrir áverkum eftir föll leiddi í ljós að aldur, kyn og fátækt væru áhættuþættir (WHO, 2008). 

Brot hjá börnum geta stafað af beinum áverka á beinið eins og eftir fall, íþróttaáverka, ofbeldi eða 

bílslys eða beinsjúkdómum sem valda veikingu beina. Börn sem hafa verið greind með beinþynningu 

eða beinrýrð eru líklegri til að brjóta sig. Barnaníð er algeng ástæða beinbrota hjá börnum og ættu brot 

að vera skoðuð m.t.t. þess. Til dæmis eru lærleggsbrot algengust hjá 2-3 ára og hjá fullorðnum. AF 

þeirri ástæðu benda lærleggsbrot hjá ungabörnum gjarnan til ofbeldis (Ball, Bindler og Cowen, 2014). 

Áverkar eftir trampólín eru bæði algengir og geta verið mjög alvarlegir. Algengt er að kalla þurfti til 

bæklunarlækna eftir trampólínslys og þá oft vegna barna.  

Í viðtali við deildarstjóra á deild G3 á slysa-og bráðamóttöku Landspítala í febrúar 2018 kom fram 

að mikill fjöldi barna kemur á hverju ári á deildina vegna frístundaráverka. Nefndi hún helst trampólín- 

og hjólaslys og skíða- og snjóbrettaslys. Sagði hún að þessir áverkar fylgdu gjarnan árstíðum eins og 

gefur að skilja hér á Íslandi. Trampólínslysin byrjuðu að láta sjá sig þegar voraði og væru frameftir 

sumri. Hjólaslysin væru einnig flest á vorin og sumrin. Sagði hún að skíða- og snjóbrettaslysin byrjuðu 

gjarnan á fyrstu opnunardegi í Bláfjöllum og héldu svo áfram fram að vori (Bryndís Guðjónsdóttir, 

deildarstjóri G3, munnleg heimild, viðtal 6. febrúar 2018). 

3.2 Vaxtarlínuáverkar 

Þrátt fyrir að vaxtarlínuáverkar grói helmingi hraðar en langbeinaáverkar eru þetta áverkar þar sem að 

líffræðilega jafn vöxtur er mikilvægur til að stuðla að sem bestum gróanda og sem minnstri bæklun 
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útlimsins. Ef barn er aumt á vaxtarlínusvæði ætti grunur að vera um brot frekar en tognun þrátt fyrir að 

röntgenmyndir sýni ekki brot (Thorton, Della-Giustina og Aronson, 2015). 

Árið 1963 flokkuðu Robert B. Salter og W. Robert Harris vaxtarlínubrot eftir meðferð og 

batahorfum. Salter-Harris flokkunarkerfið samanstendur af flokkum 1 til 5, þar sem hækkandi 

flokkunartala þýðir aukin áhætta á truflun á gróanda. Mynd 1 lýsir eiginleikum hverrar tegundar fyrir sig 

og einnig má sjá mynd af hverju broti. 

Tegund 
1 

Áverki þar sem brot er aðeins í gegnum vaxtarlínu 

Ef röntgen mynd er eðlileg getur áverkinn verið ótilfært brot 

Eymsli yfir vaxtarlínu er algengasta einkennið 

Ef sjúklingur er aumur yfir vaxtalínu þrátt fyrir að allt annað í 
skoðun sé eðilegt á að gipsa sjúkling eða setja hann í spelku 

Batahorfur fyrir brot af þessari tegund eru mjög góðar 

 

Tegund 
2 

Brot í gegnum vaxtarlínu og beinfal (e. metaphysis), þar sem að 
hluti af beinfal er enn tengdur við kastið 

Þessi tegund er algengasta tegund vaxtarlínuáverka 

Áverki af þessu tagi krefst meðferðar með gipsi eða spelku 

Batahorfur fyrir þessa tegund eru einnig mjög góðar 

 

Tegund 
3 

Brotið felur í sér brotalínu (e. fracture line) sem byrjar innan liðs (e. 
intra-articularly) og fer í gegnum kastið inn í vaxtarlínuna 

Þar sem að þetta er brot innan liðar er nákvæmur líffræðilegur 
samdráttur mikilvægur til að koma í veg fyrir liða-og vaxtarfrávik 
sem og liðbólgur eftir áverka. 

Með viðeigandi samdrætti (e. reduction) eiga batahorfur fyrir 
áverka af þessari tegund að vera góðar 
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Mynd 1 Flokkun vaxtarlínubrota skv Salter og Harris (Thorton, Della-Giustina og Aronson, 
2015)  

3.3 Vaxtarverkir 

Þegar skoðaðar eru helstu ástæður fyrir verkjum í útlimum barna og unglinga má sjá að vaxtarverkir 

eru oft ástæða verkja í útlimum hjá þessum aldurshópi og er algengast að vaxtaverkir komi fram í 

fótum. Rannsókn sem gerð var á 9.380 breskum börnum á aldrinum 5-13 ára leiddi í ljós að 

vaxtarverkir voru algengasta ástæðan fyrir verkjum í útlimum. Þegar algengi vaxtarverkja var skoðað 

með tilliti til aldurs mátti sjá tvöföldun á tíðni vaxtarverkja eða um 15,1% hjá 5 ára og 32,5% hjá 13 ára. 

3,4% af þeim börnum sem tóku þátt í rannsókninni fundu fyrir vaxtarverkjum öll árin. Í þessari 

rannsókn var einnig komið inná tengsl vaxtarverkja og fjölskyldusögu um gigt. Rannsóknir sína 

ákveðin tengsl milli vaxtarverkja barna og aukinnar fjölskyldusögu um gigt en þetta þarf þó að skoða 

nánar og er nýtt og áhugavert sjónarhorn á vaxtarverki barna og unglinga (Bishop, Northstone, 

Emmett og Golding, 2010). 

3.4 Íþróttaáverkar 

Íþróttameiðsl eru algengustu áverkar barna í hinum vestræna heimi og teljast áverkarnir veruleg byrði 

á heilbrigðiskerfi þar sem beinn- og óbeinn kostnaður er mikill fyrir börnin, foreldra og samfélagið. 

Áverkar af völdum íþrótta geta valdið stuttri hreyfihömlun, fjarveru frá skóla og íþróttum og einnig haft 

langtíma afleiðingar fyrir börnin eins og til dæmis slitgigt. Algengustu áverkarnir hjá börnum á 

skólaaldri eru liðbandstognanir, brot og ofreynslu áverkar, oftast í neðri útlimum en einnig í efri 

útlimum (Jespersen, Holst, Franz, Rexen og Wedderkopp, 2014). 

Tegund 
4 

Brotið felur í sér brotalínu sem byrjar innan liðar og fer í gegnum 
kast, vaxtarlínu og beinfal (e.metaphysis) 

Nákvæmur líffræðilegur samdráttur er mikilvægur 

Brot af þessu tagi krefst oftar en ekki skurðaðgerðar til að gera við 
brotið 

Vaxtatruflanir eru algengar eftir áverka af þessu tagi 

 

Tegund 
5 

Vaxtarlínan er kramin án þess að brotna 

Erfitt getur reynst að greina áverka af þessu tagi þar sem að þetta 
kemur oft ekki fram á röntgenmynd 

Batahorfur eru lélegar vegna ótímabærar stöðnunar á vexti 
beinsins 

 



24 

Börn og unglingar eru einstakur hópur í íþróttum og mikilvægt er að hafa sérstöðu þeirra í huga 

þegar verið er að meta og meðhöndla áverka hjá þeim. Síðustu ár hefur börnum og unglingum fjölgað 

í skipulögðu íþróttastarfi og rannsóknir hafa verið gerðar erlendis til þess að skoða algengi áverka og 

tíðni áverka í hverri íþrótt. Rannsókn sem gerð var af Bijur og samstarfsfélögum þar sem áverkar  

11.840 barna og unglinga á aldrinum 5-17 ára voru skoðaðir leiddi í ljós að 35,8% allra áverka mátti 

rekja til íþrótta- og tómstundaiðkunar. Tíðni og eðli áverka getur verið mismunandi eftir því hvaða íþrótt 

er verið að stunda. Þegar íþrótta- og tómstundaáverkar eru skoðaðir má sjá að neðri útlimir, þá 

aðalega hné- og ökklaáverkar, eru algengari en áverkar á efri útlimum, baki, háls eða höfði 

(Hutchinson og Nasser, 2000).  

Við skoðun og mat á neðri útlimaáverkum hjá börnum og unglingum þarf að hafa í huga mikilvæga 

líffræðilega og lífeðlisfræðilega þætti sem valda því að áverkar eru ekki eins hjá börnum og 

fullorðnum. Ef áverkar á hné eru skoðaðir hjá börnum og unglingum í samanburði við áverka hjá 

fullorðnum má sjá að vaxtarlínubrot (e. physeal) eða þegar bein brotnar frá upprunanlegum vef eru 

algengari hjá börnum á meðan áverkar á fremra krossbandi eða innra liðbandi eru algengari hjá 

fullorðnum (Hutchinson og Nasser, 2000).  

Síðastliðin ár hefur álag og ákefð í íþróttum barna aukist. Börn og unglingar verða sífellt yngri 

þegar þau byrja að stunda íþróttir af mikilli ákefð sem eykur líkur þeirra á áverkum og álagsmeiðslum. Í 

rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum kom í ljós að meðalfjöldi koma barna og unglinga á spítala 

vegna íþróttatengdra áverka ár hvert er 2.6 milljónir á aldrinum 5-24 ára (Adirim og Cheng, 2003). 

Unglingar á kynþroskaskeiði eru útsettari fyrir álagsmeiðslum þar sem takmarkaður teygjanleiki er á 

vöðvum og sinum sem hafa mikið fyrir því að lengjast og teygjast hratt til þess að halda í við hraðan 

vöxt beina á þessum aldri (Hutchinson og Nasser, 2000).  

Efri útlimir eru útsettir fyrir áverkum í íþróttum eins og fimleikum, hafnabolta og handbolta þar sem 

mikið álag er á efri útlimi. Íþróttir sem innihalda kast á bolta og/eða hlutum auka líkurnar á áverkum á 

efri útlimi. Áverkar af völdum kastíþrótta eru til að mynda brot við vaxtarlínu á upphandleggsbeini, lítill 

stöðugleiki í axlarlið og áverkar á liðböndum í olnboga og tennisolnbogi. Brot eru algeng tegund 

íþróttameiðsla og eru mörg slæm brot, sem þarfnast aðgerðar, tengd við íþróttir. Aðrir 

stoðkerfisáverkar eins og tognanir og ofreynsla eru einnig algengir (Ball, Bindler og Cowen, 2014). 

3.5 Ofbeldi  

Barnaníð er útbreitt samfélagslegt-og læknisfræðilegt vandamál sem og orsök fötlunar og dauða hjá 

börnum. Aukin vitundarvakning hefur leitt til meiri skilnings á samfélagslegri-, læknisfræðilegri- og 

faraldursfræðilegri hlið þessa flókna vandamáls (Kocher og Kasser, 2000). 

Stoðkerfisáverkar, áverkar í munnholi og áverkar á húð eru ekki eðlileg meiðsli barna sem að enn 

hafa ekki náð þeim þroska að geta togað sig upp og gengið nokkur skref meðfram hlutum. Þegar 

svona áverkar eru til staðar skal gera ráð fyrir ofbeldi þar sem að áverkar af þessu tagi eru oft váboði 

þess. Áverkar sem vekja grun um ofbeldi eru oftast sjáanlegir eða augljósir minniháttar áverkar á 

barni, sem ekki er byrjað að ganga, sem að standast ekki útskýringar. Þessir áverkar þarfnast 

vanalega ekki meðhöndlunar þar sem að þeir gróa auðveldlega og án afleiðinga. Dæmi um áverka af 
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þessu tagi eru marblettir, áverkar í munnholi, liðhlaup í handleggjum og minniháttar brunar (Petska og 

Sheets, 2014). 

Grunsamlegir áverkar eins og rifbeinsbrot teljast ekki sem einkennandi áverkar þar sem að þeir eru 

ekki auðveldlega greinanlegir af umsjónaraðila. Ónákvæmir húðblettir eins og roði eða yfirborðs hrufl 

teljast heldur ekki til einkennandi áverka ofbeldis þar sem að þeir geta átt sér eðlilega skýringu í 

umönnun ungabarna (Petska og Sheets, 2014).  

Vegna þess að brot eru næst algengasta birtingarmynd líkamlegs ofbeldis, á eftir meiðslum á húð, 

og vegna þess að um það bil þriðjungur barna sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi þurfa að hitta 

bæklunarlækni er skilningur á mun á slysaáverkum og áverkum sem verða ekki af völdum slysa 

grundvallaratriði til að geta borið kennsl á ofbeldisáverka og veitt viðeigandi meðferð (Kocher og 

Kasser, 2000). 

Beinbrot eftir ofbeldi eru algengari hjá yngri börnum en þau eru í aukinni áhættu vegna sérstöðu 

óþroskaðrar beinagrindar þeirra og vegna þess að þau eru krefjandi í umönnun, varnarlaus og geta 

ekki tjáð sig. Langbeinabrot í börnum sem ekki geta gengið, og eru ekki með efnaskiptasjúkdóm, eru 

oftar vegna ofbeldis heldur en af völdum slysa. Í alvarlegri tilfellum barnaníðs var upphandleggsbrot 

algengast, annars voru það sköflungsbrot eða lærleggsbrot (Kocher og Kasser, 2000). 
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4 Samantekt 

Í heimildaleit fyrir fræðilegan hluta þessarar rannsóknar varð höfundum ljóst hve takmarkað efni er til 

um stoðkerfisáverka barna á Íslandi. Erlendar rannsóknir og fræðigreinar voru fáar og margar hverjar 

úreltar m.t.t. meðferðar og eftirfylgni. Mikilvægt er að efla þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á 

stoðkerfisáverkum barna til að koma í veg fyrir rangar greiningar og ófullnægjandi meðferð. Þannig má 

komast hjá vandamálum hjá börnum seinna á ævinni tengdum stoðkerfi og áverkum sem þau hafa 

hlotið.  

Þekking á frítímaáverkum barna er einnig nauðsynleg til að efla forvarnir og fræðslu. Má þar nefna 

t.d. vinsældir trampólína hér á landi. Við komu trampólína mátti sjá aukningu í komum barna á 

slysamóttöku með áverka sem þau hlutu við leik á trampólíni. Með aukinni þekkingu á þeim áverkum 

var hægt að þróa og efla forvarnir til foreldra um gæslu barna á trampólíni og notkun öryggishliða- og 

neta. Við skoðun á stoðkerfisáverkum barna er áhugavert að velta fyrir sér mismunandi árstíðum, 

bæði með tilliti til mismunandi áverka eftir árstíðum og einnig fjölda áverka í tengslum við hverja árstíð. 

Augljóst er að sumar tegundir áverka tengjast árstíðum eins og á veturna þegar skíðasvæði opna og á 

vorin þegar hlýnar í veðri og börn byrja að leika sér úti á hjólum, trampólínum o.fl. Með þekkingu á 

árstíðarbundum áverkum geta starfsmenn slysa- og bráðamóttöku t.d. búið sig undir aukið álag fyrstu 

dagana sem að skíðasvæði opna. Ekki fundust margar yfirlitsgreinar sem fjölluðu beint um 

árstíðarbundna áverka barna og fannst ekkert Íslenskt efni tengt því.  

Við skoðun gagna um íþróttaáverka barna mátti greina mikilvægi þess að íþróttaþjálfarar búi yfir 

þekkingu til að geta metið þroska barna og skipulagt æfingar í samræmi við hvern aldurshóp. 

Íþróttaáverkar barna á Íslandi voru algengastir í aldurshópnum 15-19 ára og er hér sett fram sú tilgáta 

að það sé vegna breytts viðhorfs barna til íþrótta. Á þessum aldri hætta íþróttinarnar að vera eingöngu 

áhugamál og fer metnaður barna fyrir íþróttunum vaxandi ásamt því að kröfur til þeirra aukast, bæði 

frá þeim sjálfum sem og þjálfurum og foreldrum. Aldur barna fer sífellt lækkandi þar sem krafan um 

mikla og erfiða þjálfun hefst. Bæði líkamlegur og andlegur þroski barna er oft ekki nægilegur til að 

standast þessar kröfur og eru börn þá í aukinni áhættu fyrir álagsmeiðslum og öðrum áverkum.  

Þrátt fyrir aukna umræðu og meðvitund fólks í nútíma samfélagi um ofbeldi og þá sérstaklega 

ofbeldi gagnvart börnum er það því miður ennþá raunverulegt vandamál. Nauðsynlegt er að 

heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um það og hafi augun opin gagnvart áverkum sem vekja grun um 

ofbeldi. Þekking á áverkamynstri og tegundum áverka sem verða við ofbeldi er mikilvæg fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk sem tekur á móti þessum hópi barna þar sem áverkar eftir ofbeldi og slys geta 

verið keimlíkir og erfitt getur verið að greina á milli þeirra.  

Mikilvægt er að greina orsök helstu útlimaáverka barna á Íslandi þar sem að margir umhverfisþættir 

spila inn í og áverkar geta verið af mörgum toga. Á grundvelli þess er síðan hægt að efla forvarnir og 

auka öryggi í umhverfi barna þar sem að orsök áverka má oftar en ekki rekja til umhverfisþátta. Meira 

er til af heimildum um þá áverka sem draga börn til dauða eins og höfuðáverka og aðra lífsógnandi 

áverka. Rannsóknir á algengi stoðkerfisáverka geta nýst til að auka þekkingu heilbrigðisstarfsmanna. 

Mikilvægt er að efla rannsóknir á Íslandi til að komast að algengi stoðkerfisáverka barna á aldrinum 0-

18 ára á Íslandi. Er ritgerð þessi viðleiðtni í þá veru. 
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5 Aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðarfræðina sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. Farið 

verður í rannsóknarsnið, val á þátttakendum og úrtaki, hvernig gagnasöfnun og framkvæmd 

rannsóknar fór fram og siðfræðileg álitamál sem henni tengjast. 

5.1 Tilgangur rannsóknar 

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

áverka á útlimum. Markmiðið var að skoða gögn um komur, ástæður og innlagnir barna á aldrinum 0-

18 ára á Landspítala vegna útlimaáverka á árunum 2013-2017. 

5.2 Rannsóknarspurningar  

Þær rannsóknarspurningar sem settar eru fram í byrjun þessarar rannsóknar eru eftirfarandi:  

1. Hvert er algengi útlimaáverka íslenskra barna á aldrinum 0-18 ára? 

2. Hverjar eru helstu orsakir útlimaáverka barna á aldrinum 0-18 ára á Íslandi? 

3. Hvaða útlimaáverkar eru algengastir meðal íslenskra barna á aldrinum 0-18 ára? 

5.3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í upphafi leituðu rannsakendur fræðilegra heimilda um efnið og kynntu sér rannsóknir og fræðilegar 

úttektir. Notast var við gagnasöfn eins og PubMed, Scopus, EpscoHost og Skemmuna. Leitarorðin 

sem notuð voru voru meðal annars: pediatric injuries, muscoskeletal injuries, muscoskeletal sport 

injuries, pediatric trauma, growth pain in children, adhd in children and injury prevelance, peripheral 

trauma sprains, peripheral muscoskeletal trauma injuries, anatomy of children, child abuse, 

muscoskeletal injuries in abuse, paediatric muscoskeletal system, paediatric ligaments, paediatric 

cartilage, paediatric bone structure, youth sport injuries, injury preventation o. fl. Einnig voru skoðaðar 

kennslubækur og yfirlitsgreinar og bækur um barnasjúkdóma og barnahjúkrun almennt og í 

sérgreinum bæklunar-og skurðlækninga. 

5.4 Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar voru öll börn á aldrinum 0-18 ára sem komu á Slysa- og bráðamóttöku 

Landspítala frá 1. janúar 2013 til 31. Desember 2017. Úrtak var öll börn með útlimaáverka samkvæmt  

ICD-10 greiningum. Sjúkraskrám frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2017 var safnað saman og farið 

var eftir fyrirfram ákveðnum breytum og skilyrðum sem teknar eru fram í kafla 5.6.  

5.5 Rannsóknarsnið og framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var lýsandi og farandsfræðileg rannsókn þar sem notaðar voru gagnaskrár til að ná í 

lýsandi upplýsingar. Rannsóknin telst sem megindleg þar sem að hún byggist á tölulegum gögnum. 

Gögn bárust frá Hagdeild Fjármálasviðs Landspítala 11. apríl 2018. 
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5.6 Lýsing á gögnum, breytum og aðferðum 

Upplýsingar voru fengnar um kyn, aldur barna í mánuðum til fjögurra ára og í árum frá fjögurra ára 

aldri. Einnig voru fengnar upplýsingar um lengd legu þeirra á sjúkrahúsinu ef um innlögn var að ræða, 

dagsetningu og tímasetningu dags komu þeirra, hvernig þau komu á sjúkrahúsið, póstnúmer 

lögheimilis þeirra og póstnúmer búsetu. Að auki voru fengnar upplýsingar um skráðar orsakir 

áverkanna og alvarleika þeirra. Orsakir áverkanna voru skoðaðar út frá upplýsingum í Norræna 

orsakaskráningarkerfinu Nomesco (4. útgáfa 2007) sem notað er á bráðadeild Landspítalans. Sú 

skráning er gerð við komu á bráðamóttöku og þar koma fram upplýsingar um orsakir slysa, óhappa og 

ofbeldis.  

Bakgrunnsbreytur: aldur við komu frá 0-18 ára. Aldursbreytur voru flokkaðar eftir hverju aldursári 

fyrir sig og einnig var þeim skipt í aldurshópa 0-4 ára, 5-9 ára, 10-14 ára og 15-18 ára. 

Einnig voru fengnar upplýsingar um kyn barna. Fengnar voru upplýsingar um póstnúmer lögheimils 

barna við komu. Póstnúmer innan sveitarfélaga voru flokkuð saman. Teknar voru saman upplýsingar 

um fylgd barna við komu. Ekki þurfti að endurskilgreina þær breytur en þær voru flokkaðar saman í 

viðeigandi flokka þar sem margar breytur voru svipaðar. Komutími var flokkaður í fjóra hópa og þeim 

gefin nöfn. Frá 00:00-05:59 var skilgreint sem „Nótt“, frá 06:00-11:59 var skilgreint sem „Fyrir hádegi“, 

frá 12:00-17:59 var skilgreint sem „Eftir hádegi“, frá 18:00-23:59 var skilgreint sem „Kvöld“. 

Orsakir áverka voru af mörgum toga. Teknar voru saman upplýsingar um allar skráðar orsakir og 

mátti þá sjá að hentugt væri að flokka þær saman þar sem margar orsakir voru líkar. Urðu flokkarnir 

fjórtán talsins. “Árekstur “ var flokkaður í tvo flokka, “árekstur við hlut á hreyfingu” og “árekstur, annað”. 

Flokkurinn “árekstur, annað” innihélt orsakirnar: “Árekstur við dýr”, “árekstur við hlut, dýr, mann, 

ótilgreindur”, “árekstur við kyrrstæðan hlut”, “árekstur við menn” og “árekstur, annar tilgreindur, ekki 

flokkaður annars staðar”. Breytan “Bit/stunga af völdum dýrs” var ekki sameinuð við aðra orsök. 

Flokkurinn “Bráð ofáreynsla af ýmsum toga” innihélt “bráð ofáreynsla ótilgreind”, “bráð ofáreynsla við 

að draga, toga, ýta”, “bráð ofáreynsla við að grípa”, “bráð ofáreynsla við að lyfta”, “bráð ofáreynsla við 

að snúa, vinda”, “bráð ofáreynsla, tilgreind, ekki flokkuð annars staðar” og “eigin ofáreynsla”.  

Flokkurinn “Eitrun” innihélt 2 stakar orsakir; “eitrun af föstum efnum” og “eitrun af ótilgreindu efni”. 

Flokkurinn “Bruni” innihélt orsakirnar “æting með föstum efnum”, “áhrif af heitum hlut”, “áhrif af opnum 

eld”, “áhrif heits vökva” og “berskjöldun fyrir rafstraumi”. Fokkurinn “Fall á einum fleti” samanstóð af 

tveimur orsökum; “fall á einum fleti, hrösun” og “fall á einum fleti, skrikun”. Flokkurinn “Hátt fall” 

samanstóð af orsökunum “hátt fall eða stökk” og “fall í eða úr stiga”.  

“Lágt fall” var ekki flokkað með annarri breytu. Flokkurinn “Ótilgreint fall” innihélt breyturnar “tilgreint 

fall, ekki flokkað annars staðar” og “ótilgreint fall”.  

Breytur sem féllu undir flokkinn “Kramning” voru “kramning”, “önnur tilgreind kramning, skurður, 

stunga, ekki flokkuð annars staðar”, “klipping” og „ótilgreind kramning, skurður, stunga“. 

Breytur í flokknum “Ótilgreint” voru “orsök áverka ótilgreind”, “orsök áverka, önnur tilgreind”, “ótili fer 

um munn”, “ótili í líkamsopi, tilgreindur, ekki flokkaður annars staðar” og „ótili ótilgreindur”.  
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Að lokum var flokkurinn “Skurðir” sem inniheldur orsakirnar “skurðir, höggning, sögun”, “rifun, skröpun” 

og “stunga, önnur innþrenging”. Flokkurinn “Óskráð” var búinn til úr þeim tilfellum þar sem engin orsök 

var skráð.  

Áverkar á útlimum voru flokkaðir samkvæmt ICD-10 greiningum og skoðaðar voru hvaða greiningar 

eru skráðar í kjölfar komu á bráðamóttöku þar sem ástæða komu er skráð samkvæmt ICPC. 

Greiningarnar voru flokkaðar eftir staðsetningu áverka. Flokkarnir fengu heitin “Öxl og upphandleggur”, 

“Olnbogi og framhandleggur”, “Úlnliður og hönd”, “Mjöðm og læri”, “Hné og fótleggur”, “Fótur og ökkli”, 

“Aðrir áverkar á útlimum” og “Fjöláverki sem tekur til útlima”. Greiningin “öxl og upphandleggur” innihélt 

ICD-10 greiningarnar S40-49, T22. “Olnbogi og framhandleggur innihélt ICD-10 greiningarnar S50-59, 

T34.4. “Úlnliður og hönd innihélt ICD-10 greiningarnar S60-69, T23, T34.5 

“Mjöðm og læri” innihélt ICD-10 greiningarnar S70-79, T24. “Hné og fótleggur” innihélt ICD-10 

greiningarnar S80-89, T34.7. “Fótur og ökkli” innihélt ICD-10 greiningarnar S90-99, T25, T34.8. “Aðrir 

áverkar á útlim” innihélt ICD-10 greiningarnar T11-T14. “Fjöláverki sem tekur til útlima” inihélt ICD-10 

greiningarnar T00-T07, T35.4-5. 

Viðbótargreiningar voru flokkaðar samkvæmt ICD-10 greiningum og skoðuð voru tengsl þeirra við 

þá greiningu sem skráð var við komu barna á bráðamóttöku. Voru þetta greiningarnar 

„Greindarskerðing“ (ICD F70-79), „Andleg þroskaskerðing“ (ICD F80-89), „Hegðunar-og 

tilfinningaraskanir“ (ICD F90-98), „Óskilgreindar raskanir“ (ICD F99), „CP og aðrar lamanir“ (ICD G80-

83), „Flogaveiki“ (ICD G40-41) og „Sjúkdómar í vöðva-og stoðkerfi“ (ICD M00-99).  

Valin var ein aðalgreining fyrir hverja komu á bráðadeild þegar greiningar voru margar. Valdar voru 

þær greiningar sem hlutu hæsta áverkastig (AIS) og áverkaskor (ISS). Áverkastig (AIS) er staðlað 

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

áverkarnir hæstan stigafjölda. Áverkaskorið byggir á áverskastigsskráningunni. Ef áverkastigið er það 

sama vegur brot þyngra en mjúkvefjaáverki og mjúkvefjaáverki vegur þyngra en yfirborðsáverki. 

Áverkastigun og áverkaskor voru valin til þess að meta alvarleika áverka í þessari rannsókn. 

Endurkomur vegna áverka voru ekki taldar með en eru þó taldar sem liður í að meta þjónustu í kjölfar 

komu vegna áverka. 

5.7 Úrvinnsla gagna 

Gögn voru fengin á tölvutæku formi frá Hagdeild Fjármáladeild Landspítala. Unnið var með þau í 

tölfræðiforritinu SPSS þar sem gögnin voru flokkuð, gerðar tíðnitöflur, marktektarpróf og fylgnipróf. 

Gögnin voru skoðuð út frá þeim breytum sem upphaflega var óskað eftir og hvernig þær tengdust 

saman. 

5.8 Siðferðisleg sjónarmið 

Um er að ræða gagnarannsókn og eru þær upplýsingar sem safnað var ekki persónugreinanlegar. 

Þótt að gögn væru ópersónuleg fóru rannsakendur með gögnin með varúð þar sem sumar greiningar 

voru fátíðar og einnig tildrög slysa. Því má, ef ekki er farið með varúð, lesa atvik í litlu samfélagi úr 

slíkum gögnum. Leitast verður við að í umfjöllun um niðurstöður verði einstök tilfelli, sem gætu verið 

þekkjanleg fyrir lesendur, ekki tekin út.   
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Gögnin uppfylltu þau skilyrði sem sett voru í upphafi rannsóknar og nýttust vel til rannsóknar á 

þessum efni. Gögnin voru auðlesanleg og sett upp á hátt sem auðveldaði úrlestur og vinnslu á þeim. 

Fyrir framkvæmd rannsóknarinnar var fengið leyfi frá Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala, 

það barst þann 3. apríl 2018, nr. 20/2018. 
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6 Niðurstöður 

Heildarkomur barna frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2017 voru 31.150 (n=31150). Af þeim fjölda 

voru 16.482 drengir (52,9%) og 14.668 stúlkur (47,1%). Gert var einhliða kí-kvaðrat próf á kynjum til 

að athuga hvort að marktækur munur væri á milli kynja í komum barna á slysa-og bráðamóttöku 

Landspítala á árunum 2013-2017. Samkvæmt niðurstöðum kí-kvaðrat prófs gátum við sagt með 95% 

vissu, =0,05, að það væri marktækur munur á milli kynja, X²(1, N=31150)=105,637, p < 0,001. 

Af 31.150 komum voru 253 innlagnir. Innlagnir voru ýmist á Barnadeild 22-E, Bæklunarskurðdeild 

B5, Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild B6, Gjörgæslu E6, HNE-, lýta- og æðaskurðdeild A4, 

Bráðalyflækningadeild A2 og Bráðageðdeild 32C. 

Heildarfjöldi barna sem leituði á slysa- og bráðadeild Landspítala vegna útlimaáverka á árunum 

2013-2017 var 17.419 börn. Komu börn misoft, allt frá 1 til 23 sinnum á þessu tímabili, á slysa- og 

bráðamóttöku Landspítala. Nýgengi var 312,6 börn á hver 1000 með lögheimili á 

stórhöfuðborgarsvæðinu. 

Sjá mátti fjölgun í komum barna á milli ára. Árið 2013 komu 5.435 (17,4%) börn, árið 2014 komu 

5.365 (17,2%) börn, árið 2015 komu 6.330 (20,3%) börn, árið 2016 komu 7.062 (22,7%) börn og árið 

2017 voru börnin 6.956 (22,3%).  

Frá árinu 2013 til 2016 mátti sjá fjölgun um 5,3% í komum en lækkaði sú tala um 0,4% á milli 

áranna 2016 og 2017. 

Tafla 1 Fjöldi barna sem leitaði á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á 
árunum 2013-2017, flokkað eftir komutíðni (n=17.419 börn og N= 31.150 ) 

Komutíðni Fjöldi barna 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

16 

17 

18 

23 

10.453 

3.661 

1.712 

775 

391 

185 

99 

55 

37 

21 

13 

3 

6 

2 

4 

1 

1 

Samtals 17.419 



32 

Komutíðni hvers barns fyrir sig var skoðuð og kom í ljós að 10.453 börn komu einu sinni á slysa- og 

bráðadeild Landspítala á tímabilinu 2013-2017 vegna útlimaáverka. Með hækkandi komutíðni fór fjöldi 

barna lækkandi eins og tafla 1 sýnir. 

Tafla 2 Aldurshópar barna sem leituðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna 
útlimaáverka á árunum 2013-2017, (n=31.149) 

Aldurshópar Tíðni % 

0-4 ára 

5-9 ára 

10-14 ára 

15-18 ára 

Samtals 

3.447 

7.043 

13.219 

7.440 

31.149 

11% 

22,6% 

42,4% 

24% 

100% 

Lægsti aldur við komu var 0 ára og sá hæsti 18 ára. Meðalaldur barna var 10,96 ár og var algengasti 

aldur við komu 12 ár. Voru það 2.968 börn af heildarkomum. Aldur var flokkaður í aldurshópa. Yngsti 

aldurshópurinn samanstóð af börnum 0-4 ára, sá næsti af börnum 5-9 ára, því næst 10-14 ára og að 

lokum 15-18 ára. Flestar komur voru í aldurshópnum 10-14 ára eða 13.219 (42,4%), næstflestar 

komur voru í aldurshópnum 15-18 ára eða 7.440 (23,9%), því næst var það hópurinn 5-9 ára þar sem 

7.043 komur voru (22,6%). Fæstar komur voru í aldursflokknum 0-4 ára eða 3.447 (11,1%). Eitt barn 

var ekki með skráðan aldur við komu. 

Gerðar voru krosstöflur sem sýndu tengsl aldurhópa og kynja. Þar mátti sjá nánast jafna 

kynjadreifingu innan hvers aldurshóps fyrir sig. Stúlkur voru frá 40,9%-49,8% í hverjum aldurshópi fyrir 

sig og drengir 50,2%-59,1%. Má af þessu sjá að kynjadrefining innan hvers aldurshóps er nokkuð jöfn 

og voru drengir lítillega fleiri í öllum aldurshópum. Gert var kí-kvaðrat próf á aldursflokkum og kynjum 

og sýndi það próf marktækan mun þar sem að p var minna en 0,05 (p=0,000) og var væntitíðni lægri 

en 20% og var prófið því marktækt, X²(3, N=31.149)=166,7, p < 0,001. Tafla 2 sýnir fjöldadreifingu 

koma barna innan hvers aldurshóps. 

Tafla 3 Komumáti barna sem leituðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka 
á árunum 2013-2017, ( n=31.150) 

Fylgd Fjöldi % 

Í fylgd aðstandenda 

Á eigin vegum 

Í fylgd foreldra 

Sjúkrabíll 

Þyrla 

Í fylgd maka 

Í fylgd lögreglu 

Í fylgd systkina 

Ótiltekið  

17.370 

6.060 

3.936 

944 

341 

34 

26 

11 

2.428 

55,76% 

19,45% 

12,64% 

3,03% 

1,09% 

0,11% 

0,08% 

0,03% 

7,79% 

Samtals 31.150 100% 

Fengnar voru upplýsingar um komumáta og fylgd barna á spítalann. Fylgdarmöguleikar voru flokkaðir 

saman eftir hentugleika og skyldleika þar sem skráningarmöguleikar voru oft á tíðum svipaðir. Tafla 3 
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sýnir komumáta barna eftir fjölda. Sjá má að algengast var að börn kæmu í fylgd fjölskyldu, 21.351 

(68,54%) og var það ýmist í fylgd aðstandenda, foreldra, maka eða systkina. Næst algengast var að 

börn kæmu á eigin vegum, 6060 (19,45%). 944 börn komu í sjúkrabíl (3,03%), 341 barn kom í þyrlu 

(1,09%), 26 börn komu í fylgd lögreglu (0,08%) og var komumáti óskráður í 2428 tilvika (7,79%). Tafla 

3 sýnir yfirlit yfir komumáta barna. 

Tafla 4 Komutími barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á árunum 
2013-2017, (n=31.150) 

Komutími Tíðni % 

Nótt (00:00-05:59) 

Fyrir hádegi (06:00-11:59) 

Eftir hádegi (12:00-17:59) 

Kvöld (18:00-23:59) 

469 

8.989 

12.780 

8.912 

1,5% 

28,9% 

41% 

28,6% 

Samtals 31.150  

Komutími barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala á tímabilinu 2013-2017 var skoðaður og kom í 

ljós að flest börn komu eftir hádegi á tímabilinu 12:00-17:59. Voru það 12.780 komur eða 41% af 

heildarkomum. Fjöldi barna sem kom fyrir hádegi, 06:00-11:59, var 8.989 eða 28,9% og fjöldi barna 

sem kom að kvöldi til, frá 18:00-23:59, var 8912 eða 28,6%. Fjöldi barna sem kom að nóttu var 469 

eða 1,5%.  

Gert var einhliða kí-kvaðrar próf á komutímum til að athuga hvort að marktækur munur væri á milli 

tímasetninga í komum barna á slysa-og bráðamóttöku Landspítala á árunum 2013-2017. Samkvæmt 

niðurstöðum kí-kvaðrat prófs gátum við sagt með 95% vissu, =0,05, að það væri marktækur munur á 

milli árstíða, X²(3, N=31.150)=10.426,145, p < 0,001. 

Tafla 5 Komur barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á árunum 2013-
2017 í hverjum mánuði fyrir sig, (n=31.150) 

Mánuður Tíðni Drengir % Stúlkur % 

Janúar 

Febrúar 

Mars 

Apríl 

Maí 

Júní 

Júlí 

Ágúst 

September 

Október 

Nóvember 

Desember 

Samtals 

2.395 

2.375 

2.741 

2.813 

3.161 

2.733 

2.429 

2.504 

2.813 

2.629 

2.536 

2.021 

31.150 

51,39% 

51,54% 

52,93% 

53,43% 

51,98% 

54,92% 

55,78% 

56,15% 

53,54% 

51,43% 

50,20% 

51,31% 

 

48,61% 

48,36% 

47,07% 

46,57% 

48,02% 

45,08% 

44,22% 

43,85% 

46,46% 

48,57% 

49,80% 

48,69% 
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Skoðaðar voru komur barna eftir árstíðum og mánuðum. Algengast var að börn kæmu í maí, 

3.161(10%) en að öðru leyti var nokkuð jöfn dreifing í komum á milli mánaða. Tafla 5 sýnir kynjahlutföll 

innan hvers mánaðar. 

Gert var einhliða kí-kvaðrar próf til að athuga hvort að marktækur munur væri á milli mánaða í komum 

barna á slysa-og bráðamóttöku Landspítala á árunum 2013-2017. Samkvæmt niðurstöðum kí-kvaðrat 

prófs gátum við sagt með 95% vissu, =0,05, að það væri marktækur munur á milli mánaða, X²(11, 

N=31.150)=352,143, p < 0,001. 

Tafla 6 Komur barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á árunum 2013-
2017 í hverri árstíð fyrir sig, (n=31.150) 

Árstíðir Drengir  % Stúlkur  % Samtals 

Vetur  

Vor 

Sumar 

Haust 

3.492 

4.597 

4.262 

4.131 

51,42% 

52,75% 

55,60% 

51,71% 

3.299 

4.118 

3.404 

3.847 

48,58% 

47,25% 

44,4% 

48,29% 

6.791 

8.715 

7.666 

7.978 

Samtals 16.482  14.668  31.150 

 

 

Mynd 2 Komur barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á árunum 2013-
2017, mánuðir séðir í skífuriti (n=31.150) 

Einnig voru komur skoðaðar eftir árstíðum áranna 2013-2017 og sást að flestar komur voru að vori til, 

8.715 (27,9%). Að hausti komu alls 7.989 börn (25,6%), að sumri komu 7.666 börn (24,6%) og að vetri 

kom 6.791 barn (21,8%). Tafla 6 sýnir kynjahlutfall innan hverrar árstíðar. 

Gert var einhliða kí-kvaðrar próf til að athuga hvort að marktækur munur væri á milli árstíða í komum 

barna á slysa-og bráðamóttöku Landspítala á árunum 2013-2017. Samkvæmt niðurstöðum kí-kvaðrat 

prófs gátum við sagt með 95% vissu, =0,05, að það væri marktækur munur á milli árstíða, X²(3, 

N=31.150)=244,536, p < 0,001. 

Janúar
7.7% Febrúar

7.6%

Mars
8.8%

Apríl
9.0%

Maí
10.1%Júní

8.8%
Júlí

7.8%

Ágúst
8.0%

September
9.0%

Október
8.4%

Nóvember
8.1%

Desember
6.5%
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Gert var kí-kvaðrat próf á árstíðum og kynjum og sýndi það próf marktækan mun þar sem að p var 

minna en 0,05 (p=0,000) og var væntitíðni lægri en 20% og var prófið því marktækt, X²(3, 

N=31.150)=34,425, p < 0,001. 

Einnig var gert kí-kvaðrat próf á árstíðum og aldursflokkum og sýndi það einnig marktækan mun þar 

sem p var minna en 0,05 (p=0,000) og var væntitíðni lægri en 20% og var prófið því marktækt, X²(9, 

N=31.149)=234,663, p < 0,001. 

Tafla 7 Dreifing á komum barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á 
árunum 2013-2017 milli sveitarfélaga, (n=31.150) 

Lögheimili – 
Sveitarfélög 

Tíðni Fjöldi barna í 
sveitarfélagi 

Hlutfall barna 
e.komu á 
SBD* 

Reykjavík 

Kópavogur 

Hafnafjörður 

Seltjarnarnes 

Garðabær 

Mosfellsbær 

Samtals 

16.322 

5.451 

4.862 

548 

2.545 

1.422 

31.150 

28.758,3 

8.996,2 

7.771 

1.029,6 

3.988,8 

2.829,4 

53.373,3 

56,75% 

60,59% 

62,57% 

53,22% 

63,80% 

50,26% 

*Hlutfallslegur fjöldi barna eftir sveitarfélögum sem leituðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala 

vegna útlimaáverka á árunum 2013-2017 

Lögheimil barna eru skráð við komu og má af þeim sjá hvernig dreifing er eftir póstnúmerum, innan 

höfuðborgarsvæðisins og á milli sveitarfélaga. Engar komur voru skráðar af landsbyggðinni.  

Innan sveitarfélaganna voru langflestar komur barna með lögheimili í Reykjavík, 16.322 (52%), því 

næst kom Kópavogur með 5.451 komur (17,5%), þá Hafnafjörður með 4.862 komur (15,6%). Af 

heildarkomum voru 2.545 (8%) komur barna með lögheimili í Garðabæ. 1.422 komur voru börn með 

lögheimil í Mosfellsbæ, (4,5%) og 548 börn með lögheimil á Seltjarnarnesi (1,75%). 
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Tafla 8 Dreifing á komum barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á 
árunum 2013-2017 eftir póstnúmeri lögheimilis innan Reykjavíkur, (n=16.322) 

Póstnúmer 
ögheimilis í 
Reykjavík 

Tíðni Fjöldi barna í 
póstnúmeri að 
meðaltali 

Hlutfall barna 
e.komum á 
SBD* 

101 

103 

104 

105 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

116 

150 

1.352 

165 

1.271 

1.764 

1.058 

1.904 

1.795 

1.847 

1.003 

2.752 

1.277 

133 

1 

2.758,5 

334,4 

2.243 

3.425,8 

2.174,6 

2.893 

3.103,6 

3.143 

1.944,4 

4.511,2 

1.951,2 

234,6 

41 

49,01% 

49,34% 

56,66% 

51,49% 

48,65% 

65,81% 

57,84% 

58,77% 

51,58% 

61% 

65,45% 

56,69% 

2,44% 

Samtals 16.322 28.758,3  

*Hlutfallslegur fjöldi barna eftir póstnúmerum innan Reykjavíkur sem leituðu á slysa- og 

bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á árunum 2013-2017 

Einnig voru skoðaðar komur eftir póstnúmerum innan Reykjavíkur. Flestar komur voru úr Grafarvogi, 

112, 2.752 (16,9%). Að öðru leiti var dreifing innan Reykjavíkur eftir póstnúmerum ansi jöfn á bilinu 

1.003-1.904 (6,14-11,6%). Afgerandi lægst voru póstnúmerin 103, 116 og 150 með 1-165 komur 

(0,006-1%). 
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Tafla 9 Heildaráverkaskor barna sem leituðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna 
útlimaáverka á árunum 2013-2017, (n=31.150) 

Heildaráverkaskor Fjöldi  % Stúlkur % Drengir % 

0-Enginn 

1-Lítill 

2-Lítill 

3-Lítill 

4-Meðal 

5-Meðal 

6-Meðal 

8-Meðal 

9-Mikill 

10-Mikill 

13-Mikill 

14-Mikill 

17-Alvarlegur 

Samtals 

2.812 

18.586 

712 

37 

8.723 

174 

20 

11 

67 

4 

1 

1 

2 

31.150 

 9% 

59,67% 

2,28% 

0,12% 

28% 

0,56% 

0,06% 

0,03% 

0,22% 

0,013% 

0,003% 

0,003% 

0,006% 

100% 

45,73% 

49,61% 

47,61% 

56,76% 

42,38% 

40,23% 

40% 

36,36% 

29,85% 

25% 

0% 

0% 

50% 

54,27% 

50,39% 

52,39% 

43,24% 

57,62% 

59,77% 

60% 

63,64% 

70,15% 

75% 

100% 

100% 

50% 

Tafla 9 sýnir yfirlit yfir heildaráverkaskor þeirra barna sem komu á Landspítala vegna útlimaáverka og 

kynjahlutfall innan hvers heildaráverkaskors. Lang flest börn, eða 18.586 (59,7%) fengu 

heildaráverkaskorið “1-Lítill”. Næst flest fengu heildaráverkaskorið “4-meðal” eða 8.723 (28%) börn . 

2.812 (9%) börn fengu heildaráverkaskorið “0-Enginn”. Af því má sjá að 96,7% barna fengu 

heildaráverkskor í þremur flokkum og hin 3,3% dreifðust eins og sést í töflu 9. Af þeim 31.150 börnum 

sem leituðu á slysa-og bráðadeild voru 20 sem að ekki voru skráð með heildaráverkaskor. Eins og sjá 

má í töflu 9 hljóta drengir frekar hátt heildaráverkaskor en stúlkur. 

Gert var Pearsons fylgnipróf á breytunum heildaráverkaskor, aldur og kyn. Fylgni milli aldurs og 

kyns var sterk, r: -0,45 og p: 0,000. Fylgni milli aldurs og heildaráverkaskors var einnig sterk, r: -0,42 

og p: 0,000. Fylgni milli kyns og heildaráverkaskors var sterk, r: -0,58 og p: 0,000. Voru þessi próf 

marktæk þar sem að alfa mörkin voru undir 0,05 (p <0,05). 

  



38 

Tafla 10 Fyrsta greining barna sem leituðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna 
útlimaáverka á árunum 2013-2017, (n=30.151) 

Áverki ICD-10 Tíðni % 

Öxl og upphandleggur 

Olnbogi og framhandleggur 

Úlnliður og hönd 

Mjöðm og læri 

Hné og fótleggur 

Fótur og ökkli 

Aðrir áverkar á útlim 

Fjöláverkar sem taka til útlima 

ICD S40-49, T22 

ICD S50-59, T34.4 

ICD S60-69, T23, T34.6 

ICD S70-79, T23, T34.4 

ICD S80-89, T34.7 

ICD S90-99, T25, T34.8 

ICD T11-14 

ICD T00-07, T34.4-5 

1.884 

5.718 

9.399 

538 

3.583 

8.886 

25 

118 

6,25% 

18,96% 

31,17% 

1,78% 

11,88% 

29,47% 

0,08% 

0,39% 

Samtals  30.151  

Áverkar eru flokkaðir eftir ICD-10 greiningum. Fengnar voru upplýsingar um þær ICD-10 greiningar 

sem börn fengu vegna áverka sinna. Eins og sjá má í töflu 10 var algengast að börn fengju ICD-10 

greiningu í flokknum “Úlnliður og hönd” (ICD-10 S60-69, T23, T34.5), voru það 9.399 (31,17%) börn. 

Litlu færri voru þau börn sem fengu ICD-10 greiningu í flokknum “Fótur og ökkli” (ICD-10 S90-99, T25, 

T34.8), voru það 8.886 (29,47%) börn. 5.718 (18,96%) börn fengu greiningu í flokknum “Olnbogi og 

framhandleggur” (ICD-10 S50-59, T34.4). 3.583 (11,88%) fengu greiningu í flokknum “Hné og 

fótleggur” (ICD-10 S80-89, T34.7). Þá fengu 1.884 (6,25%) barna greiningu í flokknum “Öxl og 

upphandleggur” (ICD-10 S40-49, T22). 538 (1,7%) börn fengu greiningu í flokknum “Mjöðm og læri” 

(ICD-10 S70-79, T24, T34.6). 118 (0,39%) börn fengu greininguna “Fjöláverkar sem taka til útlima” 

(T00-T07, T35.4-5). Fæst börn fengu greiningu í flokknum “Aðrir áverkar á útlim” (T11-T14) eða 25 

börn (0,08%). 999 börn fengu ekki skráða ICD-10 greiningu. Mynd 3 sýnir dreifingu áverka eftir ICD-10 

greiningu.  

Að lokum voru skoðaðar algengustu stöku ICD-10 greiningar. Var greiningin “Tognun og ofreynsla 

á ökkla” (ICD-10 S93.4) algengust í 3.563 (11,4%) tilvika. Greiningin “Brot á neðri enda sveifar” 

(e.radius) (ICD-10 S52.5) kom næst í 2.268 tilvika (7,3%). “Tognun og ofreynsla á fingur” (ICD-10 

S63.6) var í 1.820 tilfellum (5,8%). “Tognun og ofreynsla á úlnlið” (ICD-10 S63.5) var skráð í 1.699 

tilvikum (5,5%). 
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Mynd 3 Fyrsta greining barna við komu á slysa-og bráðamóttöku Landspítala á árunum 2013-
2017 vegna útlimaáverka, (n=30.151) 
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Tafla 11 Orsakir áverka barna sem leituðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna 
útlimaáverka á árunum 2013-2017, (n=31.150) 

Orsök áverka Fjöldi % Stúlkur % Drengir % 

Árekstur  

Árekstur við hlut á hreyfingu 

Árekstur annað 

Fall 

Fall á einum fleti 

Hátt fall 

Lágt fall 

Ótilgreint fall 

Bit/stunga af völdum dýrs 

Bráð ofáreynsla af ýmsum toga 

Bruni 

Eitrun 

Kramning 

Skurðir 

Ótilgreint, annað 

Óskráð 

7.851 

3.152 

4.699 

13.964 

8.368 

876 

4.270 

450 

49 

576 

14 

2 

1.632 

1.300 

515 

5.247 

25,2% 

 

 

44,8% 

 

 

 

 

0,16% 

1,85% 

0,045% 

0,006% 

5,24% 

4,17% 

1,65% 

16,84% 

43,11% 

 

 

49,79% 

 

 

 

 

51% 

55,2% 

50% 

50% 

46,88% 

41,7% 

50,3% 

46,1% 

56,89% 

 

 

50,21% 

 

 

 

 

49% 

44,8% 

50% 

50% 

53,12% 

58,3% 

49,1% 

53,9% 

Samtals 31.150 100%   

Í flestum tilvikum er orsök áverka skráð hjá börnum þegar þau koma á slysa- og bráðamóttöku 

Landspítala. Orsakir úr gögnum voru flokkaðar saman eftir tegund. Tafla 11 sýnir skráðar orsakir 

áverka og kynjahlutfall innan hvers orsakaflokks.  

Flokkurinn “Fall á einum fleti” var algengasta orsök áverka þar sem 8.368 (26,8%) börn komu 

vegna þess. Næst algengasta skráða orsökin var “Árekstur annað”, 4.699 (15%). “Lágt fall” var skráð 

orsök í 4.270 (13,7%) tilvika. “Árekstur við hlut á hreyfingu” var skráð orsök í 3.152 (10,1%) tilvikum. 

“Kramning” var skráð orsök í 1.632 (5,2%) tilvikum og “Skurðir” í 1.300 (4,1%) tilvikum. “Hátt fall” var 

orsök í 876 (2,8%) tilvikum. “Bráð ofáreynsla af ýmsum toga” var orsök í 576 (1,8%) tilvika. “Ótilgreind 

orsök” var skráð í 515 (1,6%) tilvikum. “Ótilgreint fall” var skráð 450 (1,4%) sinnum. “Bit/stunga af 

völdum dýrs” var orsök áverka í 49 (0,15%) tilvikum. “Bruni” var skráð orsök í 14 (0,04%) tilvikum. 

“Eitrun” var orsök í 2 tilfellum (0,006%). Af heildarkomum var engin orsök skráð í 5247 (16,8%) 

tilfellum.  

Gert var marktektarpróf á orsökum og kynjadreifingu og var það próf ógilt þar sem væntitíðni var 

lægri en 5 í meira en 20% reita, p <0,001. Að því sögðu er ekki hægt að segja til um hvort marktækur 

munur sé á milli orsaka og kynja.  
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Tafla 12 Dreifing viðbótargreininga barna sem leituðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala 
vegna útlimaáverka á árunum 2013-2017, (n=248) 

Viðbótargreiningar ICD-10 Tíðni 

Greindarskerðing 

Andleg þroskaskerðing 

Hegðurnar- og tilfinningaraskanir 

Óskilgreindar raskanir 

CP og aðrar lamanir 

Flogaveiki 

Sjúkdómar í vöðva- og stoðkerfi 

ICD F70-79 

ICD F80-89 

ICD F90-98 

ICD F99 

ICD G80-83 

ICD G40-41 

ICD M00-99 

0 

2 

5 

1 

1 

3 

236 

Samtals  248 

Í gagnaöflun var óskað eftir upplýsingum um viðbótargreiningar, bæði líkamlegar og andlegar, sem að 

gætu leitt til þess að börn væru í aukinni áhættu á að meiða sig og slasast.  

Greiningin “sjúkdómar í vöðva-og stoðkerfi“ var lang algengasta viðbótargreiningin og var hún skráð í 

236 tilvikum sem er 0,8% af heildarkomum barna með útlimaáverka 2013-2017.  

Skráningu annara viðbótagreininga má sjá í töflu 12. Eins og sést þar voru börn mjög sjaldan skráð 

með aðra greiningu en þá fyrstu sem þau fengu við komu vegna útlimaáverka. 
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7 Umræða 

Við söfnun gagna og heimilda varð ljóst að ekki er til mikið efni um áverka barna og þá sérstaklega 

stoðkerfisáverka. Stór hluti þeirra heimilda sem fundust í heimildaleit eru gamlar og að mörgu leyti 

úreltar. Einnig hafa ekki verið gerðar rannsóknir á Íslandi um stoðkerfisáverka barna en ein íslensk 

rannsókn fannst um höfuðáverka barna. Í ljósi þess hve alvarlegir áverkar af þessari tegund geta verið 

og hversu miklar afleiðingar þeir geta haft í för með sér kom það okkur á óvart hversu lítið efni er til. 

Nauðsynlegt er að efla þekkingu og að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um stoðkerfisáverka og 

eftirköst þeirra til að bæta meðferð og eftirfylgni fyrir börn. Börn geta fengið rangar greiningar á 

áverkum sínum og þar af leiðandi fengið ranga meðferð sem getur leitt til vandamála í stoðkerfi seinna 

á ævinni. Þekkt er að þeir sem hljóta stoðkerfisáverka sem börn og þá sérstaklega í íþróttum glími við 

vandamál í stoðkerfi á fullorðinsárum. Eru þetta vandamál eins og liðagigt, langvinnir verkir og 

hreyfitakmarkanir á stoðkerfi og leiðir þetta til þess að fólk stundar síður hreyfingu með tilheyrandi 

neikvæðum afleiðingum. 

Heildarfjöldi koma barna á Landspítala með áverka á útlimum á árunum 2013-2017 var 31.150 en 

voru börnin 17.419 sem komu. Þetta sýnir að hluti barnanna kom oftar en einu sinni og önnur oftar en 

það. Flest börn komu aðeins einu sinni á tímabilinu eða 10.453 börn. Með hækkandi komutíðni fór 

fjöldi barna lækkandi. Nýgengi var 312,6 börn á hver 1000 börn sem búa á stórhöfuðborgarsvæðinu. 

Erlendar rannsóknir á borð við rannsókn Gallagher, Finison, Guyer og Goodenough frá árinu 1984 

sem skoðaði áverka barna og unglinga í Massachusetts á einu ári sýndi nýgengi í komum barna á 

slysa-og bráðamóttöku. Var nýgengi þar 223,9 á hver 1000 börn á einu ári. Þessar tölur sýna að 

nýgengi íslenska barna á höfuðborgarsvæðinu er hærra en í erlendum samanburðarrannsóknum.  

Ástæða fyrir þessum mun getur verið óþarfra komur á slysa- og bráðamóttöku Landspítala. 

Hugsanlega er það vegna ónógrar þekkingar á annarri þjónustu sem er í boði og væri eflaust meira 

viðeigandi í sumum tilfellum eins og heilsugæsla og skólahjúkrun. Í mörgum tilfellum hafa börn t.d. 

dottið og hlotið yfirborðsáverka sem að ekki krefjast myndatöku heldur einungis sárahreinsunar og 

umbúða. Í þeim tilvikum væri skólahjúkrunarfræðingur eða hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu næg 

heilbrigðisþjónustu fyrir barnið og ekki þörf á nánari skoðun á slysa-og bráðamóttöku. Það sem einnig 

hefur áhrif á hvert aðstandendur leita með barn eftir slys er þekking þeirra á heilbrigðiskerfinu, geta 

þeirra til að leggja mat á áverkann m.t.t. hættu á broti og þörf fyrir sérhæfðari þjónustu. 

Af þeim 31.150 komum voru 16.482 (52,9%) drengir og 14.668 (47,1%) stúlkur og skv. 

niðurstöðum kí-kvaðrats prófs er marktækur munur á kynjum. Samræmist þetta erlendum rannsóknum 

um áverka barna eins og skýrslu sem gefin var út árið 2008 af WHO. Þar kemur fram að drengir eru 

líklegri til að slasa sig og einnig líklegri til að verða fyrir alvarlegri áverkum. Í skýrslu WHO skipti ekki 

máli hvort um væri að ræða þróunarlönd eða fyrsta heims ríki. Í heildina voru drengir ávallt líklegri til 

að verða fyrir áverkum. Þegar skoðuð var slysatíðni innan hvers aldurshóps með tilliti til kynjadreifingar 

mátti sjá að drengir voru fleiri í hverjum aldurshóp fyrir sig. Samræmist þetta einnig gögnum frá 

Embætti Landlæknis um slys barna á Íslandi á árunum 2005-2016 þar sem drengir voru í meirihluta 

barna sem höfðu slasast.  
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Tímasetning barna við komu var einnig skoðuð og kom í ljós að flest börn komu eftir hádegi á 

slysa- og bráðamóttöku Landspítala á árunum 2013-2017, voru það 41% af heildarkomum. Lítill munur 

var á hversu mörg börn komu fyrir hádegi og að kvöldi til, 28,9% og 28,6%. Fæst börn komu að nóttu 

til, 1,5% af heildarkomum. Marktækur munur er á milli tímasetninga. Koma þessa niðurstöður ekki á 

óvart þar sem börn eru mest við leik eftir hádegi og íþróttaiðkun fer að mestu leyti fram á skólatíma og 

eftir að skóladegi líkur.  

Þegar aldursdreifing barna sem komu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á 

árunum 2013-2017 var skoðuð var börnum skipt upp í aldursflokkana 0-4 ára, 5-9 ára, 10-14 ára og 

15-18 ára. Var aldursflokkurinn 10-14 ára fjölmennastur með 42,4% af heildarkomum. Samræmist 

þetta gögnum sem fengin voru frá Embætti Landlæknis um slys barna á Íslandi á árunum 2005-2016 

þar sem aldursflokkurinn 10-14 ára var einnig stærstur. Samræmist þetta að auki erlendum gögnum á 

borð við rannsókn Gallagher o.fl. frá árinu 1984 þar sem föll voru algengust hjá yngri börnum en 

sjaldgæfari hjá ungabörnum og unglingum. Ásamt því að mikill þroski á sér stað á þessum árum, bæði 

líkamlegur og andlegur, þá er algengt að börn fari að taka meiri þátt í íþróttum og leik á aldrinum 10-14 

ára. Á þessum aldri eru börn farin að leika sér meira ein með vinum og ekki lengur undir nánu eftirliti 

foreldra og forráðamanna sem getur skýrt aukningu í komum þessa aldurshóps á slysadeild og aukna 

slysatíðni.  

Alvarleiki slysa fer vaxandi með hækkandi aldri og má rekja það til breytinga á ferðamáta, notkunnar 

vélknúinna tækja og aukinnar áhættuhegðunar unglinga. Fæstar skráðar komur voru í aldurshópnum 

0-4 ára og má það vera vegna náinnar gæslu og eftirlits bæði hjá foreldrum og leikskólum. Innan 

þessa aldurshóps eru ungabörn sem að ekki eru farin að hreyfa sig sjálf og því minni líkur að þau hljóti 

útlimaáverka. Er það vegna líkamsbyggingu og hlutfallslega þungs höfuðs sem gerir það að verkum 

að þessi börn hljóta frekar höfuðáverka. 

Skoðaðar voru komur barna eftir mánuðum og var maí sá staki mánuður þar sem flestar komur 

voru eða 10% af heildarkomum. Að öðru leyti var dreifing nokkuð jöfn á milli mánaða. Einnig voru 

komur skoðaðar m.t.t. árstíða sem sýndi að flestar komur voru að vori á árunum 2013-2017. Skv. kí-

kvaðrat prófi sem framkvæmt var mátti sjá að marktækur munur var á milli árstíða í komum barna á 

þessu tímabili og einnig var marktækur munur á milli mánaða. Lítið er til af rannsóknum um 

árstíðatengda áverka og slys og því lítill samanburður fyrir rannsóknina. Það gefur auga leið að 

ákveðnir íþrótta- og frístundaáverkar eru árstíðabundnir eins og áverkar eftir skíða- og snjóbrettaiðkun. 

Þegar vorar verður fjölgun á ákveðnum áverkum eins og áverkum eftir trampólín, hjóla- og línuskauta 

og hjól. Áverkar eftir keppnisíþróttir eins og fótbolta og handbolta, sem hægt er að stunda innanhús 

yfir veturinn, dreifast nokkuð jafnt yfir árið og er það hugsanlega vegna góðrar aðstöðu sem gerir 

börnum kleift að stunda þessar íþróttir allan ársins hring. 

Skoðuð var dreifing á komum barna eftir lögheimili og var hún bæði skoðuð m.t.t. sveitarfélaga en 

einnig póstnúmera innan Reykjavíkur. Flestar komur voru börn með lögheimili í Reykjavík eða 16322. 

Meðalfjöldi barna sem bjó í Reykjavík á árunum 2013-2017 var 28758,3 börn og var því 56,75% barna 

sem bjuggu í Reykjavík og leituðu á slysa-og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á þessu 

tímabili. Hlutfall barna sem leituðu á slysa-og bráðamóttöku Landspítala vegna útlimaáverka á þessu 

tímabili var nokkuð jafnt eftir sveitarfélögum eða á bilinu 50,26%-63,80%. Hæsta hlutfallið var í 
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Garðabæ, 63,8% og það lægsta í Mosfellsbæ 50,26%. Staðsetning og aðgengi að slysa- og 

bráðamóttöku getur eflaust haft áhrif á hvert fólk leitar aðstoðar með börn þegar slys verða, sem gæti 

útskýrt lítillega breytingu milli sveitarfélaga. Löng keyrsla er úr Mosfellsbæ á slysa-og bráðamóttöku 

Landspítala og gæti fólk frekar kosið að leita á heilsugæslustöð í sínu hverfi í þeim tilvikum en á móti 

kemur tekur stutta stund að keyra úr Garðabæ á slysadeildina. Upplifun af þjónustu á 

heilsugæslustöðvum hefur einnig áhrif á hvort að fólk sækir þjónustu þangað eftir slys. Hafi fólk fengið 

lélega þjónustu að þeirra mati og upplifun á heilsugæslustöðinni verið slæm er fólk líklegra til að leita á 

slysa-og bráðamóttöku vegna áverka heldur en sína heilsugæslustöð.  

Þegar dreifing í komum barna sem leituðu á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna 

útlimaáverka á þessu tímabili var skoðuð innan póstnúmera í Reykjavík kom í ljós að nokkuð jöfn 

dreifing var á milli þeirra. Einnig mátti sjá að hlutfallslegar komur voru svipaðar og hjá 

sveitarfélögunum. Þegar komur barna eru skoðaðar út frá póstnúmerum er mikilvægt að skoða 

hlutfallslegan fjölda út frá búsetufjölda í sama póstnúmeri. Sem dæmi voru 2752 komur barna með 

lögheimili í 112 Grafarvogi, sem að er 16,9% allra koma á árunum 2013-2017. Ef aðeins þessi tala 

væri skoðuð mætti draga þá ályktun að eitthvað við hverfið væri þess valdandi að börn þar slösuðust 

oftar eða leituðu frekar á slysa- og bráðadeild en börn í öðrum hverfum. Hins vegar bjuggu að 

meðaltali 4511,2 börn í Grafarvogi á árunum 2013-2017 og má þá sjá að hlutfallslega er þetta 

eingöngu 61% barna sem búa þar sem er svipað komuhlutfall og í öðrum hverfum. Hlutfallsleg dreifing 

á komum eftir póstnúmerum í Reykjavík lá á bilinu 48,65%-65,81% að undanskildu póstnúmerinu 150 

Reykjavík þar sem ein skráð koma var.  

Þar sem það sést að ekki er munur í komum barna á slysa-og bráðamóttöku Landspítala vegna 

útlimaáverka á þessu tímabili á milli hverfa og sveitarfélaga stórhöfuðborgarsvæðisins má hugsanlega 

gera ráð fyrir að umhverfi, félagsleg staða og efnahagur séu ekki áhrifaþættir í slysatíðni barna á 

Íslandi. Líkur eru á að jaðarhópar í samfélaginu m.t.t. tekna og efnahagsstöðu séu það litlir að þeir hafi 

ekki áhrif á heildarniðurstöður. Einnig er líklegt að hér sé um hverfablöndun að ræða þar sem hverfin 

eru samsett úr ólíkum tegundum búsetu þ.e. blanda af fjölbýlum, parhúsum og einbýlum. 

Hverfablöndun dregur úr stéttarmun í hverfum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á fleiri komur barna 

á slysa- og bráðadeild vegna áverka í efstu og lægstu stéttunum samanber rannsókn Scheidt o.fl. frá 

árinu 1995. 

Í þeim gögnum sem fengin voru frá Landspítala voru engar skráðar komur barna með lögheimili utan 

stórhöfuðborgarsvæðisins. Gera má ráð fyrir að þau börn leiti á heilbrigðisstofnanir í sínu bæjarfélagi 

eða nálægð við það. 

Heildaráverkaskor barna var skoðað og kom bersýnilega í ljós að í flestum tilvikum var 

heildaráverkaskor barna lágt. 18.586 (59,67%) börn fengu heildaráverkaskorið “1-Lítill” og næst á eftir 

voru 8.723 börn (28%) sem fengu heildaráverkaskorið “4-Meðal”. 2.812 börn (9%) fengu 

heildaráverkaskorið “0-Enginn”. Eins og sjá má í niðurstöðum voru drengir líklegri til að fá hátt 

heildaráverkaskor en stúlkur sem kemur heim og saman við fræðilegar heimildir þar sem talað er um 

að drengir séu líklegri til að hljóta alvarlegri áverka en stúlkur. 

Eins og fram hefur komið eru útlimaáverkar sjaldnast taldir alvarlegir áverkar vegna eðli síns og 

lítillar áhættu á lífsógnandi aðstæðum í kjölfar þeirra. Að því gefnu má því telja þessa dreifingu 
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heildaráverkaskora eðlilega. Hafa skal í huga að heildaráverkaskor segir aðeins til um mat á 

áverkanum í upphafi. Þegar útlimaáverkar eru annars vegar þarf að huga að batahorfum og þeim 

óþægingum sem áverkunum geta fylgt seinna meir. Því dugar ekki að horfa einungis á 

heildaráverkaskor þegar útlimaáverkar eru metnir.  

Þegar staðsetning áverka var skoðuð kom í ljós að áverkar á úlnlið og hönd voru algengastir 

(31,17%), næst komu áverkar á fót og ökkla (29,47%). Einnig voru skoðaðar algengustu stöku 

greiningarnar og var “Tognun og ofreynsla á ökkla” algengasta greiningin. Kemur þetta heim og 

saman við rannsókn Jespersen o.fl. frá árinu 2004 þar sem skoðaðir voru stoðkerfisáverkar barna á 

aldrinum 6-12 ára í Danmörku. Þar kom í ljós að áverkar á neðri útlimi voru algengastir. “Brot á enda 

sveifar”, “Tognun og ofreynsla á fingur” og “Tognun og ofreynsla á úlnlið” voru þær greiningar sem 

komu næst á eftir sem útskýrir afhverju áverkar á úlnlið og hönd voru algengasti áverkaflokkurinn hjá 

börnum á Íslandi.  

Fætur og hendur eru útsettar fyrir áverkum bæði í leik og starfi. Við iðkun íþrótta er algengt að börn 

slasi sig á ökkla þegar þeim skrikar fótur eða þau misstíga sig. Einnig eru hendur útsettar þar sem 

börn bera þær gjarnan fyrir sig þegar þau detta. Algengt er að detta á úlnlið eða hönd þegar hún er 

notuð til að draga úr höggi við fall. Flokkurinn “Olnbogi og framhandleggur” var þriðji algengasti 

áverkaflokkurinn (18,96%). Algengt er að börn beri fyrir sig olnboga þegar þau detta afturábak. 

Langbein eins og beinin í framhandlegg og fótlegg eru í aukinni áhættu á að brotna vegna sérstöðu 

sinnar eins og fram kom í fræðilegum hluta rannsóknar hér að framan.  

Við skoðun orsaka á áverkum barna sem leituðu á slysa-og bráðamóttöku Landspítala vegna 

útlimaáverka á þessu tímabili kom í ljós að fall er algengasta orsök áverka. Við skráningu falls eru sjö 

mögulegar orsakir sem hægt er að velja skv. Nomesco skráningarkerfinu. Af þeim 31.150 komum 

barna á tímabilinu 2013-2017 voru 13.964 skráð föll af ýmsum toga, gera það 44,8% af 

heildarorsökum. Eru þessar niðurstöður orsaka í samræmi við erlendra rannsóknir. Má þar nefna 

rannsókn Gallagher o.fl. frá árinu 1984 sem fjallar um áverka barna og unglinga í tengslum við 

slysavarnir og rannsókn Gulati o.fl. frá árinu 2012 sem fjallar um áverka eftir fall úr hæð. Skýrsla WHO 

frá árinu 2008 tilgreinir að fall sé algeng orsök áverka barna. Þar er talað um föll sem eðlilegan hluta af 

þroska barna á meðan þau læra labba, hlaupa og klifra. Talað er um að flest föll séu skaðlaus eða 

valdi minniháttaráverkum eins og skrámum eða marblettum en þrátt fyrir það geti sum föll valdið 

alvarlegri áverkum sem krefjast meðhöndlunar (WHO, 2008).  

Árekstur var næst algengasta orsökin þar sem skráð voru 7.851 tilvik eða 25,2% af skráðum 

orsökum. Við skráningu árekstrar eru fimm mögulegar orsakir sem hægt er að velja skv. Nomesco 

skráningarkerfinu. Árekstur tekur til margra tegunda og geta börn lent í árekstri við menn, dýr, 

kyrrstæða hluti og hluti á hreyfingu svo fátt eitt sé nefnt. Athygli og rýmisgreind barna er ekki 

fullþroskuð og sama má segja um viðbrögð þeirra. Algengt er að sjá þetta í íþróttaiðkun barna og þá 

sérstaklega hjá yngri aldurshópum. Ef að mikið er í gangi í kringum börn tapast athyglisgáfa þeirra og 

þau verða í aukinni áhættu fyrir árekstrum í umhverfi sínu. Mikilvægt er að íþróttaþjálfarar og aðrir sem 

koma að hópíþróttum hafi þekkingu á þessu til að koma í veg fyrir árekstra og afleiðingar þeirra.  

Við yfirferð gagna um orsakir varð rannsakendum ljóst að margir möguleikar í skráningu orsaka 

geta leitt til lélegarar skráningar, skekkju í niðurstöðum og þ.a.l. erfiðari úrvinnslu sem nýtist verr til 
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rannsókna. Það að hafa marga flokka fyrir svipaða orsök, eins og fall, veldur því að starfsfólk skráir 

svipaðar orsakir á ólíkan hátt og getur það einnig valdið því að fólk sleppir skráningu ef óljóst er hvaða 

flokk á að velja. Í ljósi álags á slysadeildum er ljóst að tímafrek skráning getur valdið misskráningu, 

vanskráningu og töfum á meðferð.  

Við gagnasöfnun var óskað eftir upplýsingum um viðbótargreiningar sem gætu haft áhrif á áhættu 

barna á útlimaáverkum. Þar komu í ljós mjög lágar tölur viðbótargreininga hjá börnum sem að skýrast 

af öllum líkindum vegna lélegrar upplýsingasöfnunar og skráningar. Eina talan sem hugsanlega getur 

talist marktæk eru 236 (95,16%) tilfelli barna með skráða greininguna “Sjúkdómar í vöðva-og 

stoðkerfi”, ICD M00-99 af þeim 248 skráðu viðbótargreiningum. Í rannsókn Chou, Lin, Sung og Kao frá 

árinu 2014 þar sem skoðuð voru tengsl á milli ADHD og beinbrota hjá börnum kom í ljós að hættan var 

hærri á beinbrotum hjá börnum með ADHD en þeim sem ekki voru greind með ADHD. Var það vegna 

áhættuþátta eins og hvatvísi og skort á einbeitingu, sem geta gert þann hóp barna útsettari fyrir 

áverkum á stoðkerfi. Talið er að um 300 börn í hverjum árgangi á Íslandi séu með ADHD (Margrét Rut 

Guðmundsdóttir, 2008). Af því má telja að ólíklegt sé að einungis fimm af þeim 31.150 komum barna á 

Landspítala vegna útlimaáverka á árunum 2013-2017 hafi verið með hegðunar- og tilfinningaröskun 

eins og kemur fram í skráningu.  

Greining á útlimaáverkum barna á Íslandi er lítið þekkt þrátt fyrir að til séu gögn sem skoða áverka 

á börnum í heild á Landspítalanum. Vísindalegur ávinningur af því að skoða þennan aldurshóp 

sérstaklega er tímabær og leggur grunninn að því að skoða og móta þjónustu spítalans við þau börn 

sem leitað er með til spítalans í kjölfar útlimaáverka. Einnig er ávinningur rannsóknarinnar fólgin í því 

að efla og móta forvarnir í landinu. Gögn um áverka og ástæður þeirra eru nauðsynleg svo hægt sé að 

koma auga á áhættuhópa og til að skilja undirliggjandi ástæður útlimaáverka hjá börnum. Einnig eru 

þessi gögn mikilvæg til að vita hvar hægt sé að efla forvarnir í umhverfi barna. Nákvæmni og samræmi 

í framsetningu gagna eins og þau koma fram í þessari rannsókn er nauðsynlegt til að tryggja 

nákvæmni og samanburðarhæfni rannsóknarinnar. Rannsakendur höfðu skýrslu Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunnar um slys á börnum sér til hliðsjónar (WHO, 2008) 

Frá lýðheilsufræðilegu sjónarmiði hlýtur alltaf að teljast mikilvægt að forðast áverka eins og hægt er 

og afleiðingar þeirra, hvort sem það er af völdum slysa, vanrækslu eða ofbeldis. Það að fá skýra mynd 

af algengi, nýgengi og tegund útlimaáverka barna getur gefið okkur upplýsingar um það hvar megi 

gera betur og hvernig samfélagið getur mögulega hagnast af umbótum í þessum málum.  

Í úttekt sem unnin var fyrir European Child Safety Alliance fær Ísland fjórar af fimm stjörnum 

mögulegum þegar kemur að forvörnum vegna áverka á börnum og meðal annars er talað um að 

hérlendis vanti vissa eftirfylgni og aðhald þegar kemur að því að framfylgja reglum og uppfylla 

öryggisstaðla. Að auki er talið mikilvægt að halda úti sterku forvarnarstarfi sem styrkt er af hinu 

opinbera (European Child Safety Alliance, 2009).  

Rannsóknin okkar getur gefið skýrari sýn á hvar helst sé þörf á að veita þjónustu, forvarnir og 

inngrip hjá aldurshópnum 0-18 ára og með tíð og tíma væri hægt að gera ráð fyrir hagnýtum ávinningi 

af þess konar starfi fyrir börn á vegum heilbrigðisstofnana s.s. með ýmis konar eftirfylgni eftir áverka á 

útlimi og skilgreina megi þörf fyrir þjónustu út frá umfangi og dreifingu koma vegna slíkra slysa. 
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Takmörkun rannsóknarinnar er sú að hún nýtir sér eingöngu gögn frá einni heilbrigðisstofnun og 

ekki verður hægt að alhæfa niðurstöður um algengi á landsvísu. Einnig skal hafa hugfast að þar sem 

rannsóknin er afturskyggn voru upplýsingar ekki skráðar í rannsóknarskyni og því ekki hægt að safna 

þeim gögnum sem gæti vantað eða hægt að leiðrétta hugsanlega misskráningu. Vegna þessa er 

áreiðanleiki skráningar ekki jafn mikill og ef að rannsakendur eða lítill hópur hefði safnað saman 

gögnum. 

Niðurstöður í þessari rannsókn samræmast að mestu leyti erlendum rannsóknum. Við 

gagnavinnslu varð okkur ljóst að skráningu sé líklega verulega ábótavant í flestum tilfellum. Þrátt fyrir 

það voru niðurstöður að mestu leyti marktækar samanber niðurstöður um kyn, aldur o.fl. 
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Ályktanir  

Ljóst er að enn er þörf á frekari rannsóknum í tengslum við börn og þá sérstaklega áverka barna, bæði 

stoðkerfisáverka og annarra. Aðeins hafa verið gefnar út nokkrar íslenskar rannsóknir um áverka 

barna og hafa höfuðáverkar verið meira áberandi í þeim efnum. Eins og áður hefur komið fram vantar 

frekari rannsóknir og umfjöllun um stoðkerfisáverka og afleiðingar þeirra. Flest börn hljóta 

stoðkerfisáverka á einhverjum tímapunkti ævinnar. Að okkar mati er þjónustu við þessi börn ábótavant 

og tækifæri þar til að gera betur. Huga þarf að því að stoðkerfisáverkar barna eru ólíkir 

stoðkerfisáverkum fullorðinna og getur meðferð því verið ólík. Verkferlar um stoðkerfisáverka þurfa að 

vera skýrir og með það að leiðarljósi að minnka afleiðingar áverka seinna á ævinni. Líklega eru of fáir 

sérfræðingar eru starfandi í bæklun barna, bæði læknar og hjúkrunarfræðingar.  

Hvað skráningu varðar er ljóst að hana má bæta til muna. Of margir skráningarmöguleikar og 

takmarkaður tími getur leitt til lélegrar skráningar. Þegar of margir skráningarmöguleikar sem eru 

svipaðir að eðli standa til boða leiðar það til þess að skráning verður ómarkviss, ónákvæm og ekki 

áreiðanleg þar sem að persónulegt mat starfsfólks hefur áhrif. Skráning í heilbrigðiskerfi ætti alltaf að 

vera hlutlaus og lýsandi og ætti heilbrigðisstarfsfólk ekki að þurfa að nota sitt eigið mat til skráningar. 

Með einföldu, fljótlegu og lýsandi skráningarkerfi ætti starfsfólk að geta skráð nauðsynlegar 

upplýsingar á fljótlegan og markvissan hátt. Góð skráning tryggir öryggi sjúklings sem og 

heilbrigðisstarfsmanns. Með einföldu skráningarkerfi er hægt að koma í veg fyrir að mikilvægar 

upplýsingar fari á mis og koma þannig í veg fyrir mistök í starfi.  

Aukin fræðsla um starfsemi heilsugæslustöðva gæti elft þá starfsemi sem fer fram þar. Aukin 

fræðsla gæti leitt til þess að foreldrar og forráðamenn myndu leita fyrst þangað þegar slys og óhöpp 

yrðu og þannig fækka komum á slysa-og bráðadeild. Síðastliðin ár hefur heilsugæslan elft starfsemi 

sína og þekking almennings á henni einnig aukist. Alltaf má þó gera betur og efla mætti þekkingu 

almennings á bráðaþjónustu heilsugæslunnar. 
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Tilgangur Aðferð (snið 
og úrtak) 

Mælitæki Niðurstöður Styrkleikar/veik
leikar 

Bishop, 
Northstone, 
Emmett og 
Golding.  

 

 

Parental 
accounts of 
the 
prevalence, 
causes and 
treatments of 
limb pain in 
children aged 
5 to 13 years: 
a longitudinal 
cohort study  

  

  

  

Bristol, United 
Kingdom 

(2010). 

Skoða verki í 
útlimum 
barna á 
aldrinum 5-
13 ára. 

  

Samtals 
voru 
skoðuð 
9.380 börn á 
aldrinum 5 
til 13 ára.  

Spurninga-  
listi 

Algengi verkja í 
útlimum barna 
jókst úr 15,1% hjá 
5 ára börnum í 
32,5% hjá 13 ára 
börnum.  

Í öllum 
aldurshópum var 
algengast að 
börn væru að 
greina frá 
verkjum í fótum 
eða >98%. 

 43,4% barna 
greindu aldrei frá 
verkjum í útlimum 
og 9% barnanna 
greindu frá 
verkjum í útlimum 
öll aldursárin.  

Ástæður verkja 
voru 
margvíslegar en 
algengasta var að 
börn væru með 
vaxtarverki, 2435 
börn.  

Verkir í útlimum 
voru litlu 
algengari hjá 
strákum eða 
58,6% á móti 
54,6% hjá 
stelpum. 

Veikleiki:  

Aðeins 32% 
foreldra 
svöruðu 
spurningunum 
öll 6 árin.  

Chou, Lin, 
Sung og Kao. 

 

Attention-
deficit-
hyperactivity 
disorder 
increases risk 
of bone 
fracture: a 
population-
based cohort 
study. 
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al Medicine & 

Skoða tengsl 
milli ADHD 
og beinbrota 
hjá börnum. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.640 börn á 
aldrinum 5-
18 ára sem 
greind voru 
með ADHD. 
Kynjahlutfal
l  2.874 
drengir og 
766 stúlkur. 
Þau voru 
borin saman 
við 14560 
börn, 11.496 
drengi og 
3.064 
stúlkur sem 
ekki voru 
greind með 

Upplýsinga
r  fengnar 
úr 
sjúkraskrá
m. 

Hættan á 
beinbrotum var 
hærri hjá þeim 
börnum sem 
greind eru með 
ADHD en þeim 
sem ekki eru með 
ADHD. Börn með 
ADHD eru 1,32x 
líklegri til þess að 
beinbrotna en 
þau börn sem 
ekki eru með 
ADHD greiningu.  

.  
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Samþætt 
áhættugrein
ing var svo 
gerð til þess 
að meta 
áhrif ADHD 
og áhættu á 
beinbrotum 
hjá börnum.  
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Ohio Trauma 
Study: II. 
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and Cause.  

  

American 
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Public Health 
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Skoða komur 
einstaklinga 
með áverka á 
bráðamóttök
u í tengslum 
við kyn, 
aldur og 
orsök. 

Fjöldi 
einstaklinga 
með áverka 
var 8.177 . 

Komur á 
bráðamótt
ökur 

Komur á 
bráðamóttökur 
voru 194 á hverja 
1000 íbúa. Hæsta 
komutíðni var á 
aldrinum 15-24 
ára hjá báðum 
kynjum. 
Algengasta orsök 
fyrir áverkum á 
þessum aldri var 
vegna vélknúinna 
ökutækja. Föll 
voru algengust 
hjá 0-4 ára og 
eldri en 75 ára. 
Áverkatíðni var 
hærri hjá körlum 
upp að 55 ára 
aldri. Ekki 
marktækur munur 
milli kynja.  

Styrkleiki: 

Niðurstöður 
svipa til annara 
rannsókna um 
helstu orsök, 
tíðni og 
kynjadreifnigu 
áverka. 

Gallagher, 
Finison, 
Guyer og 
Goodenough. 

  

The Incidence 
of Injuries 

Among 87,000 
Massachusett
s Children 
and 
Adolescents: 
Results of the 
1980-81 

  

American 
Journal of 

Skoða 
áverka barna 
og unglinga 
til að notast 
við til að efla 
slysavarnir 
barna og 
unglinga.  

87.022 börn 
og 
unglingar í 
Massachuse
tts  sem 
urðu fyrir 
áverka á 
einu ári, 
1980-1981. 

Upplýsingu
m var 
safnað við 
komur á 
bráðamótt
öku og 
innlögnum 
á spítala. 

Í heild voru þetta 
2.239 börn á hver 
10.000. Áverkar 
voru sjalgæfari 
hjá ungabörnum 
og unglingum. 
Hlutfall drengja 
var 1,66 á 1 hjá 
stúlkum. Föll, 
íþróttir og skurðir 
höfðu hærri tíðni 
áverka en lægra 
heildaráverkaskor
. Meiðsli vegna 
vélknúinna 
ökutækja, bruna 
og drukknanir 
höfðu lægri 

Gögn voru 
fengin úr 
sjúkraskrám 
hjá 23 
bráðamóttöku
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fullnægjandi 
skráningar í 
sambandi við 
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og gat því leitt til 
alvarlegra 
afleiðinga.  
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Aggarwall, 
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injuries 
following 
unintentional 
fall from 
height  
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Journal of 
Trauma & 
Emergency 
Surgery 
(2012).  

Skoða 
áverka eftir 
fall úr hæð í 
tengslum við 
umhverfisþæ
tti, hæð á 
falli, 
aðstæðum, 
undirlagi o.fl.  

Af þeim 
1.451 
komum á 
þessu 
tímabili voru 
138 slasaðir 
eftir fall úr 
hæð. Þar af 
voru 37 sem 
ekki 
uppfylltu 
þau skilyrði 
fyrir 
rannsóknina 
og því var 
endanlegt 
úrtak 101.  

Komur 
einstakling
a á 
sjúkrahús í 
Delhi á 
Tyrklandi.  

Á vestulöndum 
eru áverkar eftir 
fall úr hæð 
algengasta 
ástæðan fyrir 
komum á 
sjúkrahús.  

Helstu áverkar 
voru á efri og 
neðri útlimum hjá 
öllum 
aldurhópum.  

Veikleikar:  

Hæð á falli var 
ekki mæld 
heldur skráð 
eftir sögn 
sjúklings/aðsta
ndanda.  

Niðurstöður 
voru í samræmi 
við aðrar 
svipaðar 
rannsóknir í 
USA.  

 

Jespersen, 
Holst, Franz, , 
Rexen  og 
Wedderkopp 

 

Seasonal 
variation in 
muscoskeletal 
extremity 
injuries in 
school 
children aged 
6-12 followed 
prospectively 
over 2.5 
years: a 
cohort study.  

 

BMJ Open, 4, 

Skoða 
áverka á 
stoðkerfi hjá 
börnum á 
aldrinum 6-
12 ára í 
tengslum við 
árstíðir.  

10 
grunnskólar 
og samtals 
1259 
skólabörn á 
aldrinum 6-
12 ára.  

Vikuleg 
könnun 
sem send 
var á 
foreldra í 
smáskilabo
ðum sem 
þeir 
svöruð. 
Tilkynnti 
áverkar 
voru einnig 
greindir og 
staðfestir 
af 
fagmanni.   

Áverkar á neðri 
útlimum voru 
algengastir. Það 
mátti sjá 
aukningu 
útlimaáverka 
bæði fyrir efri og 
neðri útlimi á 
sumrin 
samanborið við 
veturna. Börn eru 
nánast 2x líklegri 
til þess að slasast 
að vori, sumri og 
hausti miðað við 
á veturna.  

Takmarkanir: 

Sumarfrí í 6 
vikur þar sem 
gagnasöfnun 
fór ekki fram.  
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Danmörk 

  

 

Scheidt, 
Harel,Trumble
, Jones, 
Overpeck og 
Bijur. 

 

The 
Epidemiology 
of Nonfatal 
Injuries 
among US 
Children and 
Youth.  

 

 

 

American 
Journal of 
Public Health, 
85 (7), 932-
938. 

(1995) 

Skoða 
áverka og 
orsök  hjá 
börnum.  

Athugað 
hvort börn 
hafa orðið 
fyrir áverka 
og orsök 
áverkans 
skoðuð hjá 
17.110 
börnum. 

Foreldrar 
eða 
nánasti 
aðstandan
di hjá 
17.110 
börnum 
voru spurð 
um hvort 
barnið 
hefði orðið 
fyrir 
áverka, 
slysi eða 
eitrun á 
síðustu 12 
mánuðum. 
Einnig var 
spurt um 
orsök, 
staðsetnin
gu og 
afleiðingar 
atburðar. 

Áætlað var út frá 
2772 
tilkynningum um 
meiðsli hjá 
börnum á 
aldrinum 0-17 ára 
eða 27 á hver 100 
börn. Strákar 
höfðu hærra 
áhættu á að hljóta 
áverka en stelpur 
og unglingar 
líklegastir til þess 
að hljóta 
alvarlegan áverka 
en aðrir 
aldurshópar hjá 
börnum og 
unglingum. Einn 
fjórði barna í US 
koma til læknis 
vegna áverka en 
áhættuþátturinn 
er mismunandi 
eftir 
undirbreytum 
eins og kyn, aldur 
og stöðu 
einstaklings í 
þjóðfélaginu.  

Styrkleiki: 
Niðurstöður 
samræmast 
öðrum 
svipuðum 
rannsóknum. 

 

Takmarkanir: 
Upplýsingasöf
nun er byggð á 
minni nánustu 
aðstandenda 
barnanna. 
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