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Ágrip 

Bakgrunnur: Hlaupabóla er bráðsmitandi veirusjúkdómur sem yfir 90% einstaklinga smitast af. 

Bóluefni veitir vernd gegn hlaupabólu, minnkar líkur á alvarlegum fylgikvillum og smit á milli manna. Á 

Íslandi var byrjað að bólusetja gegn hlaupabólu með bóluefninu Varilrix árið 1995 en árið 2012 var 

mælt með að bólusetja með tveimur skömmtum fyrir betri langtímavirkni.  

Tilgangur: Að skoða algengi ónæmisaðgerða með bóluefninu Varilrix gegn hlaupabólu hér á landi frá 

árunum 2007 til 2017 með tilliti til tíðni, aldursdreifingar og fjölda skammta. Auk þess var þekking, 

viðhorf og verklag hjá öllum heilsugæsluhjúkrunarfræðingum heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) 

könnuð. 

Aðferðir: Rannsóknin var megindleg lýsandi rannsókn. Í fyrri hluta var unnið með gögn úr 

bólusetningagrunni Embætti landlæknis frá árunum 2007 til 2017. Þýðið (N=3993) var þeir sem 

bólusettir voru með hlaupabóluefninu Varilrix á tímabilinu. Seinni hlutinn var þversniðsrannsókn þar 

sem spurningalisti var sendur rafrænt til 174 heilsugsæsluhjúkrunarfræðinga HH starfandi í klíník. 88 

hjúkrunarfræðingar svöruðu sem gerir 50,6% svarhlutfall.  

Niðurstöður: Mikil fjölgun hefur orðið síðustu tíu ár í bólusetningum með bóluefninu Varilrix. Árið 2007 

voru einungis 36 bólusettir hér á landi með fyrsta skammti en árið 2017 voru þeir orðnir 1228 talsins. 

Algengast var að börn yngri en 5 ára væru bólusett (83,52%). Niðurstöður sýndu að 10,5% (n=9) 

hjúkrunarfræðinga kynna hlaupabólubólusetninguna alltaf eða oft að fyrra bragði fyrir skjólstæðingum 

sínum. Þrátt fyrir það eru 60,7% heilsugæsluhjúkrunarfræðinga mjög/fremur hlynntir því að 

hlaupabólubólusetning verði hluti af almennum bólusetningum barna.  

Ályktun: Þrátt fyrir að meirihluti hjúkrunarfræðinga sé hlynntir því að hlaupabólubólusetning verði hluti 

af almennum bólusetningum barna eru einungis 10,5% sem kynna hana oft fyrir skjólstæðingum 

sínum að fyrra bragði. Vegna þessa og fjölgunar á bólusettum einstaklingum gegn hlaupabólu er skýrt 

að verklag vantar á heilsugæslustöðvarnar svo  samræmi sé milli starfa hjúkrunarfræðinga.  

Lykilorð: Hlaupabóla, bólusetning, bóluefni, ristill, hjúkrun, viðhorf, verklag og þekking.  
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Abstract 

Background: Chickenpox (varicella) is a highly contagious viral infection, it is thought that over 90% 

of all people will become infected. The varicella vaccine provides protection from chickenpox, reduces 

the likelihood of serious complications and reduces the number of infections between people. In 

Iceland, one dose of varicella vaccine has been available from 1995 but in 2012 it was recommended 

to vaccinate with two doses for better long-term efficiency.  

Aims: To examine the prevalence of varicella vaccination in Iceland from 2007 to 2017 in terms of 

frequency, age distribution and number of doses. In addition, to examine knowledge, attitudes and 

work procedures amongst all community health nurses at health clinics in the capital area of Iceland.  

Methods: This was a quantitative descriptive research. In the first part of the research, data were 

collected from the Directorate of Health’s vaccination database from 2007 to 2017. The population 

(N=3993) were those who were vaccinated with Varilrix in that period of time. The second part 

consisted of cross-sectional research where data were collected with a questionnaire, which was sent 

to 174 community health nurses working in clinics at that time (HH). The total response rate was 

50,6% (n=88).  

Results: In the past 10 years varicella vaccination with Varilrix has increased in Iceland. In 2007 only 

36 individuals were vaccinated with the first dose but in 2017 this had increased to 1228 individuals. It 

was most common that children under 5 years old were vaccinated (83,52%). The results show that 

10,5% (n=9) of the community health nurses introduce varicella vaccination always or often proactively 

to clients. Despite that, 60,7% of the community health nurses greatly/somewhat supported that 

varicella vaccination should be included in the recommended immunization schedule for children.  

Conclusion: Though the majority of the community health nurses supported that varicella vaccination 

should be included in the recommended immunization schedule for children, only 10,5% proactively 

introduce the vaccination to clients. Because of that and the increased numbers of individuals 

vaccinated against varicella, it is clear that a work procedure is needed in Iceland’s health clinics.  

Key words: Varicella, chickenpox, vaccine, Varilrix, Varivax, herpes zoster, shingles, nursing, attitude, 

work procedure, knowledge.  
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Þakkir 

Við viljum byrja á að þakka leiðbeinenda okkar, Brynju Örlygsdóttur og meðleiðbeinanda Kristínu 

Björgu Flygenring fyrir góða leiðsögn og stuðning í gegnum skrifin á þessu verkefni. Við viljum þakka 

þeim fyrir skjót svör við spurningum okkar og mikinn áhuga á umfjöllunarefni og niðurstöðum 

ritgerðarinnar. Einnig viljum við þakka Halldóri Eldjárn kærlega fyrir hjálpina í gegnum skrifin og aðstoð 

við tölfræðilega vinnu. Næst viljum við þakka Þórarni Eldjárn fyrir yfirlestur verkefnisins, Þórólfi 

Guðnasyni fyrir hjálpsemi sína og Guðnýju Bergþóru Tryggvadóttur fyrir aðstoð í tölfræðiforritinu 

SPSS. 

Að lokum viljum við þakka fjölskyldum og vinum fyrir stuðninginn í gegnum hjúkrunarfræðinámið og 

þá sérstaklega hvor annarri fyrir sérstaklega ánægjulegt samstarf, öll fjögur árin og einnig við 

samningu þessarar ritgerðar. Góð samvinna og skipulag einkenndu síðustu metrana í skrifunum. 
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1 Inngangur 

Hlaupabóla (e. Varicella zoster) er sjúkdómur sem osakast af veiru sem tilheyrir herpesveiru 

fjölskyldunni. Hlaupabóla er þekkt um allan heim og er bráðsmitandi sjúkdómur, en talið er að yfir 90% 

fólks smitist af veirunni (Pergam og Limaye, 2009). Við smit veirunnar sem yfirleitt verður við beina 

snertingu sýktra eða með loftbornu smiti fær fólk sjúkdóminn hlaupabólu (Jamrozik, 2018; Sawyer, 

Chamberlin, Wu, Aintablian og Wallace, 1994). Einkenni sjúkdómsins eru yfirleitt væg og lýsa sér með 

hita, vanlíðan, kláða og rauðum bólum sem verða að blöðrum. Einkenni sjúkdómsins vara að meðaltali 

í 7 til 10 daga. Alvarlegir fylgikvillar geta þó fylgt sjúkdómnum þar sem veiran dreifir sér til annarra 

líffæra og veldur skaða (Pergam og Limaye, 2009). Eftir að sýking hefur orðið leggst veiran í dvala í 

taugum, hún getur svo tekið sig upp seinna á lífsleiðinni en þá er sýkingin kölluð ristill (e. Herpes 

Zoster). Ristill veldur miklum sársauka og blöðrumyndun á staðbundu svæði á húð (Cohen 2013).  

Hlaupabólubóluefni var þróað í Japan snemma á áttunda áratug tuttugustu aldar. Bóluefnið Varivax 

sem inniheldur lifandi veiru hefur verið fáanlegt í Bandaríkjunum síðan 1995 en árið 2006 var ráðlagt 

að bólusetja gegn veirunni með tveimur skömmtum. Í Bandaríkjunum árið 2005 var einnig byrjað að 

bólusetja með blöndu af bóluefnum fyrir mislingum, hettusótt, rauðum hundum og hlaupabólu (e. 

MMRV) (Seward, Marin og Vazquez, 2008). Á Íslandi var einnig byrjað að bólusetja gegn hlaupabólu 

árið 1995 með bóluefninu Varilrix sem inniheldur einnig lifandi veiru (Þórólfur Guðnason, munnleg 

heimild 27. október 2017). Langtímavirkni, þ.e. hve lengi bóluefnið er virkt er ekki alveg á hreinu, enda 

ekki langt síðan bólusetning gegn hlaupabólu hófst (Marin, Marti, Kambhampati, Jeram og Seward, 

2016). Árið 1998 ráðlagði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization (WHO)) að 

hlaupabólubólusetningu skyldi bætt við almennar bólusetningar barna í þeim löndum þar sem 

hlaupabóla og fylgikvillar hennar hefðu slæm áhrif á heilsu almennings eða mikil áhrif á efnahagskerfi 

þjóðarinnar (Papaloukas, Giannouli og Papaevangelou, 2014). Til þess hefur ekki komið hér á landi, 

þó að í niðurstöðu meistararitgerðar sem gerð var hér á Íslandi árið 2017 hafið komið í ljós 

fjárhagslegur ávinningur þess. Niðurstöður sýndu að ef reglubundin bólusetning gegn hlaupabólu yrði 

tekin upp myndi árlegur kostnaður vera um 38 milljónir króna, þar með talin bólusetningin sjálf (tveir 

skammtar), vinnutap fyrir foreldra og komugjald á heilsugæslu. Sparnaðurinn fyrir íslenska samfélagið 

af bólusetningunni yrði þá 454 milljónir króna á ári ef miðað er við að foreldrar séu fjarverandi frá vinnu 

í 5 daga vegna veikinda barnsins (Fríða Björg Leifsdóttir, 2017). 

Margar erlendar rannsóknir má finna um hlaupabólubólusetningu, þó eru nær engar íslenskar 

greinar eða umfjallanir til um þetta viðfangsefni. Mikil vitundarvakning hefur þó orðið meðal 

almennings í sambandi við bólusetningar almennt. Í grein frá Kanada þar sem viðhorf 

hjúkrunarfræðinga til bólusetninga var kannað kom í ljós að á heildina litið er viðhorf 

hjúkrunarfræðinga til bólusetninga gott, þeir treysta betur bóluefnum sem hafa verið rannsökuð vel 

(Gilca, Boulianne, Dubé, Sauvageau og Ouakki, 2009). Hér á landi sjá hjúkrunarfræðingar nær alfarið 

um bólusetningar, en samt sem áður er lítið vitað um þekkingu og viðhorf þeirra gagnvart 

hlaupabólubólusetningum og verklag innan heilsugæslunnar hefur ekki verið skoðað. Þar sem 

hjúkrunarfræðingar framkvæma bólusetningar og veita fræðslu um þær er mikilvægt fyrir þá að þekkja 
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bólusetningarnar, langtímavirkni og fylgikvilla þeirra. Því þurfa að vera skýrar verklagsreglur um þessi 

málefni þar sem ekki er vitað að þær séu til hér á landi.  

1.1 Tilgangur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var tvíþættur. Fyrst að skoða algengi ónæmisaðgerða með bóluefninu 

Varilrix gegn hlaupabólu hér á landi samkvæmt skráningu í bólusetningagrunn sóttvarnalæknis frá 

árinu 2007 til 2017 með tilliti til aldursdreifingar, tíðni og fjölda skammta af bóluefninu Varilrix. Auk 

þess voru þekking, viðhorf og verklag könnuð hjá öllum hjúkrunarfræðingum sem störfuðu í klíník á 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) á þeim tíma sem rafrænn spurningalisti var sendur út. 

Rafræni spurningalistinn einblíndi á þess þrjá þætti í tengslum við ónæmisaðgerðir með bóluefninu 

Varilrix til að koma í veg fyrir hlaupabólu. Spurningalistinn var sendur með tölvupósti í mars 2018.  

 

Rannsóknarspurningar 

Út frá niðurstöðum gagna var eftirfarandi rannsóknarspurningum svarað: 

1. Bólusetningagrunnur Embætti landlæknis 

1.1.  Hver er þróun á fjölda einstaklinga sem hafa verið bólusettir með bóluefninu Varilrix á Íslandi 

á árunum 2007 til 2017? 

1.2. Hver var aldur þeirra sem bólusettir voru með Varilrix hlaupabólumótefninu á Íslandi á árunum 

2007 til 2017? 

1.3. Hver var fjöldi skammta sem hver einstaklingur fékk af bóluefninu Varilrix á árunum 2007 til 

2017?  

1.3.1. Hver var lengd í vikum milli þess að fá fyrsta og annan skammtinn af hlaupabólumót-

efninu Varilrix?  

2. Spurningalisti til hjúkrunarfræðinga 

2.1. Hversu algengt er að heilsugæsluhjúkrunarfræðingar starfandi á HH hafi kynnt sér bóluefnið 

Varilrix? 

2.1.1. Hvaðan fá heilsugæsluhjúkrunarfræðingar HH þekkingu sína á hlaupabóluefninu 

Varilrix? 

2.1.2. Hversu algengt er að heilsugæsluhjúkrunarfræðingar HH kynni hlaupabólubólu-

setninguna Varilrix fyrir skjólstæðingum sínum að fyrra bragði? 

2.2.  Hvert er algengi þess að skjólstæðingar HH leiti upplýsinga hjá heilsugæsluhjúkrunar-

fræðingum um hlaupabólubólusetningar að mati heilsugæsluhjúkrunarfræðinga? 

2.3.  Hversu öruggir meta heilsugæsluhjúkrunarfræðingar HH sig í að fræða skjólstæðinga um: 1) 

Fjölda skammta Varilrix sem þarf til að veita sem besta virkni, 2) Kostnað skjólstæðinga við 

hlaupabólubólusetninguna, 3) Hverjir mega fá hlaupabólubólusetninguna (Varilrix), 4) 

Aukaverkanir bóluefnisins Varilrix, 5) Hversu langan tíma verkun bóluefnisins (Varilrix) kemur 

fram eftir bólusetningu og 6) Hver langtímavirkni bóluefnisins Varilrix sé.  

2.4. Hvert er viðhorf heilsugæsluhjúkrunarfræðinga HH til hlaupabólubólusetninga? 
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2.4.1. Er munur á viðhorfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga til hlaupabólubólusetningar eftir 

menntun? 

2.4.2. Er munur á viðhorfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga til hlaupabólubólusetningar eftir 

starfsaldri í annars vegar hjúkrun og hins vega heilsugæsluhjúkrun 

2.4.3. Er munur á viðhorfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga til hlaupabólubólusetningar eftir 

lífaldri?  

2.5. Hversu algengt er að til sé verklag um að kynna hlaupabólubólusetningar fyrir skjólstæðingum 

á heilsugæslustöðvum HH? 

2.5.1. Er munur á öryggi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga á því að fræða um hlaupabólubólu-

setningu eftir því hvort til er verklag um að kynna hana á heilsugæslustöðvum þar sem 

þeir starfa eða ekki?  
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Fræðilegur bakgrunnur 

Heimildaleit fræðilegra gagna hófst í október 2017 og lauk í apríl 2018. Gagnasöfnin Pubmed, Web of 

Science, Google Scholar og Cinahl (EBSCO) voru notuð. Einnig voru ýmsar heimasíður nýttar svo 

sem heimasíður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO), Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Embætti landlæknis, 

Lyfjastofnunar og sambærilegar landlæknisheimasíður fyrir Noreg, Danmörku og Svíþjóð. Leitin var 

takmörkuð við greinar á ensku og Norðurlandamálum. Leitað var m.a. að rannsóknum, vísinda- og 

fræðsluefni, yfirlits- og fræðilegum greinum. Helstu leitarorð sem notuð voru: Hlaupabóla (varicella, 

chickenpox), bólusetning (vaccine, vaccination), bóluefni (Varilrix, Varivax, Oka varicella vaccintaion), 

ristill (herpes zoster, shingles), hjúkrun (nursing), viðhorf (attitude), verklag (work procedure) og 

þekking (knowledge). 

2.2 Hlaupabóla 

Hlaupabóluveiran (e. varicella-zoster virus) er ein af átta herpesveirum sem valda sjúkdómum í 

mönnum. Í herpesfjölskyldunni eru einnig veirur á borð við herpes simplex 1 sem veldur frunsum, 

Ebstein-Barr veiran sem veldur einkirningssótt o.fl. (Kroger o.fl., 2015; Rajan og Rivers, 2001). 

Hlaupabóluveiran er tvístrengd DNA (e. double-stranded DNA) en þessi veira veldur hlaupabólu í fólki 

snemma á ævinnni en liggur svo í dvala í mænuhnoða (e. dorsal root ganglia) eftir fyrstu sýkingu 

(Rajan og Rivers, 2001). Seinni sýking getur komið þar sem veiran er enn í líkamanum en 

birtingarmynd sjúkdómsins er þá öðruvísi og kallast ristill (e. herpes zoster eða shingles), en ekki er 

nákvæmlega vitað hvað endurvekur veiruna (Kroger o.fl., 2015). Hlaupabóla er skráningarskyldur 

sjúkdómur á Íslandi og ber því læknum að skrá niður tilfelli hlaupabólu og tilkynna til sóttvarnalæknis 

Embættis landlæknis (Embætti landlæknis, 2016). 

2.3 Faraldsfræði hlaupabólu 

Hlaupabóla er algengur sjúkdómur sem getur haft alvarlegar afleiðingar. Ef einstaklingar eru ekki 

bólusettir gegn hlaupabólu munu þeir nær allir fá hlaupabólu einhverntíma á lífsleiðinni (Wharton, 

1996). Ef hlaupabóla berst inn á heimili er talið að yfir 90% þeirra sem eru næmir muni smitast. 

Algengast er að börn fái hlaupabólu þegar þau eru undir 9 ára aldri og hafa um 90% barna fengið 

sjúkdóminn þegar komið er á unglingsár (Arthur Löve, Ásgeir Haraldsson, Hildur Þórarinsdóttir, 

Þórólfur Guðnason og Þröstur Laxdal, 2009). Hlaupabóla gengur ekki í stórum faröldrum heldur er hún 

viðvarandi í samfélaginu allt árið, vissulega séu árstíðarsveiflur í tíðni sjúkdómsins. Í Bandaríkjunum er 

tíðnin hæst um vetur og á vorin. Talið er að þessar árstíðarsveiflur séu vegna meiri nálægðar og 

sambanda þegar leikskólar og skólar hefjast (Wharton, 1996). Munur er milli heimshluta, í kaldara 

loftslagi eru skarpari skil á árstíðarsveiflum hlaupabólunnar en minni sveiflur í heitara loftslagi (Kroger 

o.fl., 2015). Í kaldara loftslagi eins og í Evrópu, Bandaríkjunum og á Íslandi smitast 90% af 

einstaklingum fyrir unglingsárin miðað við heitari lönd þar sem einstaklingar smitast seinna á 

lífsleiðinni og eru fullorðnir móttækilegri fyrir sjúkdómnum heldur en börn (Heininger og Seward, 2006). 
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Þessi munur á aldri einstaklinga þegar þeir smitast fer líklegast eftir því hvort svæðin eru þétt- eða 

strjálbýl. Önnur útskýring á mun milli loftslagsbelta er að hlaupabóluveiran er óstöðugari í hita. Margar 

tilgátur reyna að útskýra þennan mun en líklegast kemur til sambland af hita, umhverfi og íbúaþéttni 

(Tyring, 2003). 

Þar sem hlaupabóla er skráningarskyldur sjúkdómur á Íslandi og læknum ber að tilkynna tilfelli til 

sóttvarnalæknis má finna gögn um hlaupabólutilfelli á heimasíðu Embættis landlæknis. Árið 2016 voru 

744 skráð tilfelli hlaupabólu hér á landi og hæsta tíðnin var frá desember til aprílmánaðar (Embætti 

landlæknis, 2016). Gera má þó ráð fyrir að tilfellin séu mun fleiri þar sem ekki fara allir einstaklingar til 

læknis vegna hlaupabólu. Á fyrri árum eða frá 2011 til 2015 eru tilfelli milli ára mjög breytileg, allt frá 

487 árið 2012 upp í 945 tilfelli árið 2013.  

Samkvæmt rannsóknum á innlögnum á spítala vegna hlaupabólu í Frakklandi, Bandaríkjunum og 

Englandi voru tilfelli talin vera um 1,3 til 5,5 á hverja 1000 manns (Iseli o.fl., 2009). Áður en byrjað var 

að bólusetja var talið að innlagnahlutfall heilbrigðra barna væri 2 til 3 á hverja 1000 manns en 8 á 

hverja 1000 manns meðal fullorðinna (Kroger o.fl., 2015). Börn yngri en fimm ára tilheyra meirihluta 

þeirra sem þurfa innlögn á spítala vegna hlaupabólu, meðallengd legu er um 3 til 7 dagar en lengri hjá 

eldri börnum. Börnin lögðust yfirleitt inn vegna fylgikvilla hlaupabólu en dæmi um þá eru húðsýkingar 

og öndunarfærasýkingar af völdum baktería (Helmuth, Poulsen, Suppli og Molbak, 2015). Á Íslandi 

lögðust sjö einstaklingar inn á Landspítala vegna hlaupabólu bæði árið 2016 og 2017. Á árunum 2007 

til 2017 voru að meðaltali 5,5 innlagnir á ári vegna hlaupabólu og fylgikvilla hennar hér á landi (Sif 

Sumarliðadóttir, munnleg heimild 13. mars 2018). Meðaldánarhlutfall hjá þeim sem fá hlaupabólu er í 

kringum 2 til 4 á hverja 100.000 íbúa og eru það tölur úr þróuðum löndum. Dánartíðnin er hæst hjá 

öldruðum eða 23 til 29 sinnum líklegra en hjá þeim sem yngri eru (Arvin. o.fl., 2007). Tölur frá 1990 til 

1996 eða áður en byrjað var að bólusetja í Bandaríkjunum sýna að um 103 dauðsföll voru vegna 

hlaupabólu á hverju ári, flestir sem létust vegna hlaupabólu voru ónæmisbældir einstaklingar. Frá því 

byrjað var að bólusetja reglulega eða frá 1996 hefur spítalainnlögnum og dauðsföllum af völdum 

hlaupabólu fækkað um 70 til 88% miðað við það sem áður var (Kroger o.fl., 2015). 

2.4 Einkenni hlaupabólu 

Hlaupabóla er oftast hættulaus sjúkdómur hjá heilbrigðum börnum en getur verið svæsin meðal 

fullorðinna og ungbarna (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), 2016; Heininger og Seward, 2006). 

Meðgöngutími hlaupabóluveirunnar er tíminn sem líður frá því einstaklingur smitast þar til sýnileg 

einkenni koma fram og er sá tími oft um 14-16 dagar (nær yfir 10-20 daga) (Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunin (WHO), 2016; Heininger og Seward, 2006). Útbrotin byrja því oft 14-16 dögum eftir að 

einstaklingar smitast af hlaupabóluveirunni, og eru það oftast fyrstu merkin um að einstaklingarnir séu 

komnir með hlaupabólu (Kroger o.fl., 2015). Önnur einkenni eins og hiti, kvíði, höfuðverkur, slappleiki 

og stundum mildur kviðverkur birtist oft 1-2 dögum áður en útbrotin byrja og geta varað 2-4 dögum eftir 

að útbrotin byrja að myndast (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), 2016). Í byrjun sjúkdóms eru 

það litlar rauðar bólur sem verða á nokkrum klukkustundum vessafylltar blöðrur. Blöðrurnar harðna 

síðan á 24 til 28 klukkustundum og verða að sárum og þorna svo upp. Sárin eru vanalega í kringum 

einn til fjórir millimetrar í þvermál. (Kroger o.fl., 2015). 
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Bólurnar geta verið á mismunandi stigi á líkamanum en sárin myndast oft fyrst á höfðinu, andliti og 

bol. Blöðrurnar geta einnig komið fram á slímhúð koks, kynfæra og augna. Nýjar bólur geta síðan 

bæst við fimm til sjö dögum eftir að bólurnar byrjuðu að myndast (Heininger og Seward, 2006). Sárin 

sem myndast eftir að blöðrurnar harðna eru á yfirborði húðarinnar og detta af eftir 1-2 vikur og geta 

skilið eftir sig ör (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), 2016; Heininger og Seward, 2006). 

Vanalega skilja sárin þó ekki eftir sig ör og hrúður af sárinu dettur yfirleitt fyrirvaralaust af (Gould, 

2014). Heilbrigð börn fá að meðaltali í kringum 200 til 500 bólur (Kroger o.fl., 2015). Sumir 

einstaklingar geta þó fengið margar bólur á meðan aðrir fá fáar (Gould, 2014). Eftir að einstaklingar 

hafa fengið hlaupabólu einu sinni, veitir veiran oftast ónæmi gegn hlaupabólusýkingu alla ævina. Til 

eru örfá dæmi um að einstaklingar fái hlaupabólu aftur á lífsleiðinni en slíkt er fátítt hjá einstaklingum 

með heilbrigt ónæmiskerfi (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), 2016). 

2.5 Fylgikvillar hlaupabólu 

Það fer eftir aldri einstaklinganna sem fá hlaupabólu hversu mikil hætta er á fylgikvillum. Fylgikvillar 

meðal heilbrigða barna er fátíðir en þó algengari hjá ungbörnum yngri en eins árs og einstaklingum 

eldri en 15 ára (Kroger o.fl., 2015). Þó að hlaupabóla sé talin hættulaus og einstaklingar sem fá hana 

nái sér oftast á strik án meðferðar, geta ýmsir sjaldgæfir fylgikvillar og sýkingar gert það að verkum að 

hlaupabóla verði hættuleg (Gould, 2014). Bakteríusýkingar á sjúkdómstíma eða í kjölfarið geta meðal 

annars verið hættulegar. Algengustu fylgikvillarnir meðal barna eru bakteríusýkingar, þá aðallega 

húðsýkingar af völdum stafílókokka (e. Staphylococcus) eða streptókokka (e. Streptococcus) sem eru 

algengustu ástæður innlagnar og læknisheimsókna hjá einstaklingum með hlaupabólu (Alþjóðaheil-

brigðismálastofnunin (WHO), 2016; Kroger o.fl., 2015). Lungnabólga er algengasti fylgikvilli fullorðinna 

sem fá hlaupabólu (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), 2016). 

Rannsókn sem var gerð á Íslandi árið 2009 um fylgikvilla hlaupabólu byggðist á 58 börnum sem á 

20 ára tímabili lögðust inn á Landspítalann vegna alvarlega fylgikvilla. Algengasta innlagnarástæðan á 

þessu tímabili var húðsýkingar. Taugakerfiseinkenni voru innlagnarástæður barnanna í 19% tilfella á 

þessu tímabili en ekki greindist tilfelli um Reye heilkennið (Arthur Löve o.fl., 2009). Reye heilkenni er 

óalgengur fylgikvilli hlaupabóluveirunnar og einnig inflúensuveirunnar. Heilkennið er hættulegt og getur 

verið banvænt ástand. Það kemur eingöngu fram hjá börnum sem taka aspirín (magnýl) á meðan að 

veikindin standa yfir. Aspirín er lyf sem hefur bólgueyðandi og hitalækkandi verkun og er notað til 

verkjastillingar (Kroger o.fl., 2015; Lyfjastofnun, 2017). Helstu einkenni heilkennisins eru uppköst, 

hraðari öndun og þreyta sem getur leitt til meðvitundarleysis. Heilkennið getur leitt til alvarlegrar 

lifrarbilunar og heilakvilla og jafnvel dauða ef ekkert er gert til að meðhöndla það (Schror, 2007). Orsök 

Reye heilkennis er óþekkt en tilfellum um heilkennið hefur snarlega fækkað eftir að tókst að tengja 

heilkennið við inntöku aspiríns hjá börnum (Kroger o.fl., 2015; Lyfjastofnun, 2017). Aspírín er ekki eina 

lyfið sem þarf að varast hjá einstaklingum með hlaupabólu heldur öll svokölluð bólgueyðandi lyf (e. 

NSAID) þar sem þessi lyf geta aukið hættu á fylgikvillum hlaupabólu (Durand o.fl., 2015).  

Einstaklingar með skertar varnir vegna undirliggjandi sjúkdóma eins og alnæmis (e. HIV) eru 

líklegri til að þróa með sér alvarlega fylgikvilla ef þeir fá hlaupabólu, svo sem blóðeitrun, heilabólgu (e. 

encephalitis) og lungnabólgu (Gould, 2014). Einnig geta heilbrigðir einstaklingar sem fá hlaupabólu 
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fengið lungnabólgu, annaðhvort út frá veiru- eða bakteríusýkingum, blæðingum (e. hemorrhagic) og 

miðtaugakerfissýkingum. Miðtaugakerfissýkingar sem geta komið upp vegna hlaupabóluveirunnar eru 

meðal annars Reye heilkenni og heilabólga (e. encephalitis) (Bonhoeffer o.fl., 2005; Meyer, Seward, 

Jumaan og Wharton, 2000). 

Barnshafandi konur sem fá hlaupabólu, sérstaklega á þriðja hluta meðgöngunnar eru í hættu að fá 

svæsnari fylgikvilla eins og lungnabólgu (Ball, Bindler, Bindler og Cowen, 2014). Ef móðir smitast af 

hlaupabólu á meðgöngu er henni boðin meðferð með acíklóvírlyfi, alltaf ætti þó að meta ávinning 

meðferðar. Ef konur komast í návígi við einstakling með hlaupabólu smitast þær ekki af henni ef þær 

hafa annað hvort fengið hlaupabólubólusetningu eða hlaupabóluna sem barn (Best Practice Advocacy 

Centre New Zealand, 2011). Smit frá móður til fósturs á meðgöngu getur valdið fósturdauða (Smith og 

Arvin, 2009). Ef móðir sýkist af hlaupabólu á fyrstu 20 vikum meðgöngu eru 1-2% líkur að barnið fái 

meðfætt hlaupabóluheilkenni (e. congenital varicella syndrome (CVS), en heilkennið lýsir sér í 

taugaskemmdum á fóstrinu og vanþroskun vefja (Chiu og Lau, 2005). Í fæðingu er sjaldgæft að 

nýburinn smitist þar sem flestar konur eru með mótefni gegn veirunni en ef smit verður getur það verið 

banvænt fyrir nýburann (Ball o.fl., 2014; Smith og Arvin, 2009). Í flestum tilfellum reynast nýburarnir 

heilbrigðir en þó er möguleiki á að þeir fái ristil en að auki geta nýburar (sárasjáldan) fengið CVS 

(Smith og Arvin, 2009). 

2.6 Ristill 

Sama veira og veldur hlaupabólu getur valdið ristli seinna á ævi fólks. Eftir að einstaklingar fá 

hlaupabólu leggst veiran í dvala í taugarótum og getur endurvaknað og birtist þá sem ristill. Á meðan 

hlaupabóla veldur langoftast sjúkdómi hjá yngri einstaklingum kemur ristill fram seinna á ævinni. 

Einstaklingar sem eru eldri en 60 ára eru líklegastir til þess að fá ristil, líkurnar hækka svo með 

hækkandi aldri. Talið er að þessi hækkun sé þar sem sértækt ónæmisminni (e. virus-specific cell 

mediated immune response) minnkar með hækkandi aldri (Cohen, Salbu, Frank og Israel, 2013). 

Þegar veiran endurvaknar ferðast hún eftir tauginni sem hún fór með til að leggjast í dvala, taugin leiðir 

að ákveðnu húðsvæði þar sem einkennin koma fram (Gould, 2014). Flestir finna fyrir slappleika og hita 

áður en útbrotin myndast. Með útbrotunum finnur fólk fyrir miklum verkjum þar sem útbrotin eru tengd 

taugum, verkirnir geta verið langdregnir og varað allt að nokkrum mánuðum eftir að einstaklingur hefur 

lagast af ristlinum (Stankus, Dlugopolski og Packer, 2000). Útbrotin sem myndast vara yfirleitt í um 5-6 

daga, því næst springa blöðrurnar og þá myndast hrúður sem umlykur blöðrurnar, þetta hrúður dettur 

svo af eftir um 2-3 vikur. Meðhöndlun við ristli er til dæmis sink-áburður og veirulyf eins og eru 

einstaka sinnum notuð við hlaupabólunni. Þessi lyf og krem koma í veg fyrir að sjúkdómurinn breiði 

meira úr sér, en er ekki lækning (Gould, 2014). Ristill er ekki jafn smitandi og hlaupabóla en 

manneskja með ristil getur smitað aðra sem ekki hefur fengið hlaupabólu ef blöðrur eða vökvi berst á 

milli. Því getur ristill valdið hlaupabólu. Einnig er mælt með að einstaklingar með ristil haldi sig frá 

hópíþróttum, sundi og stöðum þar sem snerting við útbrot getur orðið (Gould, 2014). Ristill sést hjá um 

68 af hverjum 100.000 sem sýkst hafa af hlaupabólu en aðeins um 2,6 af hverjum 100.000 sem hafa 

verið bólusettir gegn hlaupabólu (Embætti landlæknis, 2016; Goldman og King, 2013). 
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2.7 Greining hlaupabólu 

Klínísk greining hlaupabólu er einföld og fljótleg. Einungis er horft á birtingarmynd og útbreiðslu 

hlaupabólunnar þegar greint er hvort að einstaklingur sé með sjúkdóminn (Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunin (WHO), 2016). Einnig er hægt að greina veiruna (e. varicella zoster virus), með því að 

senda blóðsýni í ræktun þó slíkt sé sjaldan gert nema einkenni og útbrot séu afbrigðileg, þar sem 

einfaldasta og ódýarsta leiðin er að greina hana út frá klínískri mynd (Dayan og Peleg, 2017). Til að 

staðfesta veiruna á rannsóknarstofu þarf að greina DNA veirunnar með því að nota PCR (pólýmerasa-

keðjuhvarf) greiningarpróf eða einangra veiruna með frumuræktun (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO), 2016). 

2.8 Meðferð við hlaupabólu 

Meðferð við hlaupabólu hjá heilbrigðum börnum er aðallega einkennameðferð. Einkennin sem flest 

börn finna fyrir eru mikill kláði og hækkaður hiti. Ýmis húsráð eða aðferðir hafa gengið manna á milli til 

að draga úr kláða, eins og kaldir bakstrar, köld böð, vatn íblandað matarsóda, sinkáburður, 

mentólspritt o.fl. Einnig er gott að lækka herbergishita til að koma í veg fyrir að börnin svitni þar sem 

svitinn getur aukið kláða. Einnig má gefa ofnæmislyf (antihistamín) ef kláðinn er mikill og farinn að 

trufla svefn. Mikilvægt er að klippa neglur á börnum til að koma í veg fyrir að bólurnar séu kroppaðar af 

og þar af leiðandi meiri líkur á bakteríusýkingu. Hitalækkandi lyf eru einnig notuð til þess að lækka hita 

hjá börnum (Heininger og Seward, 2006). 

Heilbrigð börn yngri en 12 ára eru í minni hættu á að fá hlaupabólu með alvarlegrum 

aukaverkunum þó svo að heilbrigð börn þrói stundum með sér húðsýkingar og lungnabólgu. Eldri börn 

eru í meiri hættu á að fá alvarlegri aukaverkanir af hlaupabólu og þurfa því inngripsmeiri meðferð eins 

og lyfjameðferð (Ziebold, von Kries, Lang, Weigl og Schmitt, 2001). 

Lyf eru einstaka sinnum notuð til að draga úr sjúkdómsmynd hlaupabólu. Rannsókn var gerð á 

lyfinu með virka efninu acíklóvír sem er gjarnan notað við hlaupabólu en þar voru tveir tilraunahópar, 

annar hópurinn fékk lyfið til inntöku fjórum sinnum á dag á meðan hinn hópurinn fékk lyfleysu. 

Niðurstöður úr þeirri rannsókn leiddu í ljós að þau börn sem fengu lyf voru með marktækt færri bólur 

og sár en lyfleysuhópurinn. Einnig var hópurinn sem fékk acíklóvír með hita í styttri tíma en 

lyfleysuhópurinn (Dunkle o.fl., 1991). Að auki kom fram í annarri rannsókn að með notkun á acíklóvír 

lyfi mynduðu þau börn jafnmikið af mótefnum gegn hlaupabólu og þeim sem fengu ekki lyf. Með 

þessum rannsóknum má sjá að með acíklóvírlyfjum má minnka bólur töluvert og draga úr hita. Samt 

sem áður var enginn munur milli hópa á því hvort börnin fengu alvarlegri fylgikvilla af hlaupabólu 

(Klassen, Hartling, Wiebe og Belseck, 2005). Almennt er ekki er mælt með að heilbrigð börn fái lyf í 

töfluformi vegna hlaupabólu þar sem hún veldur oftastnær vægum einkennum. Þó er mælt er með að 

börn sem eru eldri en 12 ára, ónæmisbældir og börn sem taka innöndunarstera fái acíklóvírlyf (Marin, 

Guris, Chaves, Schmid og Seward, 2007). Hér á landi eru acíklóvírlyf gjarnan notuð hjá börnum og 

fullorðnum með hlaupabólu þar sem sjúkdómurinn er talinn hættulegur sjúklingnum vegna annarra 

undirliggjandi sjúkdóma (Lyfjastofnun, 2015). 
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2.9 Smitleiðir hlaupabólu 

Þegar hlaupabóluveiran kemst inn í líkama fólks ferðast hún inn í kjarna frumna þar sem DNA 

veirunnar tekur yfir frumuna. Veiran fjölgar sér svo í nálægum eitlum á u.þ.b. fjórum til sex dögum. 

Næsta skref í sýkingunni er að veiran dreifir sér á yfirborð húðarinnar og veldur þar þessum sýnilegu 

einkennum hlaupabólu eða bólunum sjálfum. Meðgöngutími sjúkdómsins þar til einstaklingar fá 

einkenni er um 14 til 16 dagar. Bólurnar sjálfar eru fullar af veirum og því mjög smitandi. Fólk hættir að 

smita þegar allar bólurnar harðna og byrja að hverfa (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), 2016; 

Heininger og Seward, 2006). Þegar fólk hefur smitast einu sinni af hlaupabólu eru hverfandi líkur á að 

fá hana aftur en ónæmiskerfið myndar minni gegn veirunni. IgG, IgA, CD4, CD8 og T frumur mynda 

allar mótefni mynda allar mótefni gegn veirunni en talið er að IgG komi í veg fyrir að fólk smitist aftur af 

hlaupabólu ef það er í kringum fólk með hana eða ristil (Arvin, 2008). 

Hlaupabóla smitast með dropasmiti sem kemur frá öndunarvegi þess sem er sýktur en smitast 

einnig með snertingu við vökva úr bólum þess smitaða (Jamrozik, 2018; Kroger o.fl., 2015). Þó eru 

einnig þekkt dæmi um úðasmit á spítölum en það hefur verið skráð að hjúkrunarfræðingar og annað 

starfsfólk á spítala hafa fengið hlaupabólu með úðasmiti í gegnum loftræstikerfi milli herbergja (Leclair, 

Zaia, Levin, Congdon og Goldmann, 1980). Sá sem er með hlaupabólu getur smitað næsta mann 

einum til þremur dögum áður en bólurnar myndast en einstaklingurinn er mest smitandi á meðan 

bólurnar eru á líkamanum. Eftir að bólurnar hafa þornað upp hættir einstaklingurinn að smita. 

(Heininger og Seward, 2006). Ef einstaklingur sem ekki hefur fengið hlaupabólu og ekki verið 

bólusettur kemst í snertingu við manneskju með ristil er hann í hættu á að smitast af hlaupabólu 

(Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2016). 

2.10 Hlaupabólubólusetning 

Bóluefnið Varilrix sem er bóluefni gegn hlaupabólu kom fyrst til Íslands árið 1995. Bólusetningin er og 

hefur ekki verið hluti af almennum bólusetningum barna hér á landi en er valkvæð bólusetning og 

þurfa því foreldrar að borga fyrir hana sjálfir. Almennar bólusetningar barna eru bólusetningar sem 

börn fá í ung- og smábarnavernd að kostnaðarlausu og sterklega er mælt með að öll börn fái (Embætti 

landlæknis, 2017). Bólusetningin veitir vernd gegn hlaupabólu, minnkar líkur á alvarlegum fylgikvillum 

hennar og einnig verða færri smit á milli manna (Seward o.fl., 2008). Fjöldi rannsókna, aðallega frá 

Bandaríkjunum þar sem bólusetning gegn hlaupabólu er hluti af almennum bólusetningum barna, sýna 

fram á kosti bólusetningarinnar. Hér að neðan verður fjallað ítarlega um hlaupabólubólusetninguna, 

sögu hennar, kosti, aukaverkanir o.fl. 

2.11 Saga hlaupabólubólusetningar 

Hlaupabóluveirunni var í marga áratugi ruglað saman við bólusótt (e. smallpox) þangað til um miðja 

átjándu öld. Þá tókst að staðfesta læknisfræðileg tengsl milli hlaupabóluveirunnar og ristils með því að 

líta til þess að börn sem fengu hlaupabólu voru oft í tengslum við fullorðna sem voru með ristil (Plotkin, 

2011). Takahashi fann upp bóluefnið um 1970 í Japan. Hann einangraði stofn veikluðu 

hlaupabóluveirunnar frá vessanum úr hlaupabólublöðrunum hjá heilbrigðu barni sem hét Oka, sem var 

á þeim tíma með hlaupabóluna. Takahashi kallaði stofn lifandi veikluðu veirunnar því Oka strain í 
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höfuðið á barninu (Chiu og Lau, 2005; Kroger o.fl., 2015). Árið 1988 í Japan og Kóreu var byrjað að 

nota bóluefnið og árið 1995 fengu Bandaríkjamenn leyfi til að nota bóluefnið (e. herpes zoster vaccine, 

zostavax) fyrir þá sem voru 12 mánaða og eldri (Kroger o.fl., 2015). 

Til eru þrjár tegundir af bóluefnum sem innihalda lifandi veiklaða veiruna (e. varicella zoster virus) 

þ.e.a.s. hlaupabólubóluefnið (e. varicella vaccine), þar sem blandað er saman MMR (mislingum, 

hettusótt og rauðum hundum) og hlaupabólu (e. MMRV) og bóluefni gegn ristli. Hlaupabólubóluefnið 

(e. varicella vaccine) er lifandi veira sem búið er að þynna út (Kroger o.fl., 2015). Tvö 

hlaupabólubóluefni með lifandi veikluðu veirunni sem Takahashi fann upp eru á markaði, annað þeirra 

er Varilrix sem er framleitt í Belgíu og hitt kallast Varivax sem er framleitt í Frakklandi (Papaloukas 

o.fl., 2014). Á Íslandi er bólusett með Varilrix. Bóluefnið kom fyrst til Íslands árið 1995. Árið 2012 var 

svo byrjað að bólusetja með tveimur skömmtum en ekki einum. Bóluefnið er ekki og hefur ekki verið 

hluti af almennum bólusetningum barna hér á landi, bólusetning með því er valkvæð og einstaklingur 

ber því allan kostnað af bóluefninu. Samkvæmt gjaldskrám Heilsugæslunnar í apríl 2018 kostar einn 

skammtur af hlaupabólubóluefninu 4.900 kr. fyrir almenning (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

2018); Þórólfur Guðnason, munnleg heimild, 27.október 2017). Í Bandaríkjunum var byrjað að 

bólusetja með bóluefninu 1995 en árið 1998 ráðlagði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. WHO) að 

bæta hlaupabólubólusetningu í almennar bólusetningar barna í þeim löndum þar sem hlaupabóla og 

fylgikvillar hennar hefðu slæm heildaráhrif á heilsu almennings vegna hárrar tíðni hlaupabólutilfella 

eða hefðu mikil áhrif á efnahagskerfi þjóðarinnar (Papaloukas o.fl., 2014). Önnur skilyrði sem 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin setti voru að þjóðirnar myndu ná að selja bóluefnið á viðráðanlegu verði og 

bólusetja 85-90% þjóðarinnar (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2015). 

Mikilvægt er að ná þessu hlutfalli bólusettra meðal þjóðarinnar til að minnka líkur á smiti milli manna, 

einkum til eldri aldurshópa (Papaloukas o.fl., 2014). 

Lönd sem hafa síðan bætt hlaupabólubólusetningu í almennar bólusetningar barna eru m.a. 

Ástralía, Finnland, Kanada, Þýskaland, Grikkland, Katar, Kórea, Saudi Arabía, Taiwan, Úrúgvæ, hluti 

af Ítalíu og Spánn (Norwegian Institute of Public Health, 2017; Papaloukas o.fl., 2014). Í júlí 2017 varð 

hlaupabólubólusetning hluti af almennum bólusetningum barna í Nýja Sjálandi (15 mánaða og eldri) 

(Charania, Watson og Turner, 2018). Rannsóknir sýna að með hlaupabólubólusetningunni er hægt að 

minnka algengi sjúkdómsins ásamt því að minnka kostnað þjóðfélagsins (Fríða Björg Leifsdóttir, 

2017). Norðurlöndin eru á svipuðu róli og Ísland hvað varðar hugleiðingar um að innleiða 

hlaupabólubólusetninguna. Í Noregi, Svíþjóð og Íslandi er mælt með hlaupabólubólusetningu fyrir 

sérstaka hópa sem eru í mestri hættu með að þróa með sér alvarlega fylgikvilla hlaupabólu (Embætti 

landlæknis, 2016; Norwegian Institute of Public Health, 2017; The Public Health Agency of Sweden, 

2017). Rannsóknir eru í gangi í Noregi og Svíþjóð þar sem hlaupabólubólusetningin er sérstaklega 

skoðuð og er það á forgangslista þjóðanna að athuga hvort bólusetningin eigi að vera hluti af  

almennum bólusetningum barna eða ekki (Norwegian Institute of Public Health, 2017; The Public 

Health Agency of Sweden, 2017). Í Danmörku hefur hlaupabóla ekki verið skráningarskyldur 

sjúkdómur og  innleiðing hlaupabólubólusetningar því enn á rannsóknarstigi (Glode o.fl., 2017). Þegar 

hlaupabólubólusetningin var innleidd í Bandaríkjunum var sérstakt verkefni sett af stað sem kallaðist 

Varicella Active Surveillance Project (VASP) og var það í gangi á árunum 1995 til 2010. Þetta verkefni 
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var á þremur stöðum í Bandaríkjunum og var það sett á laggirnar til að fylgjast vel með hvernig gengi 

að innleiða hlaupabólubólusetninguna. Markmið með VASP var annars vegar að fylgjast með tíðni 

hlaupabólu og ristils og hins vegar að meta áhrif bólusetningarinnar. Á þessu 15 ára tímabili voru 

ýmsar rannsóknir gerðar þar sem gögn frá þessum þremur stöðum voru tekin saman. Árið  2010 voru 

áhrif hlaupabólubólusetningarinnar orðin mikil og fækkun hlaupabólutilfella orðin slík að VASP 

verkefnið var lagt niður (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2016). Mikilvægt er því 

þegar lönd ákveða að innleiða hlaupabólubólusetningu að til staðar séu eftirlitskerfi til að fylgjast með 

hvort bólusetningin beri árangur eða ekki. 

2.12 Ávinningur hlaupabólubólusetningar 

Áður en byrjað var að bólusetja gegn hlaupabólu var hún einn algengasti sjúkdómur sem börn yngri en 

10 ára fengu. Talið var að sjúkdómurinn væri ekki mjög hættulegur. Samt sem áður sýna niðurstöður 

rannsókna frá Bandaríkjunum áður en byrjað var að bólusetja gegn hlaupabólu (á árunum 1988 til 

1999) að sjúkrahúsinnlagnir voru 11.000 til 13.000 og voru dauðsföll um 100 til 150 á ári (Galil, Brown, 

Lin og Seward, 2002). Seinna meir, þegar hlaupabólubólusetning varð hluti af almennum 

bólusetningum barna í Bandaríkjunum árið 1995 lækkaði tíðni smits mikið. Á árunum 1995 til 1998 fór 

hún frá 2,54 niður í 0,8 á hverja 100.000 íbúa og lækkaði enn meira á árunum 2002 til 2005 en þá var 

tíðni hlaupabólu komin niður í 0,6 á hverja 100.000 íbúa. Einnig lækkaði tíðni spítalainnlagna vegna 

sjúkdómsins (Baxter o.fl., 2014; Reynolds o.fl., 2008). Þessi lækkun stafar af því að þegar öll börn eru 

bólusett myndast hjarðónæmi (e. herd-immunity) og kemur þannig í veg fyrir að börn sem eru of ung til 

að fá bólusetningu fái hlaupabólu. Einnig kemur þetta í veg fyrir að fullorðnir sem eru líklegri til  að 

verða alvarlega veikir smitist af hlaupabólu. Annar kostur bólusetningarinnar er að þeir einstaklingar 

sem hafa verið bólusettir gegn hlaupabóluveirunni en fá hana samt fá mun vægari einkenni en ef þeir 

hefðu ekki verið bólusettir (e. breakthrough varicella). Í staðinn fyrir að fá milli 200 til 500 bólur þá fá 

þeir einstaklingar sem hafa verið bólusettir minna en 50 bólur (Heininger og Seward, 2006; Kroger 

o.fl., 2015).  

Bólusetning gegn hlaupabólu er ekki einungis til þess að koma í veg fyrir sjúkdóminn heldur er 

einnig hægt að bólusetja þá sem hafa orðið útsettir fyrir hlaupabólunni og er bólusetningin þannig 

notuð sem meðferð (e. postexposure prophylaxis). Ef manneskja hefur smitast eða umgengist 

einstakling með hlaupabólu og fengið bólusetningu myndi það einnig koma í veg fyrir hlaupabólu eða 

minnka líkur á alvarleika sjúkdómsins (Verstraeten o.fl., 2003). Bólusetningin yrði þó að vera gefin 

helst innan þriggja daga frá smiti, þó svo það hafi sýnt sig að ávinningur sést einnig innan 5 daga 

(McDonald, 2016). Í þeim löndum sem bólusetningin er hluti af almennum bólusetningum hefur byrði 

hlaupabólusjúkdómsins minnkað gríðarlega, þ.m.t. sjúkrahúsinnlagnir og dánartíðni. Þessi lækkun 

hefur orðið í öllum aldurshópum en þó aðallega hjá börnum (Papaloukas o.fl., 2014). 

2.13 Efasemdir og kostnaður við hlaupabólubólusetningu 

Bólusetning gegn hlaupabólu kynnir til leiks margar nýjar áskoranir og efasemdir. Bólusetningin er 

valkvæð í flestum löndum, en er þó talin æskileg meðal áhættuhópa. Í sumum löndum er hún þó hluti 

af almennum bólusetningum barna, eins og nefnt hefur verið. Ástæður þess að fólk vilji ekki láta 
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bólsetja sig geta til dæmis verið að fólk telji bólusetninguna ekki vera þess virði þar sem hlaupabóla er 

oftast vægur sjúkdómur hjá börnum. Önnur efasemd felst í óvissu um langtímavirkni bóluefnisins 

(Wutzler o.fl., 2017). Að mörgu er að hyggja þegar lönd innleiða bólusetningar og ekki allir sammála 

hvort þær svara kostnaði. Ef allir yrðu bólusettir gegn hlaupabólu er einkum tvennt sem veldur 

áhyggjum,  annars vegar að sjúkdómurinn myndi færast úr börnum yfir í fullorðinna þar sem 

sjúkdómurinn veldur verri fylgikvillum. Hins vegar hættan á aukinni tíðni á ristli. Það byggir á þeirri 

tilgátu að með því að komast í nálægð við hlaupabóluveiru kviknar á ónæmissvari (e. booster) í 

líkamanum og myndast þannig betri vörn gegn veirunni og minnkar þar af leiðandi líkur á ristli. Ef allir 

yrðu bólusettir gæti verið hætta á fleiri tilfellum ristils því þessi endurvakning verður ekki hjá 

ónæmiskerfinu. Gögn frá löndum eins og Ástralíu og Kanada þar sem bólusetningin hefur verið hluti af 

almennum bólusetningu barna frá árinu 2000 sýna þó ekki þessa aukningu. Þessar niðurstöður eru 

jákvæðar en þó ekki hægt að útiloka þennan möguleika fyrr en það er komin meiri reynsla á 

hlaupabólubólusetningu (Helmuth o.fl., 2015). Aðrar rannsóknir sýna fjölgun á tíðni ristils en þessi 

aukning var þó byrjuð áður en bólusetningar hófust og því ekki hægt að kenna bólusetningunni um 

(Amirthalingam og Ramsay, 2016). Þessi hræðsla við aukna tíðni á ristli byggir því enn á getgátum og 

rannsóknir sýna ekki enn fjölgun ristiltilfella (Papaloukas o.fl., 2014). Annað sem þarf að hafa í huga 

við hlaupabólubólusetningu er að mismunandi er eftir löndum hversu margir þurfa að fá 

hlaupabólubólusetninguna til að hjarðónæmi myndist gegn hlaupabóluveirunni. Það fer eftir 

aldursdreifingu í hverju landi fyrir sig hversu margir þurfa að bólusetja sig þar sem einstaklingar fá 

oftast hlaupabólu sem börn. Ef þjóðin er ung þurfa því fleiri að bólusetja sig. Til dæmis þyrftu einungis 

70% ítölsku þjóðarinnar að vera bólusett gegn hlaupabóluveirunni til að hjarðónæmi myndist en í 

Hollandi 94% þjóðarinnar. Hér á landi er talað um að bólusetja þurfi 80-95% þjóðarinnar til að 

hjarðónæmi náist. Það er því talsverður munur milli landa á því hversu margir þurfa að vera bólusettir 

til að hjarðónæmi myndist og mikilvægt að það sé tekið með í reikninginn þegar verið er að búa til 

reglugerð um hlaupabólubólusetningu (Haraldur Briem, Þorbjörg Guðmundsdóttir og Þórólfur 

Guðnason, 2016; Nardone o.fl., 2007).  

Kostnaður hefur mikil áhrif á hvort lönd innleiða bólusetninguna eða ekki. Í niðurstöðum 

meistararitgerðar sem gerð var hér á Íslandi kemur í ljós að ef reglubundinni bólusetningu gegn 

hlaupabólu yrði komið á myndi árlegur kostnaður vera um 38 milljónir króna, þar með talin 

bólusetningin sjálf (tveir skammtar), vinnutap foreldra vegna komu á heilsugæslu og komugjald. 

Sparnaðurinn af bólusetningunni yrði þó 454 milljónir króna á ári ef miðað er við að foreldrar séu 

fjarverandi frá vinnu í 5 daga vegna veikinda barnsins (Fríða Björg Leifsdóttir, 2017). Samkvæmt 

erlendum rannsóknum hafa svipaðar niðurstöður komið fram þar sem hlaupabólubólusetning er 

hagstæð fyrir samfélög ef vinnutap foreldra er tekið inn í reikninginn (Rothberg, Bennish, Kao og 

Wong, 2002). 

2.14 Langtímavirkni og árangur hlaupabólubólusetningar 

Langtímavirkni hlaupabólubólusetningu er ekki alveg auðskilin. Mikið hefur verið rannsakað hverju 

munar að fá einn skammt af bóluefninu samanborið við tvo skammta. Þegar byrjað var að nota 

bóluefnið var einungis bólusett með einum skammti. Til dæmis notuðu Bandaríkjamenn aðeins einn 
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skammt frá árunum 1995 til 2006 en byrjuðu að nota tvo skammta vegna tilfella um gegnumbrot (e. 

breakthrough) af hlaupabólu. Gegnumbrot er þegar bólusettur einstaklingur fær hlaupabólu sem er þó 

mun vægari en hjá þeim sem ekki eru bólusettir. Klínísk rannsókn þar sem heilbrigðum börnum var 

fylgt eftir í 10 ár til að mæla virkni þess að fá einn skammt af hlaupabóluefninu og síðan tvo skammta 

sýndi að einn skammtur gæfi 94% vörn. Aftur á móti virðast tveir skammtar af hlaupabóluefninu 

árangursríkari en einn skammt þegar kemur að því að koma í veg fyrir hlaupabóluna, eða veita 98% 

vörn. Talað er um að um 9 til 14% barna sem fá einn skammt af bóluefninu myndi ekki mótefni gegn 

veirunni og séu því í hættu að fá gegnumbrot af hlaupabólu (Kuter o.fl., 2004; Marin o.fl., 2016; M. 

Marin o.fl., 2007; Shapiro o.fl., 2011).  

Í samantektarrannsókn frá árunum 1997 til 2003 var árangur bólusetninga skoðaður. Gögnin voru 

frá 339 börnum, 13 mánaða og eldri. Þar kom í ljóst að einstaklingar sem höfðu fengið einn skammt af 

bóluefninu voru með 97% vörn einu ári eftir bólusetninguna og 86% vörn tveimur árum eftir að þau 

voru bólusett. Frá tveimur árum eftir bólusetninguna þangað til átta árum eftir bólusetninguna var 

vörnin stöðug eða allt frá 81 til 86%. Þó svo að þessi börn væru bólusett voru einhver dæmi um að 

þau fengu vægari einkenni hlaupabólu. Talið er að ástæðan fyrir hlaupabólutilfellunum sé vegna þess 

að við bólusetningu verður virkjun ónæmiskerfisins ekki eins öflugt og ef einstaklingur fær sjálfa 

veikluðu veiruna í sig og eru því alltaf einhverjar líkur á gegnumbroti hlaupabólu (Brisson o.fl., 2010; 

Vázquez o.fl., 2004). Önnur klínísk rannsókn sýndi fram á að börn sem fengu tvo skammta af 

hlaupabólubóluefninu voru með vörn 10 árum eftir að þau voru bólusett. Færri einstaklingar fengu 

hlaupabóluna eftir að hafa fengið tvo skammta heldur en einn. Hætta á að fá hlaupabóluna eftir að 

einstaklingar voru bólusettir jókst ekki með tímanum (Baxter o.fl., 2014; Kuter o.fl., 2004). Margar 

rannsóknir eru að finna þegar kemur að skoðun langtímavirkni bóluefnisins eins og fjallað hefur verið 

um hér að ofan. Enn aðrar rannsóknir sýna að bóluefnið gegn hlaupabólu geti virkaði í allt að 10 til 20 

ár eftir bólusetningu (Goldman og King, 2013).  

Frá því að það var byrjað að bólusetja gegn hlaupabólunni á heimsvísu með einum skammti til 

dagsins í dag eru þó ekki nein gögn til um að aukning hafi orðið á svæsnari útkomum hlaupabólu en 

áður var, svo sem dánartíðni eða spítalainnlögnum (Marin o.fl., 2016). Samkvæmt Þórólfi Guðnasyni 

sóttvarnalækni dugir hlaupabólubólusetningin sennilega fyrir lífstíð en þó er það ekki vitað fyrir víst þar 

sem lengri reynslu þarf til að skera úr um það (Þórólfur Guðnason, munnleg heimild 28. mars 2018). 

Með árunum munu gögn um langtímavirkni hlaupabólubólusetningar koma betur fram þar sem fleiri 

lönd munu rannsaka virkni hennar, enda verður hún sífellt algengari í almennum bólusetningum barna 

(Wutzler o.fl., 2017).  

Samkvæmt Lyfjastofnun Íslands á að gefa tvo skammta af hlaupabóluefninu (Varilrix) til að fá sem 

bestu virkni. Minnst 4 vikur skulu vera milli skammta. Samkvæmt leiðbeiningum CDC (2016) er mælt 

með því að gefa fyrri bólusetningaskammtinn við 12 til 15 mánaða aldur og seinni skammtinn svo við 

fjögurra til sex ára aldur. Einnig ber að nefna að það hefur marktæk áhrif á fækkun hlaupabólutilfella ef 

seinni skammturinn af bóluefninu er gefin allt að tíu árum eftir fyrri skammt. Mælt er með að unglingar 

og fullorðnir, 13 ára og eldri sem hafa ekki fengið hlaupabóluna né hlaupabólubólusetninguna fái tvo 

skammta af Varilrix (Alþjóðaheilbrigðis-málastofnunin (WHO), 2014; Brisson o.fl., 2010; Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), 2016; Lyfjastofnun, 2017). 
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2.15 Frábendingar og aukaverkanir 

Ekki eru margar frábendingar þegar kemur að hlaupabólubólusetningu, en þær eru svipaðar og í 

öðrum bólusetningum (Lyfjastofnun, 2017). Mælt er með að börn yngri en 12 mánaða fái ekki 

bólusetninguna vegna þess að mótefni frá móður geta enn verið til staðar í barninu og minnkað 

ónæmissvörunina. Á Íslandi er bóluefnið Varilrix notað en skráð ábending bóluefnisins mælir með 

tveimur sprautum hjá öllum börnum níu mánaða og eldri (Embætti landlæknis, 2016). Í Bandaríkjunum 

er önnur tegund hlaupabólubóluefnis notuð en þar er mælt með bólusetningu fyrir 12 mánaða og eldri 

og aðeins í sérstökum tilfellum leyft að bólusetja börn yngri en 12 mánaða (Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), 2016). Ef einstaklingur er með háan hita skal fresta því að bólusetja, 

það er þó í lagi að bólusetja þá sem eru með væga sýkingu. Einstaklingar sem hafa ofnæmi gegn 

innihaldsefnum bóluefnisins mega ekki fá bólusetninguna. Ekki er ráðlagt að sjúklingar í 

ónæmisbælandi meðferð fái bólusetninguna en hjá þeim sem eru með ónæmisbrest þarf að meta 

hvort ávinningur af bólusetningunni sé meiri en áhætta (Lyfjastofnun, 2017). Ef einstaklingur hefur 

fengið blóðafurð eins og rauðkornaþykkni eða plasmagjöf skal bíða með bólusetningu þar sem hætta 

er á skertri eða engri svörun við bóluefninu. Einstaklingar eiga einnig að forðast salísýlöt í sex vikur 

eftir bólusetninguna en salísýlöt finnast t.d. í aspiríni. Þetta er til þess að koma í veg fyrir Reyes 

heilkenni en það er þekktur en sjaldgæfur fylgikvilli hlaupabólusýkingar. Heilbrigðir einstaklingar mega 

annars fá bóluefnið samtímis öðrum bóluefnum en stungustaður má ekki vera sá sami. Ef MMR er ekki 

gefið á sama tíma og hlaupabólubóluefnið þurfa að líða fjórar vikur á milli gjafa en mislingaveiran getur 

valdið bælingu á ónæmissvöruninni ef þau eru gefin á mismunandi tímum (Lyfjastofnun, 2017).   

Algengustu aukaverkanir af bóluefninu Varilrix eru verkir og þroti á stungustað eins og í flestöllum 

öðrum bólusetningum, talið er að >1 af hverjum 10 fái þessa aukaverkun. Aðrar aukaverkanir sem eru 

algengar eru húðútbrot þó ekki útbrot sem líkjast hlaupabólu, þær aukaverkanir eru sjaldgæfar 

(Lyfjastofnun, 2017).   

2.16 Hjúkrunarfræðingar og hlaupabólubólusetningar 

Eitt meginhlutverk hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar eru forvarnir og efling lýðheilsu. Í 

reglugerð um heilsugæslustöðvar er skýrt sett fram að hjúkrunarfræðingar skuli veita ráðgjöf og 

fræðslu um heilsuvernd og forvarnir (Reglugerð um heilsugæslustöðvar, nr. 12/2007). Dæmi um 

hlutverk hjúkrunarfræðinga eru bólusetningar gegn sjúkdómum, einkum barnabólusetningar, einnig að 

skrá og fylgjast með sjúkdómum sem eru skráningarskyldir (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2014; 

Stanhope og Lancaster, 2012). Á Íslandi er hlutverk hjúkrunarfræðinga í ung- og smábarnavernd m.a. 

eftirlit með heilbrigði barna, foreldrafræðsla og ónæmisaðgerðir barna (Reglugerð um 

heilsugæslustöðvar, nr. 14/2007). Þekking hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar og nálægð þeirra 

við almenning færir þeim lykilstöðu til að veita markvissa fræðslu um forvarnir og heilsueflingu (Félag 

íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2014). 

Einstaklingar og foreldrar geta nálgast upplýsingar um bólusetningar á mörgum stöðum í nútíma 

samfélagi. Meirihluti foreldra leitar á veraldarvefinn til að fá upplýsingar um bólusetningar. Í dag eru 

margir hópar á samfélagsmiðlum þar sem foreldrar gefa öðrum foreldrum ráð, þessi leið verður sífellt 

vinsælli og er talin gegna lykilhlutverki þegar foreldrar ákveða hvort bólusetja skuli börn eða ekki 
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(Brunson, 2013). Talið er að aðeins 30% foreldra leiti upplýsinga til heilbrigðisstarfsfólks eða á 

heimasíður svo sem Embættis landlæknis. Talið er að tveir þættir valdi einkum því hvers vegna 

foreldrar vilji ekki bólusetja börn sín, annars vegar trú á að bólusetningar séu hættulegar þegar þær 

eru gefnar, þ.e. hræðsla við aukaverkanir bóluefnisins og hins vegar hræðsla við langtímaáhrif 

bólusetningarinnar á heilsu barnanna. Almennt eru foreldrar með jákvætt viðhorf gagnvart 

bólusetningum þó kunnátta þeirra um þær sé oft takmörkuð. Skoðanir þeirra eru því móttækilegar 

gagnvart villandi upplýsingum og er því mikilvægt að hjúkrunarfræðingar leiðbeini skjólstæðingum um 

ákvarðanir sem byggjast á gagnreyndri þekkingu (Downs, de Bruin og Fischhoff, 2008). 

Hjúkrunarfræðingar eiga að vinna eftir nýjustu þekkingu á hverjum tíma og fræða einstaklinga um 

bóluefni almennt og útskýra mál ef misskilningur ríkir um bólusetningar. Samkvæmt siðareglum Félags 

íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) ber hjúkrunarfræðingum að virða rétt skjólstæðings til að taka 

ákvarðanir um eigin meðferð en einnig ber honum að stuðla að því að skjólstæðingurinn geti tekið 

upplýsta ákvörðun (Siðreglur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.). Foreldrar treysta 

hjúkrunarfræðingum og læknum best þegar kemur að upplýsingum og fræðslu um bólusetningar. 

Mikilvægt er því fyrir heilbrigðisstarfsmenn að koma þekkingu sinni á bólusetningum á framfæri (Miller 

o.fl., 2015; Smith, Kennedy, Wooten, Gust og Pickering, 2006; Stinchfield og Froese-Fretz, 2001). 

Mælt er með að fræðsla um bólusetningar til einstaklinga eða foreldra eigi að fjalla jafnt um 

áhættuþætti bóluefnisins sem fylgikvilla þess að fá sjúkdóminn sem verið er að bólusetja gegn. Þó er 

mikilvægt að leggja áherslu á það að fylgikvillar bóluefna eru sjaldgæfir og minniháttar og litlar líkur á 

alvarlegum fylgikvillum. Með almennri fræðslu um bólusetningar af hálfu hjúkrunarfræðings á 

skjólstæðingurinn auðveldara með að taka ákvörðun um bólusetningar (College of Registered Nurses 

of Nova Scotia, 2011; Leask o.fl., 2012).  

Eins og fram hefur komið gegna hjúkrunarfræðingar stóru hlutverki í bólusetningum. Bólusetningar 

eru eitt það mikilvægasta þegar kemur að heilsu almennings, útrýmingu sjúkdóma og forvörnum gegn 

þeim. Í flestum löndum eru það hjúkrunarfræðingar sem bera hvað mesta ábyrgð á að bólusetja (Gilca 

o.fl., 2009). Sýnt hefur verið fram á að heilbrigðisstarfsfólk sé í þeirri mikilvægu stöðu að vera helsta 

upplýsingaveita þegar kemur að bólusetningum og gegna því stóru hlutverki í kynningu á þeim fyrir 

almenning. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé með nægar upplýsingar og geti þannig miðlað 

réttum upplýsingum til almennings (Herzog o.fl., 2013). Þekking hjúkrunarfræðinga er nauðsynleg 

þegar kemur að bólusetningum og fræðslu. Ef hlaupabólubólusetning er sérstaklega skoðuð er 

þekking á henni mjög mikilvæg þegar kemur að því að kynna bólusetninguna fyrir skjólstæðingum. 

Talið er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk fái sérstaka kynningu á hlaupabólubólusetningu þar sem hún 

er tiltölulega ný og þekki mikilvægi hennar til að fræðslan verði sem áhrifaríkust (Charania o.fl., 2018).  

Viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til bólusetninga eru einnig mismunandi rétt eins og viðhorf almennings 

(Jelleyman og Ure, 2004). Sýnt hefur verið fram á að viðhorf hjúkrunarfræðinga til bólusetninga eru 

mismunandi. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á 300 hjúkrunarfræðingum átti að kanna 

viðhorf þeirra til hinna ýmsu bólusetninga, þar töldu 99% hjúkrunarfræðinga að gagnlegt væri að 

bólusetja með MMR (mislingum, rauðum hundum og hettusótt) miðað við 87% fyrir hlaupabólu og 80% 

gegn inflúensunni. Hjúkrunarfræðingar treysta þeim bólusetningum betur sem þeir eru með betri 

upplýsingar um og meiri reynsla er komin á (Gilca o.fl., 2009). Almennt séð er heilbrigðisstarfsfólk þó 
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yfirleitt sammála um gagnsemi bólusetninga (Jelleyman og Ure, 2004). Í Bandaríkjunum þar sem 

VASP verkefnið var í gangi átti heilbrigðisstarsfólk að vera með betri þekkingu á hlaupabólu og 

hlaupabólubólusetningunni en aðrir þar sem það hafði fengið sérstaka fræðslu reglulega. Gerð var 

könnun á heilbrigðisstarfsfólki sem VASP náði yfir, þar sem þekking og viðhorf voru meðal annars 

skoðuð. Rannsóknin sýndi fram á góða þekkingu meðal heilbrigðisstarfsfólks um hlaupabólu-

bólusetningu en vissir þættir vöfðust þó fyrir fólki (Carbajal, Civen, Reynolds, Chaves og Mascola, 

2008).  

Góð samskipti eru veigamikill þáttur í því að móta skoðanir skjólstæðinga. Með góðum samskiptum 

er hægt að finna lausn á vangaveltum og áhyggjum skjólstæðinga og foreldra og hvetja þá og 

leiðbeina að lausn sem byggð er á gagnreyndum heimildum. Slæm samskipti við hjúkrunarfræðinga 

geta gert skjólstæðinga andvíga bólusetningum og almennt ósátta við heilbrigðiskerfið. Mikilvægt er 

því að unnið sé eftir ákveðnu verklagi þegar kemur að því að fræða skjólstæðinga um bólusetningar 

svo útkoman sé sem áhrifamest (Leask o.fl., 2012).   
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3 Aðferðir 

Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur. Fyrst að skoða algengi ónæmisaðgerða með bóluefninu 

Varilrix gegn hlaupabólu hér á landi á árunum 2007 til 2017. Auk þess voru þekking, viðhorf og verklag 

könnuð hjá öllum hjúkrunarfræðingum sem störfuðu í klíník á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

(HH). Í þessum kafla er farið yfir rannsóknarsnið, framkvæmd rannsóknar, þýði og úrtak, mælitæki, 

tölfræðilega úrvinnslu og siðfræðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknarsnið og framkvæmd 

Rannsóknarsnið þessarar lýsandi megindlegu rannsóknar var tvíþætt (Polit og Beck, 2014). Í fyrri hluta 

rannsóknarinnar var unnið með gögn úr bólusetningagrunni Embættis landlæknis 2007 til 2017. 

Heilbrigðisstarfsfólk skráir framkvæmdar ónæmisaðgerðir með bóluefninu Varilrix gegn hlaupabólu í 

þennan gagnagrunn. Upplýsingar úr bólusetningagrunni Embættis landlæknis voru send með 

tölvupósti til rannsakenda og leiðbeinenda í mars 2018 á formi Excel skjals. Breyturnar voru aldur 

þess bólusetta í mánuðum við fyrstu bólusetningu, dagsetning bólusetninga (ártal og mánuður) og 

vikur milli hlaupabólubólusetningaskammta. Einnig var heiti stofnunnar þar sem bólusetningin var 

framkvæmd gefin upp, þau gögn voru þó ekki nothæf þar sem um ónákvæma skráningu var að ræða 

og þær niðurstöður því ekki birtar í þessari rannsókn. 

Seinni hluti rannsóknarinnar var þversniðsrannsókn (e. cross-sectional) þar sem þekking, viðhorf 

og verklag hjúkrunarfræðinga á Heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins (HH) var kannað. 

Gögnum var safnað rafrænt með spurningarlista sem lagður var fyrir alla hjúkrunarfræðinga starfandi í 

klíník innan HH (N=174) á þeim tíma sem spurningalistinn var sendur út. Spurningalistinn var vistaður 

í K2 könnunarkerfi á Uglu, innri vef Háskóla Íslands sem einungis rannsakendur höfðu aðgang að. 

Kynningarbréf með hlekk á spurningarlista var sendur út á netfangalista allra hjúkrunarfræðinga HH 

starfandi í klíník, sem annar leiðbeinandinn hafði aðgang að sem starfsmaður HH. Spurningalistinn var 

opinn þátttakendum frá 20. mars til 6. apríl og var ítrekunarpóstur sendur tvisvar sinnum, 26. mars og 

4. apríl.  

3.2 Þýði og úrtak 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar var þýðið allir þeir sem bólusettir voru hér á landi með hlaupabóluefninu 

Varilrix á árunum 2007 til 2017 og skráðir í bólusetningagrunn Embættis landlæknis. Þýði er 

nákvæmlega skilgreindur hópur einstaklinga, fyrirbæra eða atriða sem rannsókn er ætlað að afla 

þekkingar á (Polit og Beck, 2014). Af þeim 3994 einstaklingum sem skráðir voru í 

bólusetningagrunninn var ákveðið að hafa einn ekki með í útreikningum á niðurstöðum þar sem um 

hugsanlega villu í skráningu í gagnagrunninn var að ræða og varð því heildarfjöldinn sem unnið var 

með 3993 einstaklingar. Skráningarvillan fólst í því að einn einstaklingur var skráður eins og hann 

hefði fengið bóluefnið Varilrix átta sinnum.  

Í þýðinu fyrir seinni hluta rannsóknarinnar voru hins vegar allir heilusgæsluhjúkrunarfræðingar á 

landinu en úrtakið allir hjúkrunarfræðingar á Heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins (HH) sem 

störfuðu í klíník frá 20. mars til 6. apríl, þ.e meðan rafræni spurningarlistinn var opinn þátttakendum. 
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Hjúkrunarfræðingar sem fengu rafræna spurningalistann sendan í pósti voru 174 talsins, af þeim 

svöruðu 88 sem gaf 50,6% svarhlutfall. Bakgrunnsupplýsingar heilsugæsluhjúkrunarfræðinganna má 

sjá í töflu 4 í niðurstöðukafla.  

3.3 Mælitæki 

Spurningalistinn sem notaður var í seinni hluta rannsóknarinnar innihélt 23 spurningar. Þrátt fyrir 

ítarlega leit fannst ekki tilbúinn spurningalisti hérlendis né erlendis sem hægt var að nýta fyrir tilgang 

þessarar rannsóknar. Spurningarnar voru því hannaðar og útfærðar af rannsakendum út frá 

sérfræðiþekkingu þeirra og þekkingarlegum bakgrunni á viðfangsefninu og rannsóknarspurningum um 

þekkingu, viðhorf og verklag hjúkrunarfræðinga innan HH. Sjö spurningar fjölluðu um þekkingu, ein um 

viðhorf og tvær um verklag. Alls voru 13 lokaðar spurningar sem skiptust í fjölvals- og skalaspurningar, 

fjórar opnar ásamt sex bakgrunnsspurningum.  

Þrjár lokuðu spurninganna höfðu tvo til þrjá svarmöguleika (já, nei eða veit ekki). Fjórar opnar 

spurningar voru þess eðlis að hægt var að skrifa inn skriflegt svar og að auki var ein fjölvalsspurning. 

Níu spurningar voru með svarmöguleika á Likert-kvarða þar sem svarmöguleikar voru frá mjög 

örugg/ur upp í mjög óörugg/ur, mjög hlynnt/ur upp í mjög andvíg/ur og loks frá mjög algengt upp í mjög 

óalgengt (Likert, 1932). Í seinni hluta spurningalistans voru sex spurningar um bakgrunn 

hjúkrunarfræðinga á HH, til að mynda hver starfsaldur væri annars vegar í hjúkrun og hins vegar á 

heilsugæslunni, hver hæsta menntun hjúkrunarfræðinganna væri og hvar innan heilsugæslunnar þeir 

störfuðu. Það tók um sjö mínútur að svara spurningalistanum. Sjá má spurningalistann í fylgiskjali 4. 

Til þess að meta yfirborðsréttmæti (e. face validity) spurningalistans um þekkingu, viðhorf og 

verklag hjúkrunarfræðinga til hlaupabólubólusetninga, var hann lagður fyrir sjö 

heilsugæsluhjúkrunarfræðinga áður en hann var sendur út. Þeir voru beðnir um að svara því hve 

langan tíma það tæki þá að svara spurningunum, að taka afstöðu til skýrleika spurninganna, og eins 

hvort spurningarnar væru viðeigandi fyrir markmið rannsóknarinnnar að þeirra mati og hvort eitthvað 

sérstakt væri sem þeir vildu koma á framfæri. Eftir að hafa fengið athugasemdir frá 

hjúkrunarfræðingunum var ein spurning alveg tekin út og orðalag annarra lagað. 

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla (Excel/SPSS) 

Við úrvinnslu gagna sem fengin voru úr bólusetningagrunni Embættis landlæknis var beitt lýsandi 

tölfræði. Gögnin voru á formi Excel skjals og úrvinnsla þeirra fór fram í því tölfræðiforriti. Skoðaður var 

fjöldi, tíðni og hlutföll breytanna og niðurstöður settar upp í tíðnitöflur og súlurit. Ýmsar reikniformúlur 

voru nýttar til að reikna niðurstöður úr gögnum.  

Tölfræðileg úrvinnsla úr spurningalistanum sem sendur var á hjúkrunarfræðinga innan HH var 

unninn með tölfræðiforritunum Statistical Package for Social Sciences (SPSS) og Excel. Gögnin komu 

á formi Excel skjals úr könnunarkerfi K2. Excel var nýtt þar sem lýsandi tölfræði var notuð en SPSS 

var notað til að reikna kí-kvaðrat próf. Niðurstöður voru settar upp í töflur og súlurit eftir tíðni og 

hlutföllum breytanna.   
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3.5 Siðfræðileg álitamál 

Rannsóknin var unnin með leyfi frá Vísindasiðanefnd (nr. 18-034-S1), sóttvarnalækni (nr. 

1803058/5.6.1/gkg), vísindasiðanefnd Heilsugæslu höfuðborgasvæðisins og einnig var rannsóknin 

tilkynnt Persónuvernd (nr. S8541/2018), sjá fylgiskjöl 1 til 4. Ekki var um siðferðileg ágreiningarefni að 

ræða í þessari rannsókn. Öll gögn, bæði úr bólusetningagrunni og þau sem safnað var með 

spurningalistanum voru ópersónugreinanleg. Þátttakendum var gerð grein fyrir tilgangi 

rannsóknarinnar í kynningarbréfi ásamt að auki gátu þeir valið að sleppa þátttöku eða að sleppa 

einstaka spurningum. Einnig var þátttakendum gerð grein fyrir því að með því að taka þátt og svara 

spurningalistanum væri um upplýst samþykki að ræða fyrir þátttöku í rannsókninni. Nöfn og 

persónuauðkenni komu hvergi fram og ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Einungis þeir 

sem stóðu að rannsókninni höfðu aðgang að gögnunum. Gögnum verður síðar eytt að lokinni 

rannsókn eða í síðasta lagi 31. desember 2020. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Bólusetningargrunnur  

4.1.1 Hver er þróun á fjölda einstaklinga sem hafa verið bólusettir með 
bóluefninu Varilrix á Íslandi frá árunum 2007 til 2017? 

Frá árunum 2007 til 2017 voru alls 3994 (N) einstaklingar á Íslandi sem voru bólusettir gegn 

hlaupabólu með fyrsta skammti af bóluefninu Varilrix. Í þessari ritgerð var ákveðið að niðurstöður væru 

unnar úr gögnum frá 3993 einstaklingum vegna mögulegrar skráningarvillu hjá einum einstaklingi sem 

var með það skráð að hafa fengið bóluefnið Varilrix átta sinnum.  

Það hefur verið mikil fjölgun síðustu ár á þeim sem eru bólusettir. Árið 2007 voru einungis 36 

bólusettir gegn hlaupabólu með fyrsta skammti en árið 2017 voru þeir orðnir 1228 talsins. Mesta 

fjölgun hlaupabólubólusetninga milli ára á Íslandi var frá árinu 2009 til 2010 (230,4%). Sjá breytingu 

milli ára í töflu 1. 

Tafla 1: Fjöldi bólusettra einstaklinga eftir árum ásamt breytingu milli ára. 

 

Á mynd 1 má sjá súlurit sem lýsir myndrænt þróun á fjölda einstaklinga sem bólusettir voru með fyrsta 

skammti af Varilrix á árunum 2007 til 2017. 
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Mynd 1: Fjöldi bólusetra einstaklinga með fyrsta skammti af Varilrix eftir ártali (N=3993). 

4.1.2 Hver var aldur þeirra sem bólusettir voru með Varilrix 
hlaupabólumótefninu á Íslandi á árunum 2007 til 2017? 

Aldur allra einstaklinga sem bólusettir voru með fyrsta skammti af Varilrix á árunum 2007 til 2017 var 

skoðaður. Gögn sem fengin voru úr bólusetningargrunni Embættis landlæknis sýndi aldur einstaklinga 

í mánuðum, en var breytt úr mánuðum yfir í ár. Aldursárið breytist því ekki fyrr en á afmælisdag 

viðkomandi. Algengast var að börn yngri en 5 ára væru bólusett (n=3335; 83,52%), en elsti 

einstaklingurinn sem var bólusettur á þessu tímabili 87 ára gamall. Sjá má dreifingu á aldri þeirra sem 

fengu fyrsta skammt af Varilrix á árunum 2007 til 2017 á töflu 2. 
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Tafla 2: Aldur þeirra sem voru bólusettir með hlaupabólumótefninu Varilrix frá árunum 2007 til 
2017. 

 

Þar sem nærri helmingur (49%; n=1957) af þeim sem voru bólusettir (N=3993) voru tveggja ára eða 

yngri (0 til 24 mánaða) var sá hópur skoðaður sérstaklega. Algengast var að börn væru bólusett 13 

mánaða (n=234; 5,9%) gegn hlaupabólu. Yngstu einstaklingarnir sem voru bólusettir voru þriggja 

mánaða, en alls voru 14 börn bólusett yngri en níu mánaða á þessu tímabili. Sá mynd 2. 

 

Mynd 2: Aldursdreifing þeirra sem voru bólusettir með hlaupabólumótefninu Varilrix tveggja 
ára og yngri á tímabilinu 2007 til 2017. 
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4.1.3 Hver var fjöldi skammta sem hver einstaklingur fékk af bóluefninu 
Varilrix á árunum 2007 til 2017? 

Fjölgun hefur verið á einstaklingum sem fá seinni skammt af hlaupabólubóluefninu Varilrix frá árunum 

2007 til 2017. Árið 2007 var skráð að aðeins einn einstaklingur sem fékk seinni skammt af bóluefninu 

en árið 2017 voru 1076 (87,6%) einstaklingar sem voru bólusettir með báðum skömmtum. Í 

bólusetningargrunni Embættis landlæknis var skráð að 11 einstaklingar hefðu fengið þrjá skammta af 

hlaupabólubóluefninu Varilrix og liðu allt frá ein vika upp í 204 vikur frá skammti tvö og skammti þrjú. 

Ákveðið var að skoða ekki þriðja skammtinn hjá þessum einstaklingum þar sem möguleg villa var í 

skráningu. Sjá mynd 3. 

 

Mynd 3: Fjöldi skammta sem hver einstaklingur fékk af hlaupabólumótefninu Varilrix á árunum 
2007 til 2017. 

Frá árunum 2007 til 2017 hafa 2767 (69,3%) af þeim sem voru bólusettir með bóluefninu Varilrix 

fengið tvo skammta af bóluefninu eins og hefur verið ráðlagt hér á landi frá árunum 2012. Mikil 

aukning hefur verið í bólusetningu með tveimur skömmtum enda má sjá að árið 2017 eru 1076 

einstaklingar (87,6%) að fá báða ráðlagða skammta af hlaupabóluefninu Varilrix. Sjá töflu 3. 



33 

 

Tafla 3: Hlutfall þeirra einstaklinga sem voru bólusettir og fengu tvo skammta af bóluefninu 
Varilrix á árunum 2007 til 2017. 

 

4.1.4 Hver var lengd í vikum milli þess að fá fyrsta og annan skammtinn af 
hlaupabólumótefninu Varilrix? 

Að meðaltali liðu 17 vikur á milli þess að einstaklingar fengu fyrsta og annan skammtinn af bóluefinu 

Varilrix á tímabilinu 2007 til 2017. Lengst liðu þó 421 vika eða 8 ár á milli skammta og allt niður í tvær 

vikur. Alls voru innan við fjórar vikur á milli bólusetninga hjá fimm einstaklingnum en samkvæmt 

ráðleggingum Sérlyfjastofnunar eiga að líða 6 vikur á milli skammtanna og ekki undir neinum 

kringumstæðum minna en 4 vikur. Alls voru 151 (14%) einstaklingar sem fengu seinni skammtinn með 

minna en sex vikna millibili. 

4.2 Spurningalisti til hjúkrunarfræðinga 

Alls fengu 174 hjúkrunarfræðingar starfandi í klíník innan HH á tímabilinu 20.mars til 6.apríl sendan 

spurningarlistann með tölvupósti. Þeir sem skiluðu inn svörum voru 88 talsins og var því svarhlutfallið 

50,6%. Bakgrunnsupplýsingar sem hjúkrunarfræðingar voru spurðir út í, í spurningarlistanum voru 

lífaldur, starfsaldur í hjúkrun og heilsugæslunni, starfssvið og starfshlutfall innan heilsugæslunnar og 

hæstu menntun sem þeir höfðu lokið. Sjá töflu 4. 
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Tafla 4: Tíðni og hlutfall út frá bakgrunnsupplýsingum hjúkrunarfræðinga HH sem svöruðu 
spurningarlistanum. 

 

4.2.1 Hversu algengt er að heilsugæsluhjúkrunarfræðingar starfandi á HH hafi 
kynnt sér bóluefnið Varilrix? 

Þeir hjúkrunarfræðingar starfandi á HH sem sögðust hafa kynnt sér hlaupabóluefnið Varilrix voru 82 

talsins (95,3%) en 4 hjúkrunarfræðingar (4,7%) sögðust ekki hafa gert það. Af öllum þáttakendum voru 

tveir hjúkrunarfræðingar sem skiluðu auðu við þessari spurningu. 

4.2.1.1 Hvaðan fá heilsugæsluhjúkrunarfræðingar HH þekkingu sína á 
hlaupabólubóluefninu Varilrix? 

Skoðað var hvaðan þekking hjúkrunarfræðingar kæmi um hlaupabólubóluefnið Varilrix. Í 

svarmöguleikum spurningarlistans mátti merkja við fleira en einn svarmöguleika. Af þeim 82 

hjúkrunarfræðingum sem höfðu kynnt sér hlaupabólubóluefnið Varilrix sögðu hvar þeir fengu þekkingu 

sína á bóluefninu. Flestir höfðu sjálfir leitað upplýsinga á internetinu (74,4%). Alls voru 16 

hjúkrunarfræðingar sem sögðust hafa kynnt sér bóluefnið Varilrix á annan hátt en svarmöguleikar 

gáfu, 13 lásu fylgiseðil með lyfi, einn sagðist hafa fengið munnlegar leiðbeiningar og tveir upplýsingar 

frá Embætti Landlæknis. Sjá töflu 5. 
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Tafla 5: Hvaðan fengu hjúkrunarfræðingar þekkingu sína á hlaupabóluefninu Varilrix. 

 

4.2.1.2 Hversu algengt er að heilsugæsluhjúkrunarfræðingar HH kynni 
hlaupabólubólusetninguna Varilrix fyrir skjólstæðingum sínum af fyrra 
bragði? 

Af 86 hjúkrunarfræðingum sem svöruðu könnuninni var aðeins einn (1,2%) sem sagðist alltaf kynna 

hlaupabólubólusetninguna fyrir skjólstæðingum sínum af fyrra bragði. Alls voru átta 

hjúkrunarfræðingar (9,3%) sem kynntu bólusetninguna oft en 21 (24,4%) stundum. Eins og sjá má á 

mynd 4 þá kynntu 65% hjúkrunarfræðingar (n=56) bólusetninguna sjaldan eða aldrei. Alls voru 13 

hjúkrunarfræðingar (15%) sem kynntu hana aldrei og gáfu þeir allir skriflega ástæðu fyrir því. Einn 

hjúkrunarfræðingur sagðist hafa heyrt um nokkur tilfelli þar sem börn hafi fengið hlaupabólu þó svo að 

þau voru bólusett fyrir henni. Því myndi hann bólusetja stráka en ekki stelpur út af óvissu að þær gætu 

fengið hlaupabólu þegar þær yrðu þungaðar og þá gæti það verið skaðlegt fyrir fóstrið. Annar 

hjúkrunarfræðingur sagðist ekki kynna hlaupabólubólusetninguna vegna þess að hún er ekki hluti af 

skipulögðum bólusetningum og því telur hann ekki það vera sitt hlutverk að kynna bólusetningar sem 

eru ekki hluti af almennum bólusetningum barna. Einnig kom fram að hjúkrunarfræðingar sem unnu 

ekki í ung- og smábarnavernd kynntu hana ekki og aðrir sögðu að þetta væri val skjólstæðinga og létu 

annað ganga fyrir. 

Þar sem algengast var að börn yngri en 5 ára væru bólusett gegn hlaupabólunni (83,52%) var 

ákveðið að skoða sérstaklega heilsugæsluhjúkrunarfræðinga sem störfuðu í ung- og smábarnavernd. 

Meirihluti þeirra sem kynna alltaf eða oft bólusetninguna Varilrix af fyrra bragði fyrir skjólstæðingum 

sínum, starfa í ung- og smábarnavernd (n=8). Sjá mynd 4. 
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Mynd 4: Algengi þess hvort hjúkrunarfræðingar á HH kynni hlaupabólubólusetninguna Varilrix 
af fyrra bragði fyrir skjólstæðingum sínum ásamt algengi þeirra sem starfa í ung-
og smábarnavernd. 

4.2.2 Hvert er algengi þess að skjólstæðingar HH leiti upplýsinga til 
heilsugæsluhjúkrunarfræðinga um hlaupabólubólusetningar að mati 
heilsugæsluhjúkrunarfræðinga? 

Alls voru 87 hjúkrunarfræðingar HH sem svöruðu spurningunni „Hversu algengt er að skjólstæðingar 

leiti upplýsinga hjá þér um hlaupabólubólusetningar?“. Af þeim var einn hjúkrunarfræðingur sem taldi 

það vera mjög algengt, 43 (49,4%) sem töldu það vera frekar algengt, 38 (43,7%) sem töldu það vera 

frekar óalgengt og fimm mjög óalgengt. Sjá mynd 5.  

 

Mynd 5: Algengi þess að að skjólstæðingar HH leiti upplýsinga til  
heilsugæsluhjúkrunarfræðinga um hlaupabólubólusetningar að mati 
heilsugæsluhjúkrunarfræðinga. 
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4.2.3 Hversu öruggir meta heilsugæsluhjúkrunarfræðingar HH sig í að fræða 
skjólstæðinga sína um: 1) Fjölda skammta Varilrix sem þarf til að veita 
sem bestu virkni, 2) Kostnað skjólstæðinga við 
hlaupabólubólusetninguna (Varilrix), 3) Hverjir mega fá 
hlaupabólubólusetninguna (Varilrix), 4) Aukaverkanir bóluefnisins 
Varilrix, 5) Hversu langan tíma verkun bóluefnisins (Varilrix) kemur fram 
eftir bólusetningu og 6) Hver langtímavirkni bóluefnisins Varilrix sé. 

Í spurningarlistanum fjölluðu sex spurningar um hversu öryggir heilsugæsluhjúkrunarfræðingar teldu 

sig vera í að fræða um ákveðna þætti tengda hlaupabólubólusetningu með Varilrix. Flestir 

hjúkrunarfræðingar (n=83; 94,3%) töldu sig vera mjög eða frekar öryggir í að fræða um fjölda skammta 

Varilrix sem þarf til að veita sem bestu virkni. Einnig voru flestir hjúkrunarfræðingar (n= 72; 81,8%) 

sem töldu sig vera mjög eða frekar örugga með að fræða um kostnað hlaupbólubólusetningarinnar 

(Varilrix). Alls voru 79 hjúkrunarfræðingar (90,8%) mjög eða frekar öryggir með að fræða 

skjólstæðinga sína um hverjir mættu fá hlaupabólubólusetninguna. Þegar hjúkrunarfræðingar voru 

spurðir út í öryggi þess að fræða um aukaverkanir bóluefnisins Varilrix voru 80,4% (n=70)  frekar eða 

mjög öryggir með það. Aftur á móti þegar kom að fræðslu um hversu langa tíma verkun hbóluefnisins 

(Varilrix) kemur fram eftir bólusetninguna voru 28 hjúkrunarfræðingar (31%) frekar eða mjög óöryggir 

með það. Sá þáttur sem hjúkrunarfræðingar voru mest óöryggir með var fræðsla um langtímavirkni 

bóluefnisins Varilrix en 43,6% (n= 38) töldu sig vera frekar eða mjög óörygga. Sjá töflu 6. 

Tafla 6: Öryggi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga HH í að veita upplýsingar um hlaupabóulefnið 
Varilrix.  
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4.2.4 Hvert er viðhorf heilsugæsluhjúkrunarfræðinga HH til 
hlaupabólubólusetninga? 

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningarlistans voru 51 hjúkrunarfræðingar (60,7%) sem voru mjög eða 

fremur hlynntir því að hlaupabólubólusetning yrði hluti af almennum bólusetningum barna. Alls voru 27 

hjúkrunarfræðingar (32,1%) hvorki á með eða á móti en sex hjúkrunarfræðingar (7,2%) voru fremur 

eða mjög andvígir því. Sjá mynd 6. 

 

Mynd 6: Viðhorf hjúkrunarfræðinga innan HH um að hlaupabólubólusetning yrði hluti af 
almennum bólusetningum barna. 

Til þess að geta reiknað niðurstöður næstu fjögurra spurninga þurfti að sameina nokkra flokka til þess 

að niðurstöður yrðu skýrari. Flokkarnir um viðhorf hjúkrunarfræðinga til hlaupabólubólusetningar voru 

teknir saman í þrjá flokka, þar sem flokkarnir „mjög hlynntur“ og „frekar hlynntur“ voru í einum flokki 

þ.e.a.s. „hlynntur“ og flokkarnir  „mjög andvígur“ og „frekar andvígur“ voru teknir saman í flokkinn 

„andvígur“. Flokkarnir um hve hæsta menntun hjúkrunarfræðinganna voru teknir saman í fjóra flokka 

eða „BS gráða í hjúkrun/hjúkrunarpróf“, „Ljósmóðir“, „Diplómagráða“ og „MS eða MA í hjúkrun eða í 

öðru fagi“. Flokkarnir um starfsaldur hjúkrunarfræðinganna í hjúkrun og starfsaldur í 

heilsugæsluhjúkrun voru teknir saman í þrjá flokka þ.e.a.s. „minna en 5 ár“, „6-20 ár“ og „21 ár eða 

meira“. Flokkarnir um lífaldur hjúkrunarfræðinga voru teknir saman í þrjá flokka, „yngri en 30 ára“, „31-

50 ára“ og „51 árs eða eldri“.  Kí-kvaðrat próf var notað til að reikna niðurstöður spurninganna sem 

sýndu að ekki væri marktækur munur. Þar sem kí-kvaðrat prófin voru ekki marktæk var ekki hægt að 

yfirfæra niðurstöður yfir á þýðið. Töflurnar í spurningu 2.4. er því aðeins lýsandi fyrir úrtakið sem tók 

þátt í könnuninni. 
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4.2.4.1 Er munur á viðhorfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga til 
hlaupabólubólusetningar eftir menntun? 

Samkvæmt niðustöðum úr spurningarlistanum má sjá að af 44 hjúkrunarfræðingum (100%) sem 

svöruðu viðhorfsspurningunni og  voru með BS gráðu í hjúkrun/hjúkrunarpróf voru 23 (52,3%) sem 

voru hlynntir því að hlaupabólubólusetning yrði hluti af almennum bólusetningum barna. 17 þeirra 

hjúkrunarfræðinga (38,6%) voru hvorki hlynntir né andvígir því á meðan fjórir (9,1%) voru andvígir. 

 Einnig voru tvær ljósmæður af 11 andvígar (18,2%). Aftur á móti var enginn af þeim sem voru með 

diplómagráðu eða MS/MA gráðu sem voru andvígir því að hafa hlaupabólubólusetningu sem hluti af 

almennum bólusetningum barna. 11 hjúkrunarfræðingar af 14 sem voru með MS eða MA gráður voru 

hlynntir því að hlaupabólubólusetning yrði hluti af almennum bólusetningum barna (78,6%). Einnig 

voru 11  hjúkrunarfræðingar af 15 sem voru með diplómagráðu hlynntir því (73,3%). Sjá töflu 7. 

Tafla 7:  Viðhorf heilsugæsluhjúkrunarfræðinga HH gagnvart því að hlaupabólubólusetning sé 
hluti af almennum bólusetningum barna eftir hæstu menntun þeirra.  

 

4.2.4.2 Er munur á viðhorfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga til 
hlaupabólubólusetningar eftir starfsaldri í annarsvegar hjúkrun og 
hinsvegar heilsugæsluhjúkrun: 

Hjúkrun 

Alls voru sjö hjúkrunarfræðingar (70%) sem höfðu minna en fimm ára starfsaldur í hjúkrun sem voru 

hvorki hlynntir né andvígir því að hafa hlaupabólubólusetningu í almennum bólusetningum barna. Af 

þeim sem höfðu sex til 20 ára starfsaldur í hjúkrun voru 23 (67,6%) hlynntir því. Þeir sem voru með 

mestan starfsaldur í hjúkrun, þ.e. 21 ár eða lengur voru flestir hjúkrunarfræðingar (n=26; 66,7%) 

hlynntir innleiðingu á hlaupabólubólusetningu í almennar bólusetningar en aftur á móti voru fjórir þeirra 

(10,3%) andvígir. Sjá töflu 8. 
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Tafla 8: Viðhorf heilsugæsluhjúkrunarfræðinga HH gagnvart því að hlaupabólubólusetning sé 
hluti af almennum bólusetningum barna eftir starfsaldri þeirra í hjúkrun. 

 

Heilsugæsluhjúkrun 

Af þeim sem voru með minna en fimm ára starfsaldur í heilsugæsluhjúkrun voru 14 (48,3%) af 29 

hlynntir því að hlaupabólubólusetning yrði höfð sem hluti af almennum bólusetningum barna og 13 

(44,8%) þeirra voru hvorki hlynntir né andvígir því. Af þeim sem höfðu sex til 20 ára starfsaldur í 

heilsugæsluhjúkrun var stór hluti þeirra eða 30 hjúkrunarfræðingar (69,8%) af 43 voru hlynntir 

hlaupabólubólusetningunni sem hluti af almennum bólusetningum barna. Sjö hjúkrunarfræðingar af 11 

sem höfðu 21 ár eða meira í starfaldur í heilsugæsluhjúkrun voru hlynntir því. Sjá töflu 9. 

Tafla 9: Viðhorf heilsugæsluhjúkrunarfræðinga HH gagnvart því að hlaupabólubólusetning sé 
hluti af almennum bólusetningum barna eftir starfsaldri þeirra í 
heilsugæsluhjúkrun. 

 

4.2.4.3 Er munur á viðhorfi heilsugæsluhjúkrunarfræðinga til 
hlaupabólubólusetningar eftir lífaldri? 

Niðurstöður sína að af þeim sem voru yngri en 31 árs voru flestir þeirra eða fimm hjúkrunarfræðingar 

af sjö hvorki hlynntir né andvígir (71,4%) því að hlaupabólubólusetning yrði hluti af almennum 

bólusetningum barna. 28 hjúkrunarfræðingar af 43 sem voru á aldrinum 31 árs til 50 ára (65,1%) voru 

hlynntir því. Af þeim 34 hjúkrunarfræðingum sem voru 51 árs eða eldri voru 22 þeirra (64,7%) hlynntir 

því að hlaupabólubólusetnning yrði hluti af almennum bólusetningum barna. Sjá töflu 10. 
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Tafla 10: Viðhorf heilsugæsluhjúkrunarfræðinga HH gagnvart því að hlaupabólubólusetning sé 
hluti af almennum bólusetningum barna eftir starfsaldri þeirra í lífaldur. 

 

4.2.5 Hversu algengt er það að til sé verklag um að kynna 
hlaupabólubólusetningar fyrir skjólstæðingum á heilsugæslustöðvum 
HH? 

Aðeins þrír hjúkrunarfræðingar innan HH (3,4%) af 87 sögðu að það væri verklag á heilsugæslustöð 

þeirra að kynna hlaupabólubólusetninguna fyrir skjólstæðingum sínum. Langflestir eða 60 

hjúkrunarfræðingar (69%) merktu við svarmöguleikann að það væri ekki til verklag um að kynna 

möguleikana á bólusetningunni. 24 hjúkrunarfræðingar (27,6%) voru ekki vissir um hvort það væri 

verklag eða ekki. Öllum heilsugæsluhjúkrunarfræðingum gafst tækifæri að skrifa einhverjar tillögur eða 

breytingar sem þeir vildu koma á framfæri varðandi verklag um hlaupabólubólusetningu. Níu 

hjúkrunarfræðingar töluðu um mikilvægi að innleiða samræmt verklag um hlaupabólubólusetningu og 

einnig töluðu fimm um að þeir væru hlynntir að hafa bólusetninguna inn í almennum bólusetningum 

barna. Einnig nefndi einn hjúkrunarfræðingur að hjálplegt gæti verið að vinna kynningarefni fyrir 

foreldra og að hjúkrunarfræðingar myndu þurfa skýrari upplýsingar um hvenær á að ráðleggja 

bólusetninguna til að gæta samræmis í vinnubrögðum. 
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5 Umræða 

Hlaupabóla er bráðsmitandi sjúkdómur og algengast er að börn smitist af henni en um 90% barna 

yngri en níu ára hafa fengið sjúkdóminn (Arthur Löve o.fl., 2009). Eins er meirihluti þeirra sem þurfa 

innlögn á spítala vegna hlaupabólu yngri en fimm ára (Helmuth o.fl., 2015). Á Íslandi er bóluefnið 

Varilrix notað gegn hlaupabólu og hefur svo verið frá árinu 1995 (Þórólfur Guðnason, munnleg heimild 

27. Október 2017). Hlaupabólubólusetningin er ekki hluti af almennum bólusetningum barna hér á 

landi en samt sem áður væri það hagkvæmt fyrir íslensku þjóðina ef svo væri (Fríða Björg Leifsdóttir, 

2017). 

Í þessari rannsókn var algengi hlaupabólubólusetningarinnar skoðuð frá árunum 2007 til 2017 og 

hefur bólusetning gegn hlaupabólu farið vaxandi hér á landi í gegnum árin eða 34-faldast. Mikil 

aukning var frá 2009 til 2010 eða um 230,4% en síðan fækkun á bólusetningum á milli áranna 2011 og 

2012 eða um 28,2%. Ekki fundust skýringar frá lyfjainnflutningsfyrirtæki eða fjölmiðlum á þessari 

breytingu á fjölda bólusettra. 

Þegar aldursdreifing hlaupabólubólusetninga á Íslandi á tímabilinu 2007 til 2017 var skoðuð mátti 

sjá að 83,5% þeirra sem voru bólusettir eru yngri en fimm ára. Í Bandaríkjunum er það hluti af verklagi 

að öll börn yngri en sex ára séu búin að fá seinni skammtinn af bóluefninu gegn hlaupabólu (Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC), 2016). Algengast var að börn væru bólusett gegn 

hlaupabólu annars vegar 12 og 13 mánaða og hins vegar 18 og 19 mánaða. Hugsanlega á þetta sér 

skýringu í  fræðslu á sjúkdómnum og bóluefninu sem veitt er í tengslum við skipulagðar skoðanir og 

bólusetningar í ung- og smábarnavernd heilsugæslunnar. Skoðun og bólusetningar fara fram við 12 

mánaða aldur en miðað við niðurstöður seinni hluta rannsóknar má gera ráð fyrir því að foreldrar og 

hjúkrunarfræðingar ræði hlaupabólubólusetningu og bólusetji því við 12 eða 13 mánaða aldur í 

tengslum við heimsókn á heilsugæsluna. Engin skipulögð skoðun í ung- og smábarnavernd er á milli 

12 og 18 mánaða aldurs enda má sjá að út frá niðurstöðum rannsóknarinnar fellur fjöldi bólusetra 

barna niður á því aldursbili. Í almennum bólusetningum hér á landi í 18 mánaða skoðun er MMR 

bólusetning (mislingar, hettusótt og rauðir hundar) gefin en ef gefa á hlaupabólubólusetningu samhliða 

henni þarf að gefa þær á sama tíma eða láta líða fjórar vikur á milli bólusetninga en það á við um allar 

bólusetningar. Þetta gæti hugsanlega verið skýring á hárri tíðni bólusettra bæði við 18 og 19 mánaða 

aldur (Embætti landlæknis, 2015; Lyfjastofnun, 2017). 

Á Íslandi voru 14 börn, átta mánaða og yngri, skráð í bólusetningagrunninn bólusett með Varilrix á 

tímabilinu 2007 til 2017 en eins og áður kom fram er ekki mælt með því að bólusetja börn yngri en níu 

mánaða með bóluefninu, þar sem mótefni móður sem eru enn í barninu geta minnkað 

ónæmissvörunina (Embætti landlæknis, 2016). Samkvæmt gögnum úr bólusetningagrunninum voru 

yngstu bólusettu börnin þriggja mánaða. Enga skýringu er að finna á því hví svo ung börn voru 

bólusett með Varilrix en ástæðan gæti mögulega falist í rangri skráningu eða ónógri þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks. Elsti einstaklingur sem fékk bóluefnið Varilrix var 87 ára. Fullorðnir eru líklegri til 

að verða alvarlega veikir vegna hlaupabólu og þróa oftar með sér alvarlega fylgikvilla hennar (Kroger 

o.fl., 2015). Svo aldraður einstaklingur kann að hafa fengið bólusetninguna vegna þess að minnka má 



43 

 

líkur á alvarlegum fylgikvillum hlaupabólu ef bólusetningin er gefin innan þriggja daga frá smiti 

(McDonald, 2016; Verstraeten o.fl., 2003). 

Í Bandaríkjunum var byrjað að bólusetja gegn hlaupabólu með tveimur skömmtum árið 2006 þar 

sem rannsóknir höfðu sýnt fram á að betri árangur næðist með tveimur skömmtum heldur en einum 

(Marin o.fl., 2016). Þetta verklag barst þó ekki til Íslands fyrr en 2012 þegar Embætti landlæknis tók að 

ráðleggja bólusetningu með tveimur skömmtum fremur en einum (Þórólfur Guðnason, munnleg 

heimild 28. mars 2018). Sjá má í niðurstöðum þessarar rannsóknar að heilbrigðisstarfsfólk hefur fylgt 

eftir ráðleggingum Embættis landlæknis, enda greinileg hækkun milli áranna 2011 til 2012 á þeim sem 

bólusettir voru með tveimur skömmtum. Árið 2011 fengu aðeins 10,9% tvo skammta af bóluefninu en 

árið 2012 voru þeir 49%. Árið 2017 höfðu flestir, eða 87,6% fengið tvo skammta af bóluefninu og er sú 

tala jafnvel hærri, þegar litið er til þess einstaklingar sem bólusettir voru seint á árinu 2017 eiga 

mögulega eftir að fá seinni skammt bóluefnisins. Í ráðleggingum Lyfjastofnununnar Íslands stendur 

eftirfarandi: „6 vikur skulu líða á milli skammtanna og ekki undir neinum kringumstæðum minna en 4 

vikur.“ (Lyfjastofnun, 2017, bls. 2). Þessar vikur sem þurfa að líða á milli skammtanna gætu útskýrt 

það að þeir sem fengu fyrsta skammt bóluefnisins árið 2017 eigi eftir að fá seinni skammtinn árið 

2018. Ef skráning í bólusetningagrunninn er rétt virðist sem ekki hafi alltaf liðið nægilega langur tími 

milli skammta hjá vissum einstaklingum. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar fékk einn 

einstaklingur seinni skammtinn eftir einungis tvær vikur og fjórir einstaklingar fengu seinni skammtinn 

eftir þrjár vikur. Þessar niðurstöður benda til þess að annaðhvort hafi heilbrigðisstarfsfólk ekki farið eftir 

leiðbeiningum Lyfjastofnunnar eða að villa sé í skráningu. Það gefur falskt öryggi þar sem það tekur 

líkamann fjórar til sex vikur að mynda hámarksskammt af mótefnum eftir bólusetningu gegn 

hlaupabólu. Sú er ástæðan fyrir því að minnst fjórar vikur verði að líða milli fyrsta skammts og seinni 

(Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2018). 

Meirihluti hjúkrunarfræðinga (95,3%) starfandi á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem svöruðu 

spurningalistanum um þekkingu, viðhorf og verklag höfðu kynnt sér hlaupabóluefnið Varilrix. Þekkingu 

sína um bóluefnið höfðu flestir (74,4%) fengið með því að leita upplýsinga sjálfir á internetinu og 

37,2% höfðu öðlast þekkingu sína með kynningu frá heilbrigðisstarfsmanni. Hjúkrunarfræðingar bera 

ábyrgð á því að viðhalda þekkingu sinni og bæta hana eftir því sem við á. Að þekkja lyf og 

bólusetningar er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga til að halda þeirri ábyrgðaskyldu sem þeir bera 

innan heilsugæslunnar. Hjúkrunarfræðingar eiga að þekkja til bólusetninga sem þeir gefa, kosti þeirra, 

fylgikvilla, frábendingar o.fl. (College of Registered Nurses of Nova Scotia, 2011). Þessa þekkingu er 

auðvelt að nálgast í fljótu bragði á internetinu, t.d. á heimasíðum Lyfjastofnunar og Embættis 

landlæknis. Þekking hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar og nálægð þeirra við almenning setur 

þá í lykilstöðu til að veita markvissa fræðslu um forvarnir og heilsueflingu. Félag íslenskra 

hjúkrunarfræðinga leggur að auki áherslu á að nýta eigi betur þekkingu, færni og reynslu 

hjúkrunarfræðinga til að auka gæði og skilvirkni heilsugæslunnar (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

2014). 

Fáir eða einungis 10,5% hjúkrunarfræðinga innan HH kynntu hlaupabólubólusetninguna Varilrix 

alltaf eða oft fyrir skjólstæðingum sínum að fyrra bragði. Meirihluti þessara hjúkrunarfræðinga starfa í 

ung- og smábarnavernd (89%). Af þeim 13 hjúkrunarfræðingum (15%) sem sögðust aldrei kynna 
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hlaupabólubólusetninguna Varilrix fyrir skjólstæðingum sínum að fyrra bragði útskýrðu, afhverju þeir 

gerðu það ekki, skriflega. Ýmsar skýringar komu í ljós, meðal annars kvaðst einn hjúkrunarfræðingur 

hafa heyrt um nokkur tilfelli þar sem börn hefðu fengið hlaupabólu þó svo þau væru bólusett fyrir 

henni. Því myndi hann bólusetja stráka en ekki stelpur vegna óvissu um að þær gætu fengið 

hlaupabólu þegar þær yrðu þungaðar sem gæti verið skaðlegt fyrir fóstrið. Annar hjúkrunarfræðingur 

sagðist ekki kynna hlaupabólubólusetninguna vegna þess að hún er ekki hluti af skipulögðum 

bólusetningum og því teldi hann það ekki vera sitt hlutverk að kynna bólusetningar sem eru ekki hluti 

af almennum bólusetningum barna. Einnig voru nokkrir hjúkrunarfræðingar sammála um að þetta ætti 

að vera val skjólstæðinganna og þess vegna væru þeir ekki að kynna hlaupabólubólusetninguna fyrir 

þeim. Sex hjúkrunarfræðingar sögðust ekki vinna í ung- og smábarnavernd og væru því ekki að kynna 

hlaupbólubóluefnið fyrir skjólstæðingum sínum. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má sjá að 

ekki var algengt að hjúkrunarfræðingar kynntu hlaupabólubólusetningu fyrir skjólstæðingum en gefnar 

voru ýmsar ástæður fyrir því. Engu að síður spyr ákveðinn fjöldi skjólstæðinga heilsugæslu-

hjúkrunarfræðinga út í bólusetninguna. Nær helmingur hjúkrunarfræðinga (49,9%) töldu það frekar 

algengt að skjólstæðingar leiti eftir upplýsingum til þeirra um hlaupabólubólusetningar. Skjólstæðingar 

heilsugæslunnar treysta hjúkrunarfræðingum og öðru heilbrigðisstarfsfólki best þegar kemur að því að 

fá upplýsingar og fræðslu um bólusetningar (Miller o.fl., 2015). 

Heilsugæsluhjúkrunarfræðingar HH voru spurðir hversu öryggir þeir mátu sig í að fræða 

skjólstæðinga sína um vissa þætti tengda hlaupabólubólusetningu. Flestir þátttakendur (94,3%) töldu 

sig vera mjög eða frekar örugga með þann fjölda skammta af Varilrix sem þyrfti til að veita sem besta 

virkni bóluefnisins til að koma í veg fyrir hlaupabólu. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar var 

meirihluti hjúkrunarfræðinga mjög eða frekar öruggur með að fræðslu um kostnað við 

hlaupabólubólusetningu, um hverjir mega fá hana, um aukaverkanir og verkunartíma. 

Hjúkrunarfræðingar voru óöruggastir með að fræða um hver langtímavirkni bóluefnisins Varilrix væri, 

eða 43,6%. Langtímavirkni hlaupabólubólusetningarinnar er ekki nægilega vel þekkt en þrátt fyrir það 

sögðust 56,3% (n=49) hjúkrunarfræðingar vera öruggir með að fræða skjólstæðinga sína um það 

(Wutzler o.fl., 2017). Þó nokkrir hjúkrunarfræðingar (18,2%) voru óöruggir með að fræða um 

kostnaðinn  en þær upplýsingar sé auðveldlega hægt að finna á heimasíðu Heilsugæslunnar. Þekking 

hjúkrunarfræðinga á bóluefnum er nauðsynleg þar sem þeir eru helsta upplýsingaveita til 

skjólstæðinga um bólusetningar. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu með nægar upplýsingar til að 

geta miðlað réttum upplýsingum til skjólstæðinga sinna (Herzog o.fl., 2013). Því er talið vera mikilvægt 

að heilbrigðisstarfsfólk fái kynningu á hlaupabólubólusetningu svo fræðslan verði sem áhrifaríkust 

(Charania o.fl., 2018) 

Langflestir hjúkrunarfræðingar (60,7%) voru hlynntir því að hlaupabólubólusetning yrði hluti af 

almennum bólusetningum barna. Áhugavert var hins vegar að þeir hjúkrunarfræðingar sem voru helst 

óvissir (þ.e. merktu við „hvorki né“) voru hjúkrunarfræðingar með BS gráðu. Ekki er hægt að gefa 

beina skýringu á þessum niðurstöðum og engar heimildir fundust sem benda til þess að eftir því sem 

hærri menntun hjúkrunarfræðingar hafa því hlynntari séu þeir bólusetningum. Þegar viðhorf 

hjúkrunarfræðinga var skoðað eftir starfsaldri í annars vegar hjúkrun og hins vegar í 

heilsugæsluhjúkrun kom í ljós að meirihluti þeirra sem voru með minni en fimm ára starfsaldur voru 
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óvissir (hvorki hlynntir né andvígir) því að hlaupabólubólusetning yrði hluti af almennum bólusetningum 

barna samanborið við þá sem höfðu hærri starfsaldur. Út frá þessu má sjá að þeir sem eru með lægri 

starfsaldur voru almennt óvissari um þennan þátt miðað við þá sem voru með hærri starfsaldur. Sömu 

niðurstöður fengust þegar lífaldur heilsugæsluhjúkrunarfræðinga var skoðaður sérstaklega. 

Niðurstöður sýna að hjúkrunarfræðingar með hærri menntun og hærri starfsaldri í  hjúkrun eru 

hlynntari hlaupabólubólusetningum. Einnig getur verið að með hærri lífaldri sé líklegra að 

hjúkrunarfræðingar hafi reynslu sjálfir af veiku barni með hlaupabólu á heimilinu og séu þess vegna 

hlynntari bólusetningunni. 

Flestir hjúkrunarfræðingar (69%) innan HH sem tóku þátt töldu að ekki væri til staðar verklag um að 

kynna hlaupabólubólusetningar fyrir skjólstæðingum sínum og 27,6% voru ekki vissir hvort yfir höfuð 

væri til verklag um þetta. Samkvæmt skriflegum svörum hjúkrunarfræðinganna kom fram að þeir voru 

sammála um að hafa skyldi hlaupabólubólusetninguna inni í almennum bólusetningum barna, og þar 

af leiðandi einnig verklag um hana. Sömuleiðis var nefnt að gott væri að gera kynningarefni fyrir 

foreldra og aðra sem  vildu fá skýrari upplýsingar um hvenær ætti að ráðleggja 

hlaupabólubólusetninguna og hvort hún sé eitthvað sem mælt sé með fyrir alla. Hjúkrunarfræðingar -

töluðu um að þörf væri á ítarlegri kynningu um hlaupabólubólusetninguna fyrir hjúkrunarfræðinga, þar 

sem einhverjir þeirra væru á móti henni en aðrir hlynntir og kynntu hana ávallt fyrir skjólstæðingum 

sínum, þarna skorti á samræmi milli starfa hjúkrunarfræðinga. Af þessum niðurstöðum má sjá að ekki 

er mikið samræmi milli heilsugæslustöðva og þar af leiðandi meiri hætta á að hjúkrunarfræðingar vinni 

frekar eftir sínu höfði en eftir samræmdu verklagi, enda er það ekki til staðar. Ekki var hægt að finna 

heimildir um sérstakt verklag hér á landi þegar kemur að hlaupabólubólusetningu og lítið sem ekkert 

um það í erlendum rannsóknum þegar leitast er eftir heimildum um verklag hjá þeim löndum sem eru 

ekki með hlaupabólubólusetninguna sem hluti af almennum bólusetningum barna. 

Hjúkrunarfræðingum sem tóku þátt í rannsókninni gafst kostur á að skrifa inn skoðun sína á 

hlaupabólubólusetningum almennt. Þar kom m.a. fram að þeir töldu ekki rétt að kynna hlaupabólu-

bólusetninguna fyrir öllum þar sem hún væri kostnaðarsöm og ekki hefðu allir efni á henni. Einnig var 

talað um að ef bólusetningin yrði hluti af almennum bólusetningum barna, hvort ekki þyrfti þá að skima 

í framtíðinni þungaðar konur sem fengið hafa bóluefnið. Samkvæmt fræðilegum heimildum eru 

þungaðar konur sem hafa verið bólusettar gegn hlaupabólu jafn öruggar og þær sem hafa fengið hana 

í gegnum smit (Best Practice Advocacy Centre New Zealand, 2011). Fimm hjúkrunarfræðingar af þeim 

þrettán sem skrifuðu í opnu spurningarnar nefndu að bólusetning þyrfti að vera hluti af almennum 

bólusetninum barna. 

Út frá niðurstöðum bæði úr bólusetningagrunni Embættis landlæknis og spurningalista sem sendur 

var til heilsugæsluhjúkrunarfræðinga HH má sjá að gríðarleg aukning hefur orðið á fjölda einstaklinga 

sem bólusettir eru gegn hlaupabólu. Hjúkrunarfræðingar eru almennt hlynntir hlaupabólubólusetningu 

en þó eru ýmsar efasemdir sem þeir hafa í tengslum við hana. 

5.1 Veikleiki og styrkleiki rannsóknarinnar 

Veikleikar þessarar rannsóknar voru að ekki voru allir heilsugæsluhjúkrunarfræðingar á landinu með í 

úrtakinu. Einnig var skortur á skráningu í bólusetningagrunni Embættis landlæknis frá árunum 2007 til 
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2013, þar var aðsetur bólusetningar ekki skráð nákvæmlega, þ.e. staðsetning heilsugæslu-

stöðvarinnar. Í bólusetningagrunninum var aldur bólusettra skráður í mánuðum og tíminn sem leið milli 

fyrsta og annars skammts af bóluefninu skráður í vikum. Aldur einstaklinga var breytt úr mánuðum yfir 

í ár en með því að gera það myndast ákveðin skekkja þar sem manneskja sem er til dæmis 35 

mánaða er skráð í niðurstöðurnar sem tveggja ára þrátt fyrir að vera næstum þriggja ára, þannig er 

skekkja uppá nær heilt ár í aldri. Einnig myndast ákveðin skekkja í vikum á milli skammta þar sem 

einstaklingur hefur t.d. fengið seinni skammt fimm vikum og sex dögum eftir fyrstu bólusetningu, en þá 

er það skráð í grunninn sem fimm vikur en ekki sex. Annar veikleiki í bólusetningagrunninum var að 

um hugsanlega villu í skráningu var að ræða, einn aðili var skráður sem hann hefði fengið 8 skammta 

af bóluefninu Varilrix. Ákveðið var að taka upplýsingar um þennan einstakling úr gögnunum og hafa 

hann ekki með í niðurstöðum rannsóknarinnar, svo sem áður er rakið. Einnig voru veikleikar tengdir 

svarhlutfalli spurningarlistans, svarhlutfallið var 50,6% (Polit og Beck, 2014) sem er ekki lágt, en 

hóparnir voru litlir og því varð ekkert af kí-kvaðrat prófunum marktækt. Spurningarnar í 

spurningalistanum voru settar saman út frá tilgangi þessarar rannsóknar þar sem ekki fannst mælitæki 

sem hentaði þrátt fyrir ítarlega leit. Eftir að spurningalistinn var sendur út fundust þrjár villur í  

svarmöguleikum í bakgrunnsupplýsingum og tengdust allar því að tveir svarmöguleikar sköruðust, þ.e. 

einn möguleikinn var t.d. 21 til 30 ár og næsti möguleiki var 30 ár eða meira. 

Styrkleiki rannsóknarinnar fólst í því að unnið var með gögn frá öllum skráðum færslum 

heilbrigðisstarfsmanna um bólusetningu með bóluefninu Varilrix í bólusetningargrunni Embættis 

landlæknis á tímabilinu 2007 til 2017. Auk þess fengu allir hjúkrunarfræðingar starfandi í klíník innan 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í mars og apríl árið 2018 sendan spurningalistann, þ.e. öllum var 

boðin þátttaka. Úrtakið var stórt eða 174 einstaklingar þar sem Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins er 

stærsta heilsugæslustofnun á landinu. 
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Ályktanir 

Mikil aukning hefur orðið síðasta áratug á fjölda þeirra sem bólusettir eru gegn hlaupabólu með 

bóluefninu Varilrix og gefur það til kynna að almenningur sé meðvitaðri en áður um möguleikann á því 

að bólusetja gegn hlaupabólu sem er bráðsmitandi veirusjúkdómur. Börn yngri en fimm ára eru í 

stórum meirihluta þeirra sem bólusettir eru gegn hlaupabólunni en hlaupabóla er algengust á þessum 

aldri. 

Þó að meirihluti heilsugæsluhjúkrunarfræðinga á höfuðborgarsvæðinu sé hlynntur því að 

bólusetning gegn hlaupabólu sé hluti af almennum bólusetningum barna sýndu niðurstöður þessarar 

rannsóknar að fáir heilsugæsluhjúkrunarfræðingar kynntu hlaupabólubólusetninguna að fyrra bragði 

fyrir skjólstæðingum sínum. Greina mátti almennt óöryggi heilsugæsluhjúkrunarfræðinganna gagnvart 

ýmsum þáttum tengdum bólusetningunni svo sem langtímavirkni, kostnaði, hvort kynna skyldi 

bólusetninguna að fyrra bragði og eins mátti greina óöryggi þeirra um hlutverk sitt þegar kemur að 

hlaupabólubólusetningu. Þessar niðurstöður gefa til kynna að samræmt verklag vanti milli 

heilsugæslustöðva sem geri hjúkrunarfræðingum kleift að vinna eftir stöðluðu verklagi, en eins og nú 

er getur það oltið á viðhorfum og fyrri reynslu hjúkrunarfræðinga hvort þeir kynna hlaupabólu-

bólusetningu fyrir skjólstæðingum sínum eða ekki. Einnig væri æskilegt að sett yrði saman almennt 

fræðsluefni um hlaupabólusjúkdóminn og helstu þætti tengda bólusetningunni, efni sem væri 

aðgengilegt hjúkrunarfræðingum og almenningi. Sýnt hefur verið fram á þjóðfélagslega hagkvæmni 

þess að bólusetning gegn hlaupabólu sé hluti af almennum bólusetningum barna og að ef hún væri 

ódýrari eða niðurgreidd að fullu væri hún aðgengilegri fyrir almenning en nú er raunin. Þegar hugsað 

er til framtíðar er mögulegt að hlaupabólubólusetning verði hluti af almennum bólusetningum barna og 

þannig gæti myndast hjarðónæmi. Fleiri rannsóknir um bólusetninguna þyrftu þó að koma til, og þá 

sérstaklega hér á landi. Hvort sem þetta verður að veruleika eða ekki er víst að vegna fjölgunar á 

bólusettum einstaklingum gegn hlaupabólu skortir verklag um hlaupabólubólusetningar á 

heilsugæslustöðvar til að samræmi geti orðið milli starfa hjúkrunarfræðinga. 
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