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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um bólusetningar barna gegn alvarlegum smitsjúkdómum, mikilvægi 

bólusetninga og þá staðreynd að bólusetningar eru bæði mikilvægar þeim börnum sem eru 

bólusett og börnum sem af einhverjum ástæðum, oftast læknisfræðilegum, má ekki bólusetja, 

eða sem vegna of ungs aldurs hafa ekki verið bólusett. Með bólusetningum tókst að draga 

verulega úr ungbarnadauða sem var mikill langt fram á 20. öldina. Árangurinn náðist m.a. með 

lögfestingu skyldu til bólusetninga. Á lögmæti skyldunnar reyndi fyrir Hæstarétti 

Bandaríkjanna í byrjun 20. aldar og var niðurstaðan sú að lagaskylda væri heimil. 

Fordæmisgildi þessara dóma er þó takmarkað. Hjá Evrópudómstólnum bíða nokkur mál þar 

sem reynir á hvort lagaskylda til bólusetninga standist 8. gr. Mannréttindasáttmálans. Álit 

Mannréttindanefndarinnar í málinu Association of Parents gegn Bretlandi þar sem á reyndi 

hvort bólusetningaátak stæðist 2. gr. Mannréttindasáttmálans er að mati höfundar vísbending 

um að dómstóllinn muni telja lagaskyldu rúmast innan 8. greinarinnar, en mögulega þó með 

fyrirmælum um að setja þurfi upp bótakerfi vegna afleiðinga, sbr. álit 

Mannréttindanefndarinnar í málinu Baytüre g. Tyrklandi. 

 Rannsóknarspurningin er hvort lögfesta þurfi skyldu til bólusetninga ungbarna hér á 

landi. Í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar segir að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefst. Þetta ákvæði byggir m.a. á 3. gr. Barnasáttmálans sem 

geymir regluna um það sem barninu er fyrir bestu og er hún ein af grundvallarreglum hans.  

Höfundur telur að ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar geri það beinlínis skylt að lögfesta 

skyldu til bólusetninga ef hjarðónæmi alvarlegra smitsjúkdóma fer niður fyrir öryggismörk.  

Þó það sé niðurstaða höfundar að það geti beinlínis orðið skylt að grípa til lagaskyldu 

til bólusetninga þá er það einnig niðurstaða höfundar að miðað við stöðuna hér á landi nú um 

stundir sé skynsamlegra að efla bólusetningar með öðrum leiðum. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to shed light on the importance of children’s vaccination. 

Vaccinations are essential for herd immunity and children who cannot be vaccinated due to 

young age or ill health. Vaccinations are a dominant factor in the considerable decrease in 

infant mortality during the 20th century. The legality of mandatory vaccination was fought 

before the US Supreme Court early in the 20th century. The Court ruled that mandatory 

provisions are acceptible. Several cases on the same question are at present pending before The 

European Court of Human Rights. In all cases  it is claimed that mandatory vaccinations are a 

violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The author finds it likely 

that mandatory vaccination will be found to be within the scope of Art. 8 and refers to the 

decision in the case Association of Parents v. UK, possibly with recommendation on the 

presence of a system to cover vaccine damages, see Baytüre vs Turkey. 

 The hypothesis is whether mandatory vaccinations for children should be adopted in 

Iceland. Para. 3 of Art. 76 of the Icelandic Constitution, as amended in 1995 demands that 

children shall by law be given all protection and care that their well-being requests. This 

provision is partly based on Art. 3 of the UN Convention of the Rights of the Child which 

stipulates that the best interest of the child needs always be the focal point. The author therefore 

claims that mandatory vaccinations for children need to be adopted if heard immunity becomes 

critical.  

Despite the fact that the author's conclusion is that adopton of mandatory immunization 

could under certain circumstances become an obligation the author primarily recommends that 

in present situation less invasive measures should be focused on. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þeirri rannsóknarspurningu hvort lögleiða eigi 

bólusetningar barna, þ.e. hvort lögfesta eigi skyldu foreldra og forráðamanna barna til að láta 

bólusetja börnin fyrir þeim smitsjúkdómum sem Embætti landlæknis mælir á hverjum tíma 

með að þau séu bólusett fyrir.  

Hér á landi, eins og víðast, er gengið út frá því að foreldrar eða forráðamenn láti 

bólusetja börnin sín þegar mætt er með þau í ung- og smábarnavernd, enda mælir Þórólfur 

Guðnason sóttvarnalæknir með því að öll börn séu bólusett.1 Það er þó ekki skylda að bólusetja 

börn heldur er það val foreldra og forráðamanna. Langflestir foreldrar láta bólusetja börn sín. 

Foreldrar sem láta ekki bólusetja börnin sín gefa ýmsar ástæður fyrir þeirri ákvörðun. Fjallað 

verður um ástæður þeirra í þessari ritgerð. Það er hins vegar söguleg staðreynd, sem nánar 

verður skýrt frá í þessari ritgerð að allt frá upphafi bólusetninga hefur verið andstaða gegn 

þeim.2  

Engu að síður sýnir sagan að bólusetningar virka. Þær hafa minnkað sjúkdómsbyrgði 

og þjáningar einstaklinga, útrýmt hættulegum smitsjúkdómum og fækkað tilfellum annarra svo 

um munar.3 Frá því að bólusetningar hófust hefur dauðsföllum barna á fyrsta aldursári fækkað 

verulega.4 Þessi góði árangur bólusetninga hefur leitt til þess að fólk á 21. öld hefur ekki 

upplifað smitsjúkdómafaraldrana sem áður gengu reglulega og gerir sér því mögulega ekki 

grein fyrir mikilvægi bólusetninga sem forvörn gegn þessum lífshættulegu smitsjúkdómum. 

Þetta þekkingarleysi hefur mögulega orðið til þess að foreldrar líta meira á mögulegar 

aukaverkanir bólusetninganna og láta hræðsluna við þær ráða ákvörðuninni um hvort barn 

þeirra sé bólusett.5  

Ritgerð þessi skiptist í níu kafla. Á eftir þessum inngangskafla er fjallað í öðrum kafla 

um bólusetningar, hjarðónæmi, öryggi bóluefna og gagnsemi bólusetninga. Í þriðja kafla er 

rakin saga bólusetninga, uppruni þeirra og þróun. Fjallað er um andstöðu við bólusetningar, 

bæði falsgrein Andrew J. Wakefield o.fl. og áhrif þeirrar falsgreinar á bólusetningar sem og 

                                                 
1 „Embætti landlæknis - Hvað er bólusetning?“ (Embætti landlæknis, 1. desember 2017) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/bolusetningar/bolusetningar-barna/> skoðað 31. janúar 2018. 
2 Páll Óli Ólason, „Bólusetningar Barna - Lög Eða Ekki Lög“ <https://romur.is/bolusetningar-barna-log-eda-

ekki-log/> skoðað 11. febrúar 2018. 
3 „Embætti landlæknis - Bólusetningar barna“ (Embætti landlæknis, 1. desember 2017) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/bolusetningar/bolusetningar-barna/> skoðað 24. janúar 2018. 
4 „Ungbarnadauði og andvana fædd börn 1838-2016“ (Hagstofa Íslands - Talnaefni) 

<http://px.hagstofa.is/pxispxis/pxweb/is/Sogulegar/Sogulegar__sogul_faeddirogdanir/SOG10106.px/> skoðað 

21. mars 2018. 
5 Robert Giffin, Kathleen Stratton og Rosemary Chalk, „Childhood Vaccine Finance and Safety Issues“ (2004) 

23 (5) Health Affairs (Project Hope) 98. 
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andstöðu annarra. Í fjórða kafla er fjallað um bólusetningar á Íslandi, saga þeirra rakin, skýrt 

frá því fyrir hverju er bólusett hér á landi og nánar lýst þeim smitsjúkdómum sem nú er mælt 

með að bólusett sé fyrir. Í fimmta kafla er farið yfir stöðuna í bólusetningarmálum eins og hún 

er nú, bæði hér á landi og erlendis. Raktar eru í dæmaskyni nokkrar frásagnir af börnum sem 

hafa nýlega smitast hér á landi af nokkrum alvarlegum smitsjúkdómum, sem mælt er með að 

bólusett sé fyrir. Farið er yfir þátttöku í bólusetningum barna hér á landi eins og hún reyndist 

vera samkvæmt nýjustu skýrslu Embættis landlæknis. Loks eru rakin dæmi um vestræn lönd 

sem lögfest hafa skyldu til bólusetninga. Í sjötta kafla er farið yfir lagaumhverfi bólusetninga 

barna. Þar eru rakin ákvæði stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir 

stjórnarskrá) og mannréttindasáttmála sem máli skipta fyrir viðfangsefnið, sem eru fyrst og 

fremst Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir Barnasáttmálinn) og 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir Mannréttindasáttmálinn). M.a. er lýst almennum 

athugasemdum barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna sem sérstaklega vísa til réttar barna til 

bólusetninga. Þá er farið yfir ýmis lagaákvæði sem skipta máli svo sem ákvæði um forsjá eins 

og þau birtast í lögræðislögum, barnalögum og barnaverndarlögum, auk þess sem 

meðalhófsreglunni er lýst. Í samantektarkafla er fjallað um lögfestingu skyldu til bólusetninga 

og úrræði þegar ágreiningur verður milli foreldra vegna bólusetningar barns. Í sjöunda kafla er 

vikið að ýmsum siðferðilegum álitamálum er tengjast bólusetningum og sérstaklega fjallað um 

kenningar dr. Simon Clarke um frjálsræðið. Í áttunda kafla er farið yfir það hvaða leiðir eru 

tækar til að fjölga bólusettum börnum og nokkrum mögulegum leiðum lýst frekar. Í níunda 

kafla er rannsóknarspurningunni svarað og fram settar tillögur. 

 

 2. Um bólusetningar 

Í þessum kafla er fjallað almennt um bólusetningar. Fyrst er farið yfir það hvað bólusetning er, 

hvers vegna einstaklingar eru bólusettir og hvernig bóluefni virka á líkamann. Síðan er fjallað 

um hjarðónæmi. Þá er stuttlega vikið að öryggi bóluefnanna sem notuð eru í bólusetningum. Í 

lok kaflans er fjallað um gagnsemi bólusetninga.  

 

2.1 Hvað er bólusetning? 

Líkaminn er þannig gerður að hafi hann fengið ákveðna veiru í sig eða bakteríu kann líkaminn 

í næsta skipti sem veiran eða bakterían herjar á einstaklinginn að vinna gegn þeim. Þess vegna 
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fáum við hlaupabólu aðeins einu sinni, svo dæmi sé tekið.6 Þegar smitsjúkdómur ætlar að herja 

á líkamann öðru sinni þá kann líkaminn að vinna gegn sjúkdómnum vegna mótefnavarna sem 

urðu til við fyrsta smitið og stöðvar hana áður en hún nær að hafa áhrif á okkur. Bólusetning 

með bóluefni gegn tilteknum sjúkdómum hefur sömu áhrif og smit af sjúkdómnum:   

Bólusetning er ónæmisaðgerð sem ætlað er að koma í veg fyrir alvarlegan 

smitsjúkdóm. Bóluefnin eru ýmist unnin úr veikluðum veirum,  bakteríum eða 

þau innihalda efni sem finnast í þessum sýklum. Bóluefnin sjálf valda oftast 

litlum einkennum en vekja upp mótefnasvörun í líkamanum sem kemur í veg 

fyrir eða dregur úr líkum á að fólk veikist af sjúkdómum sem bólusett er gegn.7  

Við bólusetningu er bóluefni sprautað inn í líkamann. Við það fer ónæmiskerfið í gang og 

finnur sýkilinn. Með bólusetningu er líkaminn í raun blekktur því bóluefnið veldur ekki 

sýkingu líkt og líkaminn heldur. Þegar ónæmiskerfið finnur sýkilinn býr það til mótefni sem er 

sértækt gegn sýkingarvaldinum. Mótefnið lætur ónæmiskerfið vita að það á að drepa eða eyða 

viðkomandi sýkli. Ef veiran eða bakterían kemst inn í líkamann síðar myndar líkaminn án tafar 

mótefni gegn sýklinum og eyðir áður en sýking verður.8  

Innihald bóluefna er mismunandi. Þó innihalda þau ávallt einhvern hluta af veirunni 

eða bakteríunni sem bólusett er fyrir. Bóluefni geta innihaldið heilar, dauðar eða óvirkar 

örverur, óvirk eiturefni úr örverum, undireiningar örvera eða lifandi en veiklaðar örverur.9 Þar 

að auki innihalda þau efni sem gegna mismunandi tilgangi. Það eru efni t.d. svonefndur 

ónæmisglæðir sem örvar ónæmiskerfið og gerir áhrifin af bólusetningunni sterkari auk þess 

sem ónæmisglæðirinn hefur þau áhrif að bóluefnið seytlar út í líkamann hægar og gefur þar 

með líkamanum lengri tíma til að mynda ónæmi. Líkaminn skilar ónæmisglæðinum út eftir 

örfáa daga. Dæmi um ónæmisglæða sem nú er notaður er ál í efnasambandi við kalíum og 

súlfat.10 Í bóluefnum eru einnig efni sem hafa þann tilgang að viðhalda stöðuleika og vernda 

bóluefnið fyrir hitastigsbreytingum og öðru slíku. Þetta eru efni eins og sorbitol, gelatín og 

aðrar sykrur eða prótín. Þá eru ýruefni í bóluefnum. Ýruefnið er til þess að halda 

innihaldsefnum saman. Algengast er að pólýsorbat 80 sé notað. Áður var notað lítið magn af 

                                                 
6 „How Vaccines Work“ (PublicHealth.org, 4. júní 2014) <http://www.publichealth.org/public-

awareness/understanding-vaccines/vaccines-work/> skoðað 14. febrúar 2018. 
7 „Embætti landlæknis - Bólusetningar“ (Embætti landlæknis, 23. janúar 2018) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/bolusetningar/> skoðað 23. janúar 2018. 
8 „Hvað er bóluefni?“ (Hvatinn, 15. febrúar 2015) <http://www.hvatinn.is/frodleiksmolar/hvad-er-boluefni/> 

skoðað 23. janúar 2018.  
9 Ýmir Óskarsson, „Afstaða til bólusetningar barna á Íslandi“ (BSc ritgerð, Háskóli Íslands 2014) 13 

<https://skemman.is/handle/1946/18079> skoðað 23. janúar 2018. 
10 „Hvað er bóluefni?“ (n. 8).  
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kvikasilfri í blöndu sem kallast tíómersal. Kvikasilfrið var þó í það litlu magni að það hafði 

ekki áhrif á líkamann.11 Tíómersal er ekki lengur notað hér á landi.12 

 Þegar bóluefnin eru framleidd er algengt að notast sé við egg, frumulínur eða 

erfðabreyttar lífverur. Einstaklingar sem eru með ofnæmi fyrir innihaldsefnum bóluefnanna 

eða eggjum geta fengið ofnæmisviðbrögð eftir bólusetningu. Flestir sleppa við öll einkenni 

eftir bólusetningu en þeir sem fá einhvers konar einkenni verða ef til vill slappir eða lítilsháttar 

veikir og er ástæðan fyrir þeim einkennum sú að líkaminn er að bregðast við þessari 

gervisýkingu sem bóluefnið er.13  

 

2.2 Hjarðónæmi 

Markmiðið með bólusetningum er að koma í veg fyrir alvarlega smitsjúkdóma, einkum hjá 

börnum. Bólusetningar draga úr hættulegum einkennum smitsjúkdóma og hindra farsóttir.14 

Bólusetningar gera það að verkum að í sumum tilfellum er hægt að útrýma sjúkdómum alveg 

og er bólusótt dæmi um það, auk þess sem mislingar, kikhósti, mænusótt og barnaveiki greinast 

afar sjaldan í dag.15 Það verður þó að hafa varan á þar sem reynsla margra ríkja Austur – Evrópu 

hefur sýnt að þessir sjúkdómar geta blossað upp aftur ef slakað er á í bólusetningum barna.16  

 Ástæðan fyrir því er sú að til að bólusetningar virki þarf að ná því sem kallað er 

hjarðónæmi. Hjarðónæmi telst það þegar nægilega margir einstaklingar eru ónæmir, þ.e. hafa 

verið bólusettir gegn, tilteknum smitsjúkdómi. Hjarðónæmi leiðir til þess að smitsjúkdómur 

dreifist ekki út sem faraldur. Ef ákveðið hlutfall einstaklinga er bólusett fyrir smitsjúkdómi 

næst hjarðónæmið og íbúar á svæðinu eru þannig verndaðir gegn sjúkdómnum. Með öðrum 

orðum þá þurfa ekki allir að vera bólusettir til að samfélagið sé öruggt gagnvart smiti. Ástæða 

þess að hægt er að gera samfélag öruggt gagnvart smitsjúkdómi án þess að allir séu bólusettir 

er sú að sýkillinn verður að finna hýsil til að lifa af. Óbólusettur einstaklingur er hýsill. Þegar 

ákveðið margir eru ónæmir vegna bólusetninga fyrir sýklinum minnka líkurnar á því að 

sýkillinn finni hýsil sem hann getur lifað í og þar með aukast líkurnar á að sýkillinn deyi út. 

                                                 
11 „What Goes Into a Vaccine?“ (PublicHealth.org, 4. júní 2014) <http://www.publichealth.org/public-

awareness/understanding-vaccines/goes-vaccine/> skoðað 14. febrúar 2018. 
12 „Hvað er bóluefni?“ (n. 8). 
13 sama heimild. 
14 „Embætti landlæknis- Til hvers er verið að bólusetja?“ (Embætti landlæknis, 1. desember 2017) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/bolusetningar/bolusetningar-barna/> skoðað 31. janúar 2018. 
15 sama heimild. 
16 „Embætti landlæknis - Upplýsingar um bólusetningar barna fyrir foreldra og aðstandendur” (Embætti 

landlæknis, janúar 2016) 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2815/LAN%2078001%20Bolusetningabaeklingur_2016_isl

enska_WEB.pdf> skoðað 31. ágúst 2018. 
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Það er því mjög mikilvægt að viðhalda hjarðónæmi. Þar sem að hjarðónæmi er ekki til staðar 

aukast líkur á að sýkillinn hitti hýsil.17 

 Það er mismunandi milli smitsjúkdóma hversu hátt hlutfall bólusettra einstaklinga þarf 

að vera til að fullnægjandi hjarðónæmi myndist. Ef sjúkdómurinn er mjög smitandi þarf hærra 

hlutfall einstaklinga að vera bólusett til að samfélagið nái hjarðónæmi. Dæmi um smitnæman 

sjúkdóm er mislingar. Talið er að það þurfi um það bil 9018-95% íbúa að vera bólusettir svo 

hjarðónæmi myndist og samfélagið sé öruggt gegn mislingafaraldri.19 Þekjun einstaklinga sem 

bólusettir eru fyrir mislingum er ekki nema um 80% á heimsvísu. Þar af leiðandi eru enn  að 

greinast mislingatilfelli um allan heim. Hér á landi eru börn ekki bólusett fyrir mislingum fyrr 

en um 18 mánaða aldur og eru því óvarin fram að því gagnvart mislingasmiti. Þá þarf þekjun 

hjarðónæmis að vera 80-85% fyrir rauðum hundum, hettusótt, mænusótt og barnaveiki.20  

 Af þessu leiðir að ef hlutfall bólusettra einstaklinga lækkar í samfélagi og fer undir það 

hlutfall sem þarf til að hjarðónæmi myndist þá geta smitsjúkdómar náð að breiðast út og orðið 

að faraldri. Ef slíkt gerist þá eru allir óbólusettir í hættu gagnvart smiti, þar með talin ungabörn 

undir bólusetningaraldri viðkomandi smitsjúkdóms. Fyrstu bólusetningarnar hefjast við þriggja 

mánaða aldur barna.21 Hjarðónæmi er ekki síður mikilvægt fyrir þá einstaklinga sem ekki geta 

fengið bólusetningar vegna læknisfræðilegra ástæðna, til dæmis vegna ofnæmis.22  

 

2.3 Eru bóluefnin örugg? 

Gegnum tíðina, ekki síst eftir að árangur bólusetninga varð sá að smitsjúkdómafaraldrar urðu 

fátíðir, hafa komið upp áhyggjur af öryggi bóluefnanna.23 Þórólfur Guðnasonar 

sóttvarnarlæknir kveður á um þetta í grein sinni Árangur og mikilvægi bólusetninga - sögulegt 

samhengi, sem birtist nýlega í Læknablaðinu, þar fullyrðir hann:24 

Fá lyf undirgangast eins viðamiklar og strangar rannsóknir hvað öryggi og 

árangur varðar og bóluefni áður en þau eru tekin í almenna notkun. Áður en 

bóluefni eru sett á markað eru þau rannsökuð hjá mörg þúsund einstaklingum til 

                                                 
17 „Hvað er hjarðónæmi og hvers vegna er það mikilvægt?“ (Hvatinn, 2. mars 2015) 

<http://www.hvatinn.is/frodleiksmolar/hvad-er-hjardonaemi-og-hvers-vegna-er-thad-mikilvaegt/> skoðað 7. 

febrúar 2018. 
18 Unnur Þormóðsdóttir, „Eru bólusetningar barnanna okkar á ábyrgð „hinna“?“ (Heilbrigðisstofnun Suðurlands) 

<https://www.hsu.is/wp-content/uploads/2010/10/bolusetningar_barna_okkar_abyrgd.pdf> skoðað 2. júlí 2018. 
19 „Hvað er hjarðónæmi og hvers vegna er það mikilvægt?“ (n. 17). 
20 Unnur Þormóðsdóttir (n. 18). 
21 Ýmir Óskarsson (n. 9) 20. 
22 „Hjarðónæmi – æðsta markmið bólusetninga“ (Hvatinn, 26. febrúar 2017) 

<http://www.hvatinn.is/ahugavert/hjardonaemi-aedsta-markmid-bolusetninga/> skoðað 7. febrúar 2018. 
23 Neal A Halsey, „The Science of Evaluation of Adverse Events Associated with Vaccination“ (2002) 13 (3) 

Seminars in Pediatric Infectious Diseases 205. 
24 Þórólfur Guðnason, „Árangur og mikilvægi bólusetninga- sögulegt samhengi.” (Læknablaðið 2018. 04. tbl. 

104) <http://www.laeknabladid.is/tolublod/2018/04/nr/6693> skoðað 10. september 2018. 



 14 

að kanna árangur þeirra og öryggi. Þessar rannsóknir geta hins vegar misst af 

mjög sjaldgæfum aukaverkunum og því er einnig fylgst náið með hugsanlegum 

aukaverkunum bóluefna eftir að þau hafa verið tekin í almenna notkun. Með 

þessu móti er hægt að finna mjög sjaldæfar aukaverkanir og endurmeta notkun 

bóluefnanna. Niðurstöður slíkra rannsókna hafa sýnt að alvarlegar aukaverkanir 

bóluefna sem notuð eru hjá börnum í almennum bólusetningum eru mjög 

fátíðar, eða um ein aukaverkun á hverjar 500.000-1.000.000 bólusetningar. Þetta 

þýðir að á Íslandi má búast við einni alvarlegri aukaverkun á um 40 ára fresti. 

Fjöldi aukaverkana er þannig óverulegur í samanburði við þann árangur sem 

sést af bólusetningum.25 

 

2.4 Gagnsemi bólusetninga 

Gagnsemi bólusetninga felst í þeirri vernd sem hún veitir hinum bólusetta og þeim sem ekki 

eru bólusettir. Því er haldið fram að gagnsemi bólusetninga sé einstök og að fáar ef nokkrar 

forvarnir séu jafn gagnlegar og bólusetningar. Þetta á þó ekki við nema að bólusetningar séu 

almennar og að sem flest börn í hverjum árgangi séu bólusett. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

fullyrðir26 sem og Embætti landlæknis að engar forvarnaraðgerðir séu mönnum eins 

mikilvægar og bólusetningar.27 

 Í sama streng tekur Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir í fyrrnefndri grein sinni. Þar 

fullyrðir hann:28 

Bólusetningar eru taldar vera ein arðbærasta fyrirbyggjandi aðgerð sem völ er á 

í heilbrigðismálum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) áætlar að 

bólusetningar komi árlega í veg fyrir um 2-3 milljónir dauðsfalla og að auki 

margar milljónir alvarlegra afleiðinga bólusetningasjúkdóma. Hins vegar fá 

milljónir manna ekki nauðsynlegar bólusetningar með þeim afleiðingum að um 

1,5 milljón deyr árlega af völdum sjúkdóma sem koma hefði mátt í veg fyrir. 

Óhætt er því að fullyrða að bólusetningar hafi komið í veg fyrir hundruðir 

milljóna alvarlegra afleiðinga smitsjúkdóma á þeim rúmlega 200 árum sem liðið 

hafa frá því að þær komu fyrst fram.29  

 

Bólusetningar hafa þannig minnkað sjúkdómsbyrgði og þjáningar einstaklinga og bjargað 

milljónum mannslífa. Á eftir hreinu drykkjarvatni eru bólusetningar taldar áhrifaríkasta 

inngripið fyrir heilsu manna.30  

 

                                                 
25 sama heimild. 
26„Health topics – Immunization” (World Health Organization, 24-30. apríl 2018) 

<https://www.who.int/topics/immunization/en/> skoðað 17. september 2018. 
27 „Embætti landlæknis - Hvaða gagnsemi er af bólusetningum?“ (Embætti landlæknis, 1. desember 2017) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/bolusetningar/bolusetningar-barna/> skoðað 31. janúar 2018. 
28 Þórólfur Guðnason (n. 24). 
29 sama heimild. 
30 Ýmir Óskarsson (n. 9) 19. 
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2.5 Samantekt 

Hér í kaflanum hefur verið lýst í hverju bólusetning felst, þ.e. að bólusetja einstakling með 

veikluðum sýkli til að líkaminn myndi mótefni gegn honum. Hjarðónæmi er lýst og það skiptir 

miklu máli því til að tryggja að smitsjúkdómafaraldrar breiðist ekki út verður ákveðinn fjöldi 

einstaklinga í hverju samfélagi að hafa verið bólusettur. Það er það sem við köllum 

hjarðónæmi. Hjarðónæmið er mismunandi eftir smitsjúkdómum. Sumir kalla á yfir 90% 

þátttöku, aðrir kalla á minni. Það fer eftir því hversu smitnæmir sjúkdómarnir eru. Því meira 

smitandi þeim mun meiri dekkningu þarf í bólusetningunni. Öryggi bólusetninga hefur verið 

dregið í efa og margir bera það fyrir sig sem ástæðu andstöðu við bólusetningar. Í kaflanum er 

dregið fram að öryggi bólusetninga á að vera mjög mikið, það er þó misjafnt hversu hátt hlutfall 

einstaklinga þarf að vera bólusett til að hjarðónæmi myndist. Öryggi bóluefna skiptir miklu 

máli og því er lýst í kaflanum að fá lyf undirgangist eins viðamiklar rannsóknir og þau þannig 

að öryggi þeirra á að vera mjög mikið. Loks er gagnsemin rakin og það er almennt viðhorf 

þeirra sem best til þekkja að fá forvarnarúrræði séu jafn áhrifarík og bólusetningar. Það kemur 

einnig fram í köflunum hér á eftir.  

 

3. Saga bólusetningar og andstaða við þær 

Í þessum kafla er annars vegar stuttlega rakin saga bólusetninga í heiminum. Hins vegar er 

rakin saga andstöðu við bólusetningar sem sýnir að andstaðan við þær er ekki ný af nálinni. 

 

3.1 Uppruni og þróun bólusetninga 

Með tilkomu bóluefna varð bylting í læknisfræði því fyrir tíma bólusetninga lifði almenningur 

í stöðugum ótta við smitsjúkdóma, svo sem bólusótt, mislingar, barnaveiki, hettusótt og 

mænusótt.31 

 Vísbendingar eru um að elsta og frumstæðasta aðferðin við ónæmismyndun hafi verið 

fyrir rúmum eitt þúsund árum síðan þegar Kínverjar sáu tengingu milli þess að ef einstaklingur 

komst í snertingu við sjúkdóm varð hann ónæmur fyrir honum. Þróun aðferðarinnar var líklega 

sú að tekin var sýkt húð af einstaklingi smituðum af bólusótt. Húðin var mulin svo úr varð duft 

og heilsuhraustur einstaklingur látinn nudda duftinu inn í húð sína eða anda því að sér. Með 

þessu komst heilsuhrausti einstaklingurinn  í snertingu við sjúkdóminn án þess að smitast af 

                                                 
31 „Understanding Vaccines“ (PublicHealth, 4. júní 2014) <http://www.publichealth.org/public-

awareness/understanding-vaccines/> skoðað 14. febrúar 2018. 
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honum á hefðbundinn hátt. Þessi aðferð breiddist víða út frá Asíu, meðal annars til Evrópu, 

Mið-Austurlanda og Afríku.32 

 Á 16. öld. geisuðu skæðir faraldrar af mislingum, kikhósta og bólusótt. Sjúkdómarnir 

dreifðust hratt milli manna, sérstaklega í stórborgum og fjölmennum samfélögum. Börn voru 

sérstaklega viðkvæm fyrir smiti. Tölfræði frá þessum tíma segir að um 30% barna yngri en 15 

ára dóu af völdum þessara faraldra. Inflúensa, lungnabólga og skarlatssótt voru einnig algengir 

og mikið um að börn dæju af völdum þessara sjúkdóma.33 Í sögubókum frá 16. öld er sagt frá 

landafundi Evrópubúa í Bandaríkjunum. Þar eru lýsingar á því hvernig landkönnuðurnir báru 

með sér og smituðu óafvitandi frumbyggjana af þeim smitsjúkdómum sem geisað höfðu í 

Evrópu. Ekkert ónæmi var til staðar meðal frumbyggjanna fyrir þessum smitsjúkdómum. 

Næstu 150 árin dóu milljónir frumbyggja úr farsóttum og um það bil 80-95% allra frumbyggja 

dóu af völdum smitsjúkdóma.34 

 Það var ekki fyrr en á 18. öld sem þróun varð í bólusetningum. Árið 1796 benti breskur 

læknir Edward Jenner á að bólusetning gegn sjúkdómnum kúasótt kæmi í veg fyrir bólusótt. 35 

Jenner hélt því fram að með því að bólusetningunni yrði hægt að útrýma bólusótt. Það reyndist 

rétt en það tókst þó ekki fyrr en réttum tveimur öldum síðar. Á áttunda áratug 20. aldar var talið 

óhætt að hætta að bólusetja gegn bólusótt.36 Bólusetningar draga nafn sitt af kúabólusetningu 

Edwards Jenners, en hann nefndi bóluefni sitt enska heitinu vaccine sem kemur frá latneska 

orðinu vacca sem þýðir kýr.37 Jenner sýkti 13 einstaklinga af kúasótt og þeir einstaklingar 

mynduðu ónæmi fyrir sjúkdómnum. Kúasótt er vírussýking sem er ekki alvarleg þrátt fyrir að 

vera náskyld hinni stórhættulegu bólusótt. Rannsóknir Jenners sýndu og sönnuðu að skyldleiki 

kúasóttar og bólusóttar hafði þau áhrif að einstaklingar sem fengu kúasóttarsmit urðu einnig 

ónæmir fyrir bólusótt. 38  

 Seint á 19. öld urðu önnur tímamót í bólusetningum.39 Þá uppgötvaði Louis Pasteur, 

franskur prófessor í efnafræði,40 bakteríur sem voru meginorsök fjölda smitsjúkdóma. Pasteur 

                                                 
32 sama heimild.  
33 sama heimild. 
34 sama heimild. 
35 Stefan Riedel, „Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination“ (2005) 18 (1) Proceedings 

(Baylor University. Medical Center) 21. 
36 „Embætti landlæknis - Hvað er bólusetning?“ (n. 1). 
37 Riedel (n. 35). 
38 Edward Jenner, Further Observations on the Variolæ Vaccinæ or Cow Pox (The author 1799)5-17. 
39 „Timeline“ (History of Vaccines) <https://www.historyofvaccines.org/timeline> skoðað 14. febrúar 2018. 
40 „Hver var Louis Pasteur og hvað gerði hann merkilegt?“ (Vísindavefurinn) 

<http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2823> skoðað 14. febrúar 2018. 
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fór þá að útbúa bóluefni gegn sjúkdómi sem kallast kjúklingakólera. Bóluefni var það fyrsta 

sem gert var á tilraunastofu.41 

 Á 20. öld voru alvarlegir smitsjúkdómar enn að herja á Evrópu og Bandaríkin, s.s.  

mænusótt og gulusótt. Vitneskja og þekking á bóluefnum var nýtt eins og hægt var með góðum 

árangri og fjölmörg bóluefni þróuð gegn smitsjúkdómum, s.s. barnaveiki, miltisbrandi, 

stífkrampa, berklum og svarta dauða. Um aldamótin 2000 var með víðtækum bólusetningum í 

þróuðum löndum búið að útrýma mörgum lífshættulegum smitsjúkdómum .42 Enn hafa þó ekki 

fundist bóluefni gegn nokkrum alvarlegum sjúkdómum s.s.  malaríu, HIV og berklum sem 

fullorðnir geta fengið. 43 Þá er þróun bóluefnis gegn krabbameini, á byrjunarstigi.44 

 

3.2 Andstaða við bólusetningar 

Andstaða og hræðsla við bóluefni hefur fylgt bólusetningum alla tíð, og kom strax fram með 

tilkomu bóluefnis við bólusótt, í kringum 1700.45 Saga andstöðu við bólusetningar er því nánast 

jafngömul bólusetningunum sjálfum.46 Andstaðan hefur hins vegar verið mis mikil gegnum 

tíðina og andstæðingarnir verið misjafnlega háværir. Því háværari sem andstæðingarnir eru á 

hverjum tíma þeim mun fleiri heyra í þeim og verður til þess að fleiri foreldrar láta ekki 

bólusetja börnin sín með slæmum afleiðingum fyrir hjarðónæmið, eins og rakið er að framan.47  

 Fyrst um sinn snerist andúðin um óvissu gagnvart því hvernig bóluefnin virkuðu. 

Foreldrar voru óörugg með það að sprauta sig og börnin sín með sýkli. Þá voru ýmsir andsnúnir 

því að gera bólusetningar að skyldu. Uppúr 1970 fóru andstæðingar bólusetninga að bera fyrir 

sig aukaverkanir af bóluefnunum.48 Hér verður nánar rakin saga andstöðu við bólusetningar, 

röksemdir andstæðinganna raktar og skýrt frá viðbrögðum við þessari andstöðu.  

Á 19. öld fóru sjónir heilbrigðisyfirvalda víðs vegar um heim að beinast að heilbrigði 

og lýðheilsu almennings. Bólusetningar urðu mikilvægur þáttur þessa því þær höfðu þann 

tilgang að hindra útbreiðslu mannskæðra smitsjúkdóma. Bretland lögfesti sína fyrstu 

bólusetningalöggjöf um miðja 19. öld. Við þá lagasetningu risu andstæðingar bólusetninga upp 

                                                 
41 „Understanding Vaccines“ (n. 31). 
42 sama heimild. 
43 sama heimild. 
44 „Cancer Vaccines“ (National Cancer Institute) <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-

prevention/vaccines-fact-sheet> skoðað 14. febrúar 2018. 
45 Þórhildur Guðrún Ólafsdóttir og Atli Þór Ægisson, „Ekki nauðsynlegt að skylda bólusetningar“ (RÚV, 13. 

desember 2016) <http://www.ruv.is/frett/ekki-naudsynlegt-ad-skylda-bolusetningar> skoðað 28. febrúar 2018. 
46 Páll Óli Ólason (n. 2). 
47 Þórhildur Guðrún Ólafsdóttir og Atli Þór Ægisson (n. 45). 
48 Páll Óli Ólason (n. 2). 
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og mótmæltu áformum ríkisins um að skylda fólk til bólusetninga.49 Bólusetningalöggjöfin í 

Bretlandi þróaðist en í fyrstu lögunum var áherslan lögð á að bólusetja útigangsmenn og fátæka 

þeim að kostnaðarlausu. Lögin voru endurskoðuð árið 1853. Þá var lögfest skylda til að 

bólusetja börn  þriggja mánaða og yngri að viðlagðri refsingu. Refsingin var sekt eða fangelsi. 

Bretar hertu bólusetningalöggjöf sína árið 1867 og gerðu að skyldu að bólusetja börn til fjórtán 

ára aldurs að viðlagðri refsingu. Þessi lagabreyting þótti byltingarkennd og henni var 

mótmælt.50 

 Þegar bólusetningar ungabarna voru gerðar að skyldu í Bretlandi með lagasetningunni 

árið 1853 spruttu strax upp andstæðingar laganna. Þetta sama ár voru samtökin Anti-

Vaccanation League stofnuð.51 Markmið samtakanna var að skapa vettvang þar sem 

andstæðingar bólusetninga gátu komið skoðunum sínum á framfæri á skipulagðan hátt. 

Andstæðingarnir töldu að brotið væri gegn frelsi foreldra með því að leyfa þeim ekki sjálfum 

að ráða hvort börn þeirra væru bólusett. Aðal baráttumál samtakanna var að mynda sterka 

andstöðu gegn lögunum.52 Þegar lagasetningin var hert árið 1867 voru stofnuð önnur samtök 

sem fengu nafnið Anti-compulsary Vaccination League. Samtökin fullyrtu að þingið væri að 

brjóta á rétti foreldra til að vernda börn sín gegn sjúkdómum með því að lögfesta bólusetningar. 

Með lögfestingunni væri þingið að spilla góðri heilsu með bólusetningu og heimilaði svo að 

refsa þeim foreldrum sem ekki vildu una lögunum. Samtökin töldu þingið eigi skilið opinbera 

fordæmingu fyrir þessa lagasetningu.53  

 Árið 1870 braust út skæður bólusóttarfaraldur í Bandaríkjunum. Í kjölfar þess reyndu 

fjölmargar fylkisstjórnir í Bandaríkjunum að skylda fólk til að bólusetja sig og börnin sín með 

því að krefjast þess að gildandi lög um bólusetningar yrðu endurskoðuð og hert. Þegar kröfur 

fylkisstjórna lágu fyrir efldust andstæðingar bólusetninga og gerðust meira áberandi. Stofnuð 

voru nokkur samtök andstæðinga líkt og gerst hafði í Bretlandi, s.s The Anti-Vaccination 

Society of America, Anti-Vaccination League of New York. Þessi samtök höfðu betur í sjö 

fylkjum Bandaríkjanna þar sem að lögskylda til bólusetninga var afnumin í kjölfar gagnrýni 

þessara samtaka. Skylda til bólusetninga sem annars staðar hafði verið lögfest hélt velli. 54 

                                                 
49 sama heimild. 
50 „History of Anti-vaccination Movements“ (History of Vaccines) 

<https://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements> skoðað 14. febrúar 

2018. 
51 S Williamson, „Anti-vaccination leagues.“ (1984) 59 (12) Archives of Disease in Childhood 1195. 
52 „History of Anti-vaccination Movements“ (n. 50). 
53 Wolfe RM og Sharp LK, „Anti-Vaccinationists Past and Present“ (2002) 325 (7361) BMJ : British Medical 

Journal 430 
54 sama heimild. 
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 Andstæðingar bólusetninga í Svíþjóð höfðu áhrif þannig að árið 1874 varð staðan þar í 

landi sú að bólusetningum hafði fækkað, ekki síst í Stokkhólmi þar sem  tíðnin varð um 50% 

lægri en annarstaðar í Svíþjóð. Þetta ár ógnaði skæður smitsjúkdómafaraldur Stokkhólmi með 

þeim afleiðingum að þátttaka í bólusetningum jókst og með því náðist að koma í veg fyrir að 

fleiri faraldrar af þessu tagi herjuðu á íbúa borgarinnar.55 

 Þó Stokkhólmsbúar virtust hafa lært af reynslunni þá var það ekki niðurstaðan alls 

staðar. Til dæmis jókst barátta andstæðinga bólusetninga enn frekar í Bretlandi. Árið 1885 

mótmæltu 100.000 manns bólusetningum í Leicester. Í kjölfar mótmælanna var sett á laggirnar 

nefnd sem var falið að skoða ágreininginn milli stuðningsmanna og andstæðinga bólusetninga. 

Fulltrúar beggja hópa rökstuddu afstöðu sína fyrir nefndinni. Nefndin fór yfir röksemdir 

hópanna og komst loks að niðurstöðu sjö árum síðar eða árið 1896. Í skýrslu nefndarinnar var 

því haldið fram að bóluefni verndaði fólk gegn bólustótt. Á hinn bóginn fannst nefndinni rétt 

að afnema refsiákvæði laganna til að sýna röksemdum andstæðinganna einnig virðingu. 

Skýrsla nefndarinnar var samþykkt og bresku lögin um bólusetningar endurskoðuð. Árið 1898 

voru sett ný lög um bólusetningar í Bretlandi. Refsiákvæði laganna voru felld út og nýju ákvæði 

bætt í lögin um það að foreldrar sem ekki voru sannfærðir um öryggi eða virkni bóluefna gátu 

fengið vottorð sem staðfesti undanþágu fyrir því að láta bólusetja barn sitt.56  

 Í Bandaríkjunum höfðu ýmis fylki lögfest skyldu til bólusetninga eins og áður er vikið 

að. Á síðustu öld reyndi tvisvar á setningu reglna um bólusetningar fyrir Hæstarétti 

Bandaríkjanna. 

 Jacobson, prestur sem flutt hafði til Massachusetts frá Svíþjóð, hafði sem barn verið 

bólusettur gegn bólusótt í Svíþjóð og taldi bólusetninguna hafa haft slæm áhrif á sig. Eftir að 

hann flutti til Massachusetts átti hann og börn hans að undirgangast bólusetningu en hann 

neitaði. Bólusetning var skylda og þar sem hann hlýddi ekki þeirri skyldu var hann sektaður. 

Hann mótmælti sektinni og skaut málinu til Hæstaréttar Bandaríkjanna. Í máli hans: Jacobson 

gegn Massachusetts frá árinu 1905 staðfesti Hæstiréttur Bandaríkjanna rétt fylkja til þess að 

lögfesta skyldu til bólusetninga en Massachusetts var á þessum tíma eitt af 11 fylkjum 

Bandaríkjanna með löggjöf sem skyldaði bólusetningar. Jakobson hélt því fram að með 

löggjöfinni sem skyldaði bólusetningar væri fylkið að ráðast inn í friðhelgi einkalífs 

borgaranna. Hæstiréttur Bandaríkjanna féllst ekki á þessi rök heldur studdi rétt Massachusetts 

til að setja lög sem skylduðu bólusetningar og rökstuddi það einkum með tvennum hætti: Það 

                                                 
55 Marie Clark Nelson og John Rogers, „The Right to Die? Anti-Vaccination Activity and the 1874 Smallpox 

Epidemic in Stockholm“ (1992) 5 (3) Social History of Medicine 369. 
56 Wolf og Sharp (n. 53). 
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gæti verið réttlætanlegt að takmarka friðhelgi einkalífs til varnar hagsmunum almennings ef 

mikil ógn vofði yfir. Hæstiréttur taldi að bólusóttarfaraldurinn sem geisaði á þessum tíma væri 

mikil ógn við almenning og þar með viki friðhelgi einkalífs fyrir skyldu fylkisins til að uppræta 

smitsjúkdóminn.57 Þessi dómur Hæstaréttar hafði talsvert fordæmisgildi næstu áratugina 

varðandi hversu langt fylkin mættu ganga gagnvart friðhelgi einkalífs borgaranna.58 

 Árið 1922 fór annað mál af þessu tagi fyrir Hæstarétt Bandríkjanna, málið Zucht gegn 

King. Óbólusettri telpu Rosalyn Zucht var vikið úr almennum skóla, sem varð þó síðar 

einkaskóli, í San Antonio í Texas. Brottvísunin byggði á því að borgin hafði gefið út fyrirmæli 

um að engum væri heimilt að sækja hvorki einkarekinn né opinberlega rekinn skóla án 

skírteinis um bólusetningu gegn bólusótt. Zucht hafði neitað að láta bólusetja sig og dró í efa 

réttmæti fyrirmælanna og taldi þau ónauðsynleg. Hæstiréttur taldi brottvikninguna heimila en 

rökstuddi þá niðurstöðu sína ekki með því að halda því fram að bólusótt (smallpox) væri 

hættuleg og því væri bólusetning gegn henni nauðsynleg heldur með því að segja að borgir 

hefðu rúmar heimildir til að ákveða hvenær væri nauðsynlegt að setja heilbrigðisreglur. 59 

 Á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar geisaði mislingafaraldur í Bandaríkjunum. Mörg 

fylki urðu strangari á eftirfylgni og eftirliti með því að öll börn væru bólusett áður en þau hæfu 

skólagöngu. Þetta hafði þau áhrif sem vonast var eftir, þ.e. bólusetningarhlutfall íbúa fylkjanna 

hækkaði og mislingafaraldurinn breiddist ekki frekar út. Vegna þess hversu vel það gekk að ná 

markmiðum þessara fylkja með fyrrnefndri aðferð fylgdu önnur fylki í kjölfarið. Í byrjun 

níunda áratugar 20. aldar höfðu öll 50 fylki Bandaríkjanna sett það skilyrði fyrir inngöngu 

barna í skóla að þau yrðu að hafa fengið tilteknar bólusetningar. Framkvæmdin var þó með 

þeim hætti  að ef foreldrar höfðu ekki trú á öryggi eða gagnsemi bólusetninga eða teldu þær 

jafnvel hættulegar, svo og ef trúarlegar, persónulegar eða læknisfræðilegar ástæður voru fyrir 

hendi er veitt svigrúm fyrir undanþágur.60  

 Andstaða við bólusetningum af trúarlegum eða persónulegum ástæðum, oft nefndar 

samviskuástæður (e. conciencious grounds) hvílir á því að heilbrigði og sjúkdóma eigi ekki að 

stýra með bólusetningum og að stjórnvöld eigi ekki að þvinga borgarana til þátttöku í 

læknismeðferð. Ýmis lönd, sem lögfest hafa skyldu til bólusetninga leyfa undanþágur frá þeirri 

                                                 
57 Málið Jacobson gegn Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905) 
58 Wendy K. Mariner, George J. Annas, Leonard H. Glantz, „Jacobson v Massachusetts: It´s not your great-

great-grandfather´s public health law“ (US National Library of Medicine National Institutes of Health, apríl 

2005) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449224/> skoðað 16. október 2018 
59 Málið Zucht gegn King, 260 U.S. 174 (1922); Mariner, Annats, Glantz (n. 58). 
60 Omer SB o.fl., „Vaccine Refusal, Mandatory Immunization, and the Risks of Vaccine-Preventable 

Diseases“ (2009) 360 (19) New England Journal of Medicine 1981. 



 21 

skyldu af samviskuástæðum. Hér má nefna sem dæmi löggjöfina í Ástralíu.61 Undanþágur af 

þessum ástæðum eru í löggjöf fleiri ríkja sem lögfest hafa skyldu til bólusetninga, eins og nánar 

er vikið að í kafla 5.3. 

 Frá síðustu aldamótum hafa andstæðingar bólusetninga í Bandaríkjunum orðið meira 

áberandi. Veraldarvefurinn hefur gert þeim auðveldara að vera sýnilegir og ná þannig athygli 

fólks. Má þar til dæmis nefna ýmis myndskeið sem hafa gengið  á samfélagsmiðlum. Í þessari 

baráttu andstæðinga bólusetninga er til dæmis maður að nafni David Wolf. Hann kallar sig 

David Avocato Wolf á samfélagsmiðlum. Hann póstar gjarnan ógnvekjandi myndböndum af 

börnum sem engjast um, öskra eða eru blá í framan því þau geta ekki andað, og fleira í þeim 

dúr. Hann fullyrðir að hræðileg líðan þeirra sé vegna bólusetningar.62 Fylgjendahópur Davids 

er stór og deilir áfram færslum hans og þannig breiðast skilaboð hans víðar. David Wolf heldur 

einnig úti heimasíðu og deilir þar skoðun sinni á bólusetningum og fullyrðir að þær geti skaðað 

börn.63  

 Þá má einnig nefna hinn bandaríska Kent Heckenlively. Hann er bæði lögmaður og 

vísindakennari.64 Heckenlively heldur því fram, meðal annars á heimasíðu sinni, að einhverfa 

sé umhverfisvaldandi sjúkdómur sem hægt sé að meðhöndla á þann veg að mögulegt sé að 

lækna einhverf börn. Þar að auki vísar Heckenlively á niðurstöður Wakefield án þess að geta 

þess að um falsaða grein sé er að ræða. Heckenlively hefur gefið út bækur og aðgerðaráætlanir 

sem hafa það að markmiði að koma í veg fyrir bólusetningar barna. Hann áformar að kynna 

þetta  efni innan og utan Bandaríkjanna.65 

 Það er misjafnt hvernig lönd heims bregðast við andstæðingum bólusetninga. Það þótti 

fréttnæmt þegar Heckenlively var meinaður aðgangur til Ástralíu árið 2017. Hann hugðist 

kynna bækur sínar og aðgerðaráætlanir þar í landi.66 Stjórnvöld Ástralíu sögðu hann ekki 

                                                 
61 Steve Clarke, Alberto Giubilini, Mary Jean Walker, „Conscientious Objection to Vaccination“ Bioethics 

(vefbirt 23. Desember 2016) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5324623/> skoðað 8. desember 

2018. 
62 David Wolf, „Who is sicker?? Vaccinated or unvaccinated.. true survey..“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=5F5cl-9RPDM> skoðað 30. nóvember 2017. 
63 David Wolf, „Vaccatination“ <https://www.davidwolfe.com/search/vaccination/> skoðað 21. febrúar 2018. 
64 Kent Heckenlively, „Kent Heckenlively“ (Plague) <http://plaguethebook.com/kent-heckenlively.html> 

skoðað 21. febrúar 2018. 
65 Stephanie Peatling, „World’s Number 1 Anti-Vaxxer“ Kent Heckenlively Denied Entry to Australia“ The 

Sydney Morning Herald (31. ágúst 2017) <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/worlds-

number-1-antivaxxer-kent-heckenlively-denied-entry-to-australia-20170831-gy7u82.html> skoðað 21. febrúar 

2018. 
66 Róbert Jóhannsson, „Bólusetningaandstæðingur bannaður í Ástralíu“ RÚV (31. ágúst 2017) 

<http://www.ruv.is/frett/bolusetningaandstaedingur-bannadur-i-astraliu> skoðað 21. febrúar 2018. 
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velkominn til landsins og að einstaklingar sem hefðu það að markmiði að fækka hlutfalli 

bólusettra einstaklinga væru beinlínis hættulegir. 67 

 

3.3 Falsgrein Andrews J. Wakefield o.fl. 

Í febrúar 1998 birtist grein eftir sérfræðing í almennum skurðlækningum, Andrew Jeremy 

Wakefield68 o.fl. í læknatímaritinu The Lancet.69 Í greininni leiddu höfundar að því líkur að 

ónæmisaðgerð með MMR- bóluefni, sem er gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum, 

gæti valdið heilaskaða í börnum og leitt til einhverfu.70 Greinin olli miklu uppnámi þar sem 

hún varpaði fram efasemdum um mjög víðtæka aðgerð sem almennt er talin ein af grunnþáttum 

í sjúkdómavörnum og því afar mikilvæg.71 Hér veðrur falsgrein Wakefields skýrð nánar og 

verðu svo vikið að afleiðingum greinarinnar í næsta kafla. 

 Árið 2004 eða sex árum eftir að grein Wakefield o.fl. birtist í The Lancet dró ritstjóri 

tímaritsins Richard Horton greinina að hluta til baka.72 Þá hafði komist í ljós að Wakefield 

hafði gert bandalag við lögmanninn að Richard Barr, sem stóð á þeim tíma sem greinin var 

rituð í málaferlum við þrjú lyfjafyrirtæki fyrir hönd foreldra tíu barna sem greinst höfðu með 

einhverfu. Foreldrar barnanna héldu því fram að börnin hefðu sýnt merki um heilaskaða stuttu 

eftir að þau voru bólusett með MMR bóluefninu.73 Wakefield og Barr bjuggu til þá kenningu 

að mislingahluti MMR bóluefnisins gæti valdið bólgum í mjógirni og við það losnaði efni sem 

bærist í blóðið og þaðan í heilann þar sem skaðinn yrði. Þetta yrði til þess að eðlilegur þroski 

barnanna hamlaðist.74  

 The Lancet dró svo greinina að fullu til baka í febrúar árið 2010. Þá hafði komið í ljós 

að Wakefield hafði falsað niðurstöðurnar í greininni.75  

 Niðurstöður rannsóknar Wakefield urðu til þess að aðrir fóru einnig að rannsaka MMR 

bóluefnið.76 Árið 2002 skoðaði danski læknirinn Kreesten Meldgaard Madsen, ásamt sjö 

öðrum, hvort tengsl væru milli einhverfu og MMR bóluefnisins. Rannsökuð voru samtals 

                                                 
67 Peatling (n. 65). 
68 „Vaccine Myths Debunked“ (PublicHealth.org, 4. júní 2014) <http://www.publichealth.org/public-

awareness/understanding-vaccines/vaccine-myths-debunked/> skoðað 14. febrúar 2018. 
69 Páll Óli Ólason (n. 2). 
70 Þröstur Haraldsson, „Grein um MMR-bólusetningu dregin til baka“ (Læknablaðið) 

<http://www.laeknabladid.is/2004/4/umraeda-frettir/nr/1561/> skoðað 11. febrúar 2018. 
71 Alþt. 2014-2015, B-deild, þskj. 1046 - 603. mál. 
72 AJ Wakefield o.fl., „RETRACTED: Ileal-Lymphoid-Nodular Hyperplasia, Non-Specific Colitis, and 

Pervasive Developmental Disorder in Children“ (1998) 351 (9103) The Lancet 637; Þröstur Haraldsson (n. 70). 
73 Alþt. 2014-2015, B-deild, þskj. 1046 - 603. mál. 
74 Þröstur Haraldsson (n. 70). 
75 Páll Óli Ólason (n. 2). 
76 Páll Óli Ólason (n. 2). 
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537.303 börn. Niðurstaða rannsóknar Madsens var að engin tengsl væru á milli einhverfu og 

bólusetningar með MMR.77 Þá rannsökuðu Anders Hviid, Michael Stellfeld og Jan Wohlfahrt 

í Danmörku árið 2003, hvort Thiomersal ætti einhvern þátt í einhverfu, og þá hvort munur væri 

á einhverfu hjá börnum sem höfðu fengið Thiomersal bóluefni og þeirra sem ekki höfðu fengið 

það. Samtals Það 467.450 börn voru rannsökuð. Niðurstaðan var að engin tengsl voru á milli 

Thiomersal bóluefnisins og einhverfu.78  

 Árið 2014 voru birtar niðurstöður sambærilegrar rannsókn sem Luke E. Taylor, Amy 

L. Swerdfeger og Guy D. Eslick gerðu á 1,3 milljónum barna. Sú rannsókn staðfesti enn og 

aftur að engin tengsl eru á milli bólusetninga og einhverfu.79  

 Þá var einnig gerð rannsókn hér á landi á hugsanlegum tengslum milli einhverfu og 

MMR bóluefnisins þar sem Bjarni Þjóðleifsson rannsakaði sérstaklega áhrif MMR bóluefnisins 

á görnina. Rannsókn Bjarna leiddi ekki til sömu niðurstöðu og tilgátur Wakefields gerðu.80 

 

3.4 Áhrif falsgreinar Andrews J. Wakefield og andstöðu annarra við bólusetningar 

Áhrif andstæðinga bólusetninga, þar á meðal grein Wakefield hafa verið víðtækar. Eftir 

birtingu greinarinnar hættu margir foreldrar að láta bólusetja börnin sín með þeim afleiðingum 

að upp hafa komið faraldrar barnasjúkdóma sem hægt hefði verið að komast hjá hefði 

bólusetningum verið sinnt. Ónæmi gegn smitsjúkdómum þarf að vera um 90-95% eins og nánar 

er rakið hér að framan og í Lundúnum fór hlutfallið niður í 79%.81  

 Öllum rannsóknarniðurstöðum Wakefield hafa verið hnekkt með áðurnefndum 

rannsóknum.82  Enn eru þó fjölmargir foreldrar sem eru andvígir bólusetningum og eru þess 

fullvissir  að bóluefni geti valdið einhverfu og láta þess vegna ekki bólusetja börn sín. Þetta 

hefur orðið til þess að mislingafaraldrar og aðrir smitsjúkdómafaraldrar hafa skotið upp 

kollinum bæði vestan hafs og austan.83  

                                                 
77 Kreesten Meldgaard Madsen o.fl., „A Population-Based Study of Measles, Mumps, and Rubella Vaccination 

and Autism“ (2002) 347 (19) New England Journal of Medicine 1477. 
78 Anders Hviid, „Association Between Thimerosal-Containing Vaccine and Autism“ (2003) 290 (13) JAMA 

1763. 
79 Luke E Taylor, Amy L Swerdfeger og Guy D Eslick, „Vaccines are not associated with autism: An evidence-

based meta-analysis of case-control and cohort studies“ (2014) 32 (29) Vaccine 3623. 
80 Þröstur Haraldsson (n. 70). 
81 sama heimild. 
82 Fallacy Man, „Vaccines and Autism: A Thorough Review of the Evidence“ 

<https://thelogicofscience.com/2016/04/28/vaccines-and-autism-a-thorough-review-of-the-evidence/> skoðað 

11. febrúar 2018. 
83 Páll Óli Ólason (n. 2). 
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Árin 2002 og 2003 dró verulega úr mislingabólusetningum í Danmörku. Árið 2003 fóru 

bólusetningarnar alveg niður í 16%. Var það meðal annars talið vera vegna falsgreinar 

Wakefield.84  

 Í Svíþjóð, Englandi og Japan var hætt að bólusetja gegn kikhósta fyrir nokkrum 

áratugum vegna áróðurs um skaðsemi bólusetningarinnar. Það hafði þær afleiðingar í för með 

sér að kikhósti skaut upp kollinum í þessum löndum og smitaði mörg þúsundir manna. 

Ástandið batnaði ekki fyrr en farið var að bólusetja að nýju. Við það fækkaði strax 

sjúkdómstilfellunum.85  

Fyrir ekki svo löngu síðan féll þekjun mislinga á Ítalíu niður fyrir 90% vegna lágs 

hlutfalls bólusettra. Þetta varð til þess að mislingafaraldur náði útbreiðslu sem leiddi meðal 

annars til þess að þrjú börn dóu af völdum mislinga, 13 einstaklingar hlutu heilaskaða og 20 

einstaklingar fengu alvarlega lungnabólgu.86 

Í Kaliforníu í Bandaríkjunum komu upp mörg þúsund tilfelli kikhósta árið 2014. 

Hundruð sjúklinga voru lagðir inn á spítala og var meiri hluti þeirra börn. Nokkra tugi sjúklinga 

þurfti að leggja inn á gjörgæsludeild. Eina ástæða þessa kikhóstafaraldurs var lág tíðni 

bólusetninga.87 

 Sjúkdómar á borð við hettusótt, mislinga og rauða hunda fóru að láta á sér kræla í 

Ástralíu fyrir ekki svo löngu. Stjórnvöld í Ástralíu tengdu það við áróður andstæðinga 

bólusetninga sem varð til þess að færri létu bólusetja börnin sín. Stjórnvöld tóku til sinna ráða, 

bólusettum börnum fjölgaði og ástandið batnaði.88 

Mislingafaraldur gekk yfir í Þýskalandi í lok ársins 2014 og byrjun árs 2015. Mörg 

hundruð manns veiktust og að minnsta kosti eitt 18 mánaða barn dó. Þessi umræddi faraldur 

kveikti umræðu þar í landi um nauðsyn þess að gera bólusetningar að skyldu.89 

Tíu einstaklingar greindust með mislinga á sjúkrahúsi í Gautaborg í Svíþjóð í lok ársins 

2017, það er þó ekki búist við mikilli útbreiðslu sjúkdómsins að sögn sænskra 

heilbrigðisyfirvalda vegna þess hve mörg börn hafa verið bólusett gegn sjúkdómnum á 

                                                 
84 Alþt. 2014-2015, B-deild, þskj. 1046 - 603. mál. 
85 „Nokkrar rangar fullyrðingar um bólusetningar“ <http://doktor.is/grein/nokkrar-rangar-fullyrdingar-um-

bolusetningar> skoðað 21. febrúar 2018. 
86 Unnur Þormóðsdóttir (n. 18). 
87 Paul A Offit, „The Anti-Vaccination Epidemic“ Wall Street Journal (24. september 2014) 

<http://www.wsj.com/articles/paul-a-offit-the-anti-vaccination-epidemic-1411598408> skoðað 1. maí 2018. 
88 Róbert Jóhannsson (n. 66). 
89 „Boy Dies in Germany Measles Outbreak“ BBC News (23. febrúar 2015) <http://www.bbc.com/news/world-

europe-31585047> skoðað 12. febrúar 2018. 
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undanförnum áratugum. Á síðasta ári (2018) hafa tveir starfsmenn á alþjóðaflugvellinum í Riga 

í Lettlandi greinst með mislinga. 90 

 Hér á landi virðist falsgrein Wakefields hafa haft furðu lítil áhrif. Vissulega hafa 

umræður um MMR bóluefnið komið upp en ekki í sama mæli og í Bretlandi. Málið kom til 

dæmis upp í fyrirspurnum alþingismanna til heilbrigðisráðherra. Jóhanna Sigurðardóttir, þá 

forsetsráðherra, bar fram fyrirspurn til, Jóns Kristjánssonar, þá heilbrigðisráðherra, um 

möguleg tengsl milli bólusetningar og einhverfu. Jón svaraði því að ekki væri ástæða til að ætla 

að MMR bólusetning tengdist einhverfu og vísaði til rannsókna máli sínu til stuðnings.91 Auk 

þess sagði Haraldur Briem þáverandi sóttvarnarlæknir í viðtali við Læknablaðið árið 2004 að:  

ótti við bólusetningar væri ekki vandamál hér á landi eins og dæmi væru um um 

annars staðar. Reyndar kæmi það fyrir að foreldrar neituðu að láta bólusetja börn 

sín en þau tilvik væru svo fá að þau hefðu engin áhrif. Hér á landi hefur þátttaka 

í bólusetningum gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum verið nógu mikil 

til þess að koma í veg fyrir hættu á faraldri.92 

Rannsóknarniðurstöður Ýmis Óskarssonar læknanema frá árinu 2014 benda einnig til þess að 

grein Wakefield hafi haft sáralítil áhrif hér á landi.93 Stöðu mála um þessar mundir er líklega 

einna best lýst í greinargerð með tillögu til þingsályktunar um skipun starfshóps er kanni 

tilhögun bólusetningar barna sem lögð var fram á Alþingi veturinn 2014-2015. Þar segir m.a.:  

Ýmsar bollaleggingar eru og um ástæður þess að foreldrar hafna bólusetningu 

fyrir hönd barna sinna. Ljóst þykir að enn gætir áhrifa falsgreinar Andrews J. 

Wakefield þannig að fólk óttast afleiðingar bólusetninga að tilefnislausu en 

fleira kemur ugglaust til, svo sem þekkingarleysi á ónæmisaðgerðum og gildi 

þeirra og almennt andvaraleysi. Einnig er nefnt að þar sem alllangt er um liðið 

síðan bráðsmitandi sjúkdómur á borð við mislinga gekk í faraldri um 

Norðurlönd þekki yngra fólk þar um slóðir ekki til hinna alvarlegu afleiðinga 

sem þessi sjúkdómur getur valdið og telji hann miklu meinlausari en raun er á. 

Á það við um fleiri smitsjúkdóma sem nú er bólusett gegn.94  

 

3.5 Samantekt 

Í kaflanum er rakin uppruni og þróun bólusetninga og leitt í ljós að bólusetningar eiga sér mjög 

langa sögu. Einnig er rakin andstaðan við bólusetningar. Fram kemur að andstaðan við þær er 

nánast jafn löngu sögu bólusetninganna. Á síðustu öld fékk Hæstiréttur Bandaríkjanna í tvígang 

til meðferðar mál þar sem einstaklingar voru að draga í efa réttmæti þess að þeir voru skyldaðir 

                                                 
90 „Hópsýking af völdum mislinga í Svíþjóð“ (Embætti landlæknis, 4. janúar 2018) 

<http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item33901> skoðað 12. febrúar 2018. 
91 Alþt. 2014-2015, B-deild, þskj. 1046 - 603. mál. 
92 Þröstur Haraldsson (n. 70). 
93 Ýmir Óskarsson (n. 9). 
94 Alþt. 2014-2015, B-deild, þskj. 1046 - 603. mál. 
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til bólusetninga. Í bæði skiptin var það niðurstaðan að lagaskyldan stæðist þó það væri á 

mismunandi forsendum. Falsgrein Andrew J. Wakefield og fleiri sem birtist kringum aldamótin 

síðustu reyndist draga langan dilk á eftir sér. Í henni var fullyrt að tiltekið bóluefni gæti valdið 

heilaskaða í börnum og einhverfu. Margir foreldrar trúðu þessari fullyrðingu enda var því 

haldið fram að hún byggði á rannsóknum. Nokkrum árum síðar kom í ljós að þetta var rangt 

og að svik höfðu verið í tafli, eins og rakið er að framan. En skaðinn var skeður. Þátttaka í 

bólusetningum minnkaði talsvert og enn vísa foreldrar sem eru á móti bólusetningum til þess 

að þær geti valdið einhverfu. Afleiðingar minnkandi þátttöku í bólusetningum sem m.a. eru 

vegna þessarar falsgreinar og áróðri annarra andstæðinga, hafa leitt til þess að á þessari öld 

hafa ýmsir smitsjúkdómar stungið sér niður bæði austan hafs og vestan með þeim afleiðingum 

að aftur látast einstaklingar úr smitsjúkdómum, sem talið var að búið væri að koma í veg fyrir 

með bólusetningum. Mikilvægi bólusetninga hefur því berlega komið í ljós á fyrstu árum 

þessarar aldar og sýnt fram á hversu mikilvægt er að þátttaka í bólusetningum haldi áfram að 

vera mikil þannig að hjarðónæmi haldist. 

 

4. Bólusetningar á Íslandi 

Í þessum kafla verður stuttlega fjallað um sögu bólusetninga á Íslandi. Síðan verður farið yfir 

hvaða smitsjúkdómum nú er bólusett fyrir hér á landi og þeim lýst stuttlega hverjum fyrir sig. 

 

4.1 Saga bólusetninga á Íslandi 

Í kringum 1770 var hið almenna viðhorf hér á landi til barnadauða að búist var við því að 

einungis annað hvert barn næði fullorðinsaldri. Vanmátturinn gagnvart því sem verða vildi var 

alger og byggðist á reynslu.95  

Bólusóttarfaraldar voru skæðir hér á landi fyrr á öldum og gerði bólusótt nánast út af 

við þjóðina. Eftir uppgötvun Jenners, sem áður er vikið að ákvað danska heilbrigðisstjórnin þá 

ákvörðun árið 1802 að hefja bólusetningar gegn bólusótt og voru Íslendingar meðal þeirra 

fyrstu til að byrja að bólusetja gegn þeim sjúkdómi.96 Árið 1802 var hafist handa við að dreifa 

bóluefninu hér á landi og var kúabólusetning lögboðin á Íslandi árið 1811.97 Skortur var þó 

bæði á bóluefninu og hæfum einstaklingum til að annast bólusetninguna.98 

                                                 
95 Loftur Guttormsson, Uppeldi á upplýsingaröld: um hugmyndir lærdómsmanna og hátterni alþýðu (Iðunn 

1987) 25. 
96 „Embætti landlæknis - Hvað er bólusetning?“ (n. 1). 
97 Loftur Guttormsson (n. 95) 30. 
98 sama heimild 31. 
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Vestmannaeyjar skáru sig úr í upphafi 19. aldar varðandi dánartíðni ungbarna.  Þar var 

landlægur barnasjúkdómur, svonefndur ginklofi, sem hafði það í för með sér að flest allir 

nýburar í Vestmannaeyjum dóu innan tveggja vikna frá fæðingu. Ginklofinn var rakin til fúls 

drykkjarvatns, óþriflegra híbýla og óhollrar fæðu. Það var ekki fyrr en Dr. Schleisner læknir 

var sendur að finna varnir gegn sjúkdómnum að það náðist nokkurn veginn að útrýma honum.99 

Á 19. öld bárust mislingar sjaldan til landsins og því var stór hluti þjóðarinnar næmur 

fyrir veirunni.100 Um mitt ár 1846 og aftur árið 1882 bárust mislingafaraldrar til Íslands og urðu 

báðir mjög mannskæðir. Stærsti hópurinn sem dó í þessum mislingafaröldrum voru börn á 

fyrsta ári til fjögurra ára.101  

Síðasti bólusóttarfaraldurinn á Íslandi kom upp árið 1938. Hann dró marga til dauða og 

einkum óbólusett börn.102  

Um miðja 20. öld er ungbarnadauði orðinn aðeins lítið brot af því sem var 150 – 200 

árum áður.103 Eftirfarandi tafla sýnir glögglega þróun ungbarnadauða á fyrsta aldursári frá 1838 

til 2016: 104 

Tafla 1: Þróun ungbarnadauða á fyrsta aldursári 1838 - 2016 

Ár Fjöldi látinna barna á fyrsta 

aldursári af hverjum 1000 

lifandi fæddum 

Fjöldi barna sem lést á fyrsta 

aldursári 

1838 336 662 

1860 326 779 

1900 127 285 

1940 40 89 

1960 13 64 

1990 6 28 

2010 2 11 

2016 0,7 3 

 

Þessi mikla lækkun á ungbarnadauða á fyrsta ári hér á landi á árabilinu 1838 - 2016 á sér 

nokkrar skýringar. Bólusetningar vega þungt en margt annað kemur til, einkum í lok 19. aldar 

                                                 
99 sama heimild 26; Jón Thorstensen, Fáeinar athugasemdir um kúabólu-setníngu og bólusótt fyrir almúga á 

Íslandi (á opinberan kostnad 1840) 1. 
100 Sandra Gunnarsdóttir, Haraldur Briem og Magnús Gottfreðsson, „Umfang og áhrif mislingafaraldranna árin 

1846 og 1882 á Íslandi“ (2014) 2014 Læknablaðið 211, 211.  
101 sama heimild 214. 
102 Loftur Guttormsson (n. 95) 31. 
103 Loftur Guttormsson, Ólöf Garðarsdóttir og Guðmundur Hálfdánarson, „Ungbarna- og barnadauði á 

Íslandi 1771-1950: Nokkrar rannsóknarniðurstöður“ (2001) 39 (1) Saga 51, 52. 
104 „Ungbarnadauði og andvana fædd börn 1838-2016“ (n. 4). 
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og byrjun þeirrar tuttugustu, s.s. breytingar á brjóstagjöf, bætt hreinlæti, betra húsnæði, betri 

efnahagur, fjölgun heilbrigðisstarfsmanna og efling heilbrigðisþjónustu.105 

 

4.2 Fyrir hverju er almennt bólusett hér á landi ? 

 Í reglugerð um bólusetningar á Íslandi nr. 221/2001 með síðari breytingu er fjallað um 

bólusetningar hér á landi.106 Í 2. gr. eru ákvæði um bólusetningar barna. Þar segir að þeim sé 

ætlað að verja börn gegn alvarlegum smitsjúkdómum. Börnum með lögheimili hér á landi skal 

boðin bólusetning gegn nánar tilgreindum smitsjúkdómum, þeim að kostnaðarlausu. Í 

reglugerðinni frá 2001 eru taldir upp átta alvarlegir smitsjúkdómar. Með breytingareglugerð 

nr. 904/2013 bættust við upptalninguna þrír alvarlegir smitsjúkdómar.  Samtals er því 

forráðamönnum barna boðin bólusetning gegn 11 alvarlegum smitsjúkdómum. Kostnaðarleysi 

bólusetninga er áréttað í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 225/2018 um greiðsluþátttöku 

sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu. Þar er tilgreint að ekkert gjald sé tekið 

fyrir bólusetningar barna gegn þessum 11 smitsjúkdómum. 

 Bólusetningar eru almennt framkvæmdar í reglulegu ung- og smábarnaeftirliti svo og 

skipulögðum þroskaskoðunum hjá hjúkrunarfræðingi eða lækni, fyrst við þriggja mánaða aldur 

og síðasta við 14 ára aldur. Tilmæli embættis landlæknis varðandi almennar bólusetningar 

barna sjást í eftirfarandi töflu og byggjast á 2. gr. áðurnefndrar reglugerðar frá 2002 eins og 

henni var breytt 2013:107  

Tafla 2: Almennar bólusetningar barna á Íslandi 

Aldur Bólusetning gegn 

3ja mánaða Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Haemofilus 

influenzae sjúkdómi af gerð b (Hib) og 

mænusótt í einni sprautu (Pentavac). 

Pneumókokkum í annarri sprautu (Synflorix). 

5 mánaða Endurtekning á 3ja mánaða sprautunni. 

6 mánaða Meningókokkum C (NeisVac-C). 

8 mánaða Endurtekning á 6 mánaða sprautunni. 

12 mánaða Endurtekning á 3ja og fimm mánaða sprautunni. 

18 mánaða Mislingum, hettusótt og rauðum hundum í einni 

sprautu (M-M-RVAXPRO). 

                                                 
105 sama heimild. 
106 Reglugerðin er sett með stoð í 18. gr., sbr. 17. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997. Reglugerðinni hefur verið breytt 

einu sinni með reglugerð nr. 904/2013. 
107 „Embætti landlæknis – Almennar bólusetningar barna á íslandi frá September 2015” (Embætti landlæknis, 

September 2015) 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item27464/Almennar_bolusetningar_barna_eftir_september%2

02015.pdf> skoðað 19. oktober 2018. 
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4 ára Barnaveiki, stífkrampa og kikhósta í einni 

sprautu (Boostrix) 

12 ára Endurtekning á 18 mánaða sprautunni. Auk þess 

leghálskrabbameini (HPV) eingöngu fyrir 

stúlkur. Tvær sprautur gefnar með a.m.k. 6 

mánaða millibili (Cervarix). 

14 ára Barnaveiki, stífkrampa og kikhósta ásamt 

mænusótt í einni sprautu (Boostrix Polio). 

  

Þeir sjúkdómar sem embætti landlæknis mælir með að foreldrar og forráðamenn láti bólusetja 

börn sín fyrir eiga það sameiginlegt að vera alvarlegir smitsjúkdómar, eins og skýrt er tekið 

fram í 2. gr. áðurnefndrar reglugerðar.108 Meðmæli embættis landlæknis varðandi 

bólusetningar og sjúkdóma sem bólusetja á fyrir eru sambærileg við fyrirmæli danskra 

heilbrigðisyfirvalda. Á hinum Norðurlöndunum eru leiðbeiningar gagnvart bólusetningum 

sambærilegar og hér á landi,109 sbr. kafla 5.3 hér á eftir. Í Danmörku og Svíþjóð eru 

bólusetningar barna endurgjaldslausar en þar eru bólusetning gegn meníngókokkum ekki á 

listanum.110 

Hér á eftir er lýst hverjum og einum þeirra smitsjúkdóma sem mælt er með að bólusett 

sé gegn hér á landi. 

 

4.2.1 Barnaveiki 

Barnaveiki líkist einna helst svæsinni hálsbólgu. Einkennin eru einstaklingsbundin og stundum 

eru einstaklingar einkennalausir en samt smitberar.111 Barnaveiki er mjög smitandi 

bakteríusjúkdómur sem leggst fyrst á efri öndunarveg, framleiðir eiturefni sem berst út í blóðið 

og getur valdið skaða á vefjum í líkamanum, svo sem nýrum, hjartavöðva og taugakerfi. U.þ.b. 

helmingur óbólusettra þegar þeir smitast deyja af völdum hans þrátt fyrir meðferð. Bólusetning 

                                                 
108 „Embætti landlæknis - Bólusetningar barna“ (n. 3); „Embætti landlæknis - Upplýsingar um bólusetningar 

barna fyrir foreldra og aðstandendur” (n, 16).  
109 Elena Bozzola, Giula Spina, Rocco Russo, Mauro Bozzola, Giovnni Carsello og Alberto Villani, „Mandatory 

vaccinations in European countries, undocumented information, false news and the impact on vaccination 

uptake: the position of the Italian pediatric society” Italian Journal of Pediatrics (14. júní 2018) 

<https://ijponline.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13052-018-0504-y> skoðað 1. júlí 2018. 
110 „The Danish childhood vaccination programme” (Danish health authority, 7. apríl 2017) 

<https://www.sst.dk/en/disease-and-treatment/vaccination/childhood-vaccination-programme> skoðað 28. ágúst 

2018; „Vaccination programmes” (Folkhälsomyndigheten - Public health agency of sweden, 10. júlí 2018) 

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-

control/vaccinations/vaccination-programmes/> skoðað 30. ágúst 2018; Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur 

gefið út margvíslegar leiðbeiningar til aðildarríkja sinna um bólusetningar og fyrir hvaða smitsjúkdómum eigi 

að bólusetja börn. Tafla yfir bólusetningar barna frá stofnuninni, sjá: „Summary of WHO Position Papers – 

Recommended Routine Immunizations for Children” WHO (ágúst 2018) 

<https://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table2.pdf?ua=1> skoðað 2. september 

2018, sýnir nánast sömu smitsjúkdóma og hér er mælt með að bólusett sé fyrir. 
111 „Factsheet about Diphtheria“ (European Centre for Disease Prevention and Control) 

<http://ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts> skoðað 24. janúar 2018. 
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er eina vörnin gegn barnaveiki og vegna þeirra er hann nú sjaldgæfur. Síðast greindist 

barnaveiki hér á landi árið 1953. Það eru helst óbólusett börn undir fimm ára aldri sem smitast. 

Endurtaka þarf bólusetningu gegn barnaveiki á 10 ára fresti,112 s.s. vegna ferðalaga til 

þróunarlanda þar sem enn koma upp tilfelli barnaveiki.113 

 Bóluefni gegn barnaveiki er almennt gefið við þriggja, fimm og 12 mánaða aldur. Þetta 

er ein sprauta sem inniheldur bóluefni gegn barnaveiki, Haemophilus influenzae b, kikhósta, 

stífkrampa og mænusótt.114 

 

4.2.2 Haemophilus influenzae sjúkdómur af gerð b (Hib) 

Haemophilus influenzae b (hér eftir Hib) sjúkdómurinn er fjöldi baktería sem eru flokkaðar 

eftir gerð þeirra. Hib getur valdið alvarlegum sjúkdómum svo sem barkabólgu, blóðsýkingu, 

liðbólgu, lungnabólgu og heilahimnubólgu auk annarra vægari en þráðlátra sýkinga. Sýkingar 

af völdum Hib geta verið lífshættulegar. Til að mynda dóu um 10% þeirra sem fengu 

heilahimnubólgu af völdum Hib áður en farið var að bólusetja fyrir sjúkdómnum. Byrjað var 

að bólusetja fyrir Hib hér á landi árið 1989. Síðan hefur ekki greinst tilfelli heilahimnubólgu af 

völdum Hib. Fyrir þann tíma fengu um tíu börn á ári heilahimnubólgu af völdum Hib. Þó 

einstaklingur sé einkennalaus getur hann samt verið smitberi.115 

 

4.2.3 Hettusótt 

Hettusótt er yfirleitt hættulaus veirusýking sem leggst oftar á börn en fullorðna. Sýkingin getur 

þó valdið alvarlegum fylgikvillum s.s. heilabólgu, heyrnaskerðingu og jafnvel ófrjósemi. 

Fylgikvillarnir eru algengari hjá unglingum og fullorðnum.116 Bólusetning gegn hettusótt hófst 

hér á landi árið 1989 og er almennt framkvæmd í ungbarnaeftirliti við 18 mánaða aldur og svo 

aftur um 12 ára aldur. Börn eru þá bólusett með MMR sem er gefið í einni sprautu og er bóluefni 

gegn hettusótt, rauðum hundum og mislingum.117 

 

                                                 
112 „Embætti landlæknis - barnaveiki“ (Embætti landlæknis, 27. apríl 2017) <https://www.landlaeknir.is/smit-

og-sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item13108/Barnaveiki_(Diphtheria)> skoðað 24. janúar 2018.  
113 „Factsheet about Diphtheria“ (n. 111).  
114 „Embætti landlæknis - Haemophilus influenzae“ (Embætti landlæknis, 21. nóvember 2016) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-

sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item12480/Haemofilus_influenzae_sjukdomur_af_gerd_b_(Hib)> skoðað 

24. janúar 2018.  
115 sama heimild. 
116 „Embætti landlæknis - Hettusótt“ (Embætti landlæknis, 21. nóvember 2016) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item30581/Hettusott> skoðað 29. 

janúar 2018. 
117 sama heimild. 
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4.2.4 HPV veiran 

Síðla árs 2011 var byrjað að bólusetja fyrir HPV veirunni, sem er aðalorsök  forstigsbreytinga 

og krabbameins í leghálsi. Veiran er algeng og talið að um 80% kvenna smitist af henni 

einhvern tímann á lífsleiðinni. HPV veiran hefur fjölmargar undirtegundir og allmargar sem 

tengjast krabbameini. Í mörgum tilfellum eyðir ónæmiskerfi líkamans veirunni. Ef ekki þá er 

hætta á forstigsbreytingum og leghálskrabbameini. Smitleiðir HPV eru með kynmökum. Líkur 

aukast á smiti ef stúlkur byrja snemma að stunda kynlíf og ef þær stunda kynlíf með mörgum. 

Þá er aukin hætta á smiti ef einstaklingur reykir, er með veiklað ónæmiskerfi eða annað smit 

verður í líkamanum svo sem klamydía.118  

 Bólusetning við HPV veirunni er til að fyrirbyggja sjúkdóma sem orsakast af henni. 

Mikilvægt er að bólusetja stúlkur áður en þær byrja að stunda kynmök.119 

 

4.2.5 Kikhósti 

Kikhósti er öndunarfærasýking. Hjá unglingum og fullorðnum birtist sýkingin sem þrálátur og 

langvarandi hósti en hjá börnum og þá sérstaklega ungbörnum er þetta alvarleg 

öndunarfærasýking sem getur leitt til öndunarstopps, lungnabólgu, truflunar á heilastarfsemi, 

krampa og jafnvel leitt til dauða. Áður létust þúsundir manna af völdum kikhósta en eftir að 

farið var að bólusetja gegn sjúkdómnum hefur dánartíðni lækkað verulega.120 Þó koma enn upp 

tilfelli kikhósta hjá ungbörnum hér á landi.121 Bóluefnið virkar þó aðeins í tíu ár svo möguleiki 

er á því að smitast eftir að virkni þess er lokið. Víða erlendis er endurbólusetning því ráðlögð. 

Hér á landi hefur einungis verið mælt með reglubundinni endurbólusetningu 

heilbrigðisstarfsmanna.122  

 Það er mikilvægt að bólusetja börn strax fyrir kíkhósta því sjúkdómurinn er ungum 

börnum hættulegastur.123 

 

                                                 
118 „Embætti landlæknis - HPV veiran og bólusetning gegn leghálskrabbameini“ (Embætti landlæknis, 21. 

nóvember 2016) <https://www.landlaeknir.is/um-

embaettid/greinar/grein/item16491/HPV_veiran_og_bolusetning_gegn_leghalskrabbameini> skoðað 24. janúar 

2018.  
119 sama heimild. 
120 „Embætti landlæknis 

- Kikhósti“ (Embætti landlæknis, 28. apríl 2017) <https://www.landlaeknir.is/smit-og-

sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item12513/Kikhosti_(Pertussis)> skoðað 24. janúar 2018. 
121 „Sjö vikna stúlka með kíghósta: Sóttvarnalæknir segir varanlega vörn ekki felast í bólusetningunni“ (visir.is) 

<http://www.visir.is/g/2017170729907> skoðað 24. janúar 2018. 
122 „Embætti landlæknis- Kikhósti“ (n. 120).           
123 sama heimild. 
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4.2.6 Meningókokkar 

Meningókokkasjúkdómurinn verður vegna heilahimnubólgu og vegna blóðsýkingar af völdum 

bakteríu sem kallast meningókokkar. Sjúkdómurinn er mjög alvarlegur og leiðir oft til dauða 

ef ekki ert brugðist skjótt við. Sjúkdómurinn hefur verið alvarlegt heilsufarsvandamál hér á 

landi þar sem að meningókokkafaraldur hefur gengið yfir á 15 - 20 ára fresti, síðast árið 1976. 

Einkenni sjúkdómsins geta líkst hefðbundinni kvefpest og flensu og oft erfitt að átta sig 

snemma á alvarleika veikindanna. Sumir fá þó sértæk einkenni á borð við hnakkastífleika. Eftir 

að farið var að bólusetja gegn meningókokkum C hefur tíðni sjúkdómsins minnkað verulega. 

Ekki er til bóluefni við meningókokkum B og hefur sú baktería því verið algengasta orsök 

meningókokkasjúkdómsins hér á landi síðan 2002.124 

 

4.2.7 Mislingar 

Mislingar eru alvarlegur, bráðsmitandi veirusjúkdómur. Einkenni sjúkdómsins geta verið 

mismikil milli einstaklinga en byrja þó eins og venjuleg flensa.125 Eftir þrjá til fjóra daga koma 

yfirleitt fram útbrot sem ná yfir allan líkamann. Mislingaveiran getur í versta falli valdið 

heilaskemmdum og jafnvel dauða.126 Mislingar voru algengur sjúkdómur hér á árum áður, sbr. 

kafla 2. Allt að 10% þeirra sem sýkjast fá alvarlega fylgikvilla.127 

 Nær alla 20. öldina gengu mislingar yfir landið í stórum faröldrum. Það dró mjög úr 

nýgengi mislinga þegar skipulegar bólusetningar hófust gegn sjúkdómnum árið 1976 með þeim 

afleiðingum að mislingar fjöruðu út og hurfu árið 1996.128 

Mislingar hafa aftur og aftur greinst um allan heim. Mislingafaraldur gekk í Evrópu 

fyrir ekki svo löngu síðan, eða á árunum 2011 og 2012. Á þeim tíma greindust 60 þúsund 

manns með mislinga. Flestir sem sýktust voru óbólusettir einstaklingar og margir af þeim annað 

hvort dóu eða fengu alvarlega fylgikvilla.129 Mislingum var þó útrýmt í Vesturálfu árið 2002 

svo þau tilfelli sem upp hafa komið eftir það eru öll innflutt.130 

                                                 
124 „Embætti landlæknis - Meningókokkar“ (Embætti landlæknis, 5. febrúar 2017) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item13087/Meningokokkar> skoðað 

24. janúar 2018. 
125 „Measles - Infectious Diseases I Ohio State Medical Center“ <https://wexnermedical.osu.edu/infectious-

diseases/measles> skoðað 24. janúar 2018. 
126 „Embætti landlæknis - Mislingar“ (Embætti landlæknis, 28. apríl 2017) <https://www.landlaeknir.is/smit-og-

sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item13089/Mislingar_(Morbilli,_measles)> skoðað 24. janúar 2018. 
127 sama heimild. 
128 „Hópsýking af völdum mislinga í Svíþjóð“ (n. 90). 
129 „Embætti landlæknis - Mislingar“ (n. 126). 
130 Sigurður Guðmundsson, „Mislingar - á hverfandi hveli ?“ (2014) 2014 Læknablaðið 209, 209. 
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Nýlega hafa mislingafaraldrar gengið yfir í Rúmeníu (7570 tilfelli), Ítalíu (5006 tilfelli), 

Úkraínu (4667 tilfelli) og Þýskalandi (891 tilfelli). Í nærri 90% tilfella voru þeir sem smituðust 

óbólusettir.131 

Fjölgun mislingatilfella er sóttvarnalækni sérstakt áhyggjuefni vegna mikillar 

flugumferðar um Ísland132 og hætta er talin á að faraldur gæti komið upp hér á landi ef smit 

berst í leikskóla.133 

 

4.2.8 Mænusótt 

Mænusótt gengur einnig undir nafninu lömunarveiki því veiran leggst á taugakerfi líkamans 

og getur valdið lömun sem getur leitt til dauða. Mænusótt er bráðsmitandi og er hún hættulegust 

nýburum og ungum börnum. Þeir sem eru óbólusettir eru í mestri  hættu á að smitast. Mikill 

árangur hefur náðst í útbreiðslu sjúkdómsins og nánast hefur tekist að útrýma honum. Í fátækari 

löndum þar sem aðgengi að bóluefni er takmarkað ógnar sjúkdómurinn ennþá ungum 

börnum.134 Engin meðferð eða lyf eru til sem lækna mænusótt. Börn á Íslandi eru almennt 

bólusett fyrir mænusótt um þriggja mánaða, fimm mánaða og 12 mánaða aldur en þau eru svo 

endurbólusett um 14 ára aldur þar sem að bóluefnið virkar einungis í tíu ár. Það er því einnig 

ráðlagt að fullorðnir sem ætla að ferðast til landa þar sem að mænusótt hefur ekki verið útrýmt 

láti endurbóluseta sig.135 

 

4.2.9 Pneumokkar 

Pneumokkar eru bakteríur í slímhúðum í hálsi og nefi. Þær eru til staðar hjá frískum 

einstaklingum. Þær geta tekið sig upp og dreift sér um líkamann og valdið alvarlegum og 

lífshættulegum sjúkdómum, einkum hjá ungum börnum og einstaklingum sem komnir eru yfir 

sextugt. Kinnholusýkingar, þrálátar miðeyrnabólgur og lungnabólgur eru algengustu 

sýkingarnar af völdum pneumokkabakteríunnar hjá ungum börnum. Algengasta orsök 

heilahimnubólgu er af völdum pneumókokkabaktería og er heilahimnubólga og blóðsýking 

hættulegustu sýkingarnar sem komið geta fram sem aðskildir sjúkdómar eða samhliða og 

kallast þá ífarandi sýkingar. Eftir að farið var að bólusetja gegn pneumókokkum árið 2011 

hefur ífarandi sýkingum hjá börnum fækkað. Þó virðist sem tíðni alvarlegra sýkinga af völdum 

                                                 
131 Bozzola, Russo, Carsello, Villani (n. 109). 
132 Í kafla 5 eru rakin nokkur mjög nýleg dæmi af þessum toga. 
133 “Embætti Landlæknis, Þáttaka í almennum bólusetningum á Íslandi ekki viðunandi” (Embætti landlæknis, 

26. júlí 2018) <https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item35251/thatttaka-i-almennum-

bolusetningum-a-islandi-ekki-vidunandi> skoðað 11. ágúst 2018 
134 „Embætti landlæknis - Mænusótt“ (Embætti landlæknis, 5. febrúar 2017) <https://www.landlaeknir.is/smit-

og-sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item13091/Manusott_(Polio)> skoðað 17. ágúst 2018 
135 sama heimild. 
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pneumókokka sé hærri hér á landi en í nágrannalöndum okkar, en að jafnaði greinst um 50 

einstaklingar á ári með alvarlega sýkingu. Þar af eru um 40 einstaklingar sem eru komnir yfir 

sextugt og um tíu börn sem ekki hafa náð fimm ára aldri. Um 10% þeirra sem greinast með 

sjúkdóma af völdum pneumókokka deyja af völdum sýkingarinnar. 136   

 

4.2.10 Rauðir hundar 

Rauðir hundar er veirusjúkdómur sem getur í einstaka tilfelli valdið heila- og liðbólgum hjá 

heilbrigðum einstaklingum. Á síðustu áratugum hefur verið bólusett fyrir rauðum hundum og 

hefur það komið í veg fyrir útbreiðslu og faraldra. Stöku sinnum koma þó upp tilfelli og eru þá 

hjá einstaklingum sem ekki hafa verið bólusettir. Karlar fæddir fyrir árið 1988 og hafa ekki 

fengið bólusetningu eru í mestri áhættu að fá sjúkdóminn. Alvarlegt getur verið ef þunguð kona 

fær sjúkdóminn, þar sem að fóstrið getur orðið fyrir skaða, sér í lagi ef konan er ekki gengin 

lengra en þrjá mánuði. Fósturskaðinn kann til að mynda að vera sá að barnið verði blint, 

heyrnaskert, með hjartagalla eða að fósturlát verði. Einkenni rauðra hunda eru misjöfn milli 

manna en algengustu einkennin eru útbrot sem eru rauð eða brún að lit, vægur hiti, höfuðverkur 

og stækkaðir eitlar í hálsi.137 

 

4.2.11 Stífkrampi 

Stífkrampi er slæm sýking sem verður vegna bakteríu sem kallast Clostridium tetani. Sýkingin 

verður þegar bakterían kemst í opið sár eða stungusár. Þar framleiðir hún eitur sem leggst á 

miðtaugakerfi manna. Bakterían er algengari í heitari löndum. Hana er þó að finna hér á landi. 

Hún er í náttúrunni, til dæmis í jarðvegi og í húsdýraskít. Bakterían lifir í þörmum dýra og 

manna sem eru grasætur. Bakterían veldur þó ekki skaða ef hún heldur sér þar. Smit berast 

einungis í gegnum sár en ekki milli manna. Einkenni stífkrampa eru oft sviti, hiti, hraður púls 

og verkir í vöðvum næst sárinu. Þá getur einnig sést samdráttur í andlitsvöðvum, stífleiki í 

kjálka. Kramparnir geta svo gert vart við sig um allan líkamann. Eins og áður hefur komið fram 

þá eru börn almennt bólusett fyrir stífkrampa við þriggja mánaða, fimm mánaða og 12 mánaða 

aldur og eru svo endurbólusett við fjögurra ára og við 14 ára aldur.138 

                                                 
136 „Embætti landlæknis - Pneumokokkar“ (Embætti landlæknis, 21. nóvember 2016) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item13098/Pneumokokkar> skoðað 

26. janúar 2018. 
137 „Embætti landlæknis - Rauðir hundar“ (Embætti landlæknis, 21. nóvember 1016) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-

sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item13099/Raudir_hundar_(Rubella)> skoðað 26. janúar 2018. 
138 „Embætti landlæknis - Stífkrampi (Tetanus)“ (Embætti landlæknis, 3. nóvember 2015) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item13105/Stifkrampi_Tetanus> 

skoðað 26. mars 2018. 
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4.3 Samantekt 

Í kaflanum kemur skýrt fram hversu ungbarnadauði minnkaði hratt eftir að bólusetningar urðu 

almennari hér á landi þó vissulega hafi önnur atriði haft þar áhrif eins og batnandi húsnæði og 

aukin heilbrigðisþjónusta. Eins og rakið er telja flestir að bólusetningar eigi drýgstan þátt í 

minnkandi ungbarnadauða. Þeir 12 alvarlegu smitsjúkdómar sem hér er mælt með að bólusett 

sé gegn eru sambærilegir við þá sem bólusett er fyrir í nágrannalöndunum. 

 

5. Staðan í dag 

Í þessum kafla verður farið yfir stöðu mála nú, því hún skiptir máli varðandi 

rannsóknaspurninguna um hvort lögfesta eigi skyldu til bólusetninga. Fyrst verður lýst 

nokkrum sýkingum alvarlegra smitsjúkdóma sem upp hafa komið hér á landi á allra síðustu 

árum og síðan farið yfir þátttöku í bólusetningum barna. Loks verður greint frá lögfestinga 

skyldu til bólusetninga í nokkrum vestrænum löndum. 

 

5.1 Nokkur dæmi um nýlegar sýkingar alvarlegra smitsjúkdóma á Íslandi139 

Í maí 2015 varð fjölgun á hettusóttartilfellum hér á landi. Þórólfur Guðnason sóttvarnarlæknir 

taldi lítinn hettusóttafaraldur geta verið í uppsiglingu vegna lakari stöðu bólusetninga fyrir 

sjúkdómnum.140 

Í mars 2017 greindist níu mánaða drengur með mislinga hér á landi. Drengurinn var 

óbólusettur vegna ungs aldurs og hafði smitast í Taílandi.141 Þetta var þriðja skiptið á 20 árum 

sem barn greindist með mislinga hér á landi. Öll börnin áttu það sameiginlegt að vera óbólusett 

vegna ungs aldurs og smituðust öll erlendis. Embætti landlæknis lýsti af þessu tilefni yfir 

áhyggjum yfir því að mislingafaraldur kæmi upp hér á landi vegna minnkandi þátttöku í 

bólusetningum.142 Því var skjótt brugðist við og óbólusettum einstaklingunum í samskiptum 

við drenginn sem smitaðist var boðin bólusetning, sem flest allir þáðu. Tveimur vikum síðar 

greindist tvíburabróður hans einnig með mislinga. Það var í fyrsta skipti í aldarfjórðung sem 

                                                 
139 Þessi upptalning er ekki tæmandi heldur sett fram í dæmaskyni. 
140 „Bólusetning eina öryggið gegn hettusótt“ 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/05/23/bolusetning_eina_oryggid/> skoðað 12. febrúar 2018. 
141 Haraldur Briem, „Mislingar“ (2018) 11 Farsóttarfréttir - Fréttabréf sóttvarnarlæknis 2. 
142 Nadine Guðrún Yaghi, „Sóttvarnarlæknir hefur áhyggjur af útbreiðslu mislinga hér á landi - Vísir“ visir.is 

<http://www.visir.is/g/2017170329726> skoðað 12. febrúar 2018. 
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smit á mislingum kom upp hér á landi. Fleiri smituðust ekki, þökk sé hjarðónæminu í 

samfélaginu og skjótum viðbrögðum.143 

Í lok október árið 2017 veiktist Íslendingur sem hafði verið í Bangladesh. Hann fékk 

öndunarfæraeinkenni sem hjöðnuðu en mánuði seinna fékk hann útbrot á háls, bringu og í 

andlit en engin önnur einkenni.144 Hann var greindur með mislinga og ástæða þess að einkennin 

og veikindin urðu ekki meiri var vegna þess að hann var bólusettur.145 

Kikhósti hefur einnig greinst  hér á landi undanfarin ár. Árin 2012 og 2013 greindust 

um 30 kikhóstatilfelli. Einn greindist með kikhósta árið 2014, fjórir 2015 og eitt barn árið 2016. 

Móðir þess barns, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir þá alþingismaður og nú þingmaður og 

ráðherra steig fram og greindi frá veikindum tæplega sex vikna dóttur sinnar. Þórdís sagði 

óbólusett börn vera fleiri en þau þyrftu að vera og að foreldar sem ekki létu bólusetja börnin 

sín ættu að skammast sín. Hún bauð  þessum foreldrum  að líta við í einangrunarherbergi dóttur 

hennar og sjá hana hósta sárum hósta í hóstaköstum, þar sem lífsmörk féllu, súrefnismettun 

félli og hún blánaði. Þórdís efaðist ekki um það að þeir foreldrar sem ekki höfðu val fyrir 

mörgum áratugum myndu eflaust taka undir þetta með henni.146  

 Í júní mánuði 2018 kom upp mislingatilfelli í flugvél Icelandair. Farþeginn sem var 

smitaður af mislingum hafði ferðast frá Kænugarði í Úkraínu með viðkomu á Íslandi. Líkt og 

áður hefur komið fram er sjúkdómurinn bráðsmitandi og sérstaklega hættulegur börnum, 

þunguðum konum og fólki með viðkvæmt ónæmiskerfi. Farþegum sem voru í sömu flugvél og 

maðurinn hafði ferðast með var ráðlagt að fylgjast vel með einkennum sjúkdómsins.147 

 Í júlí 2018 staðfestu bandarísk sóttvarnayfirvöld að einstaklingur með smitandi 

mislinga var um borð í vélum flugfélagsins WOW fyrst frá London Stansted til Keflavíkur og 

þaðan til Detroit. Farþegum í þessum vélum voru senda upplýsingar og leiðbeiningar og þeir 

hvattir til að leita til lækna sinna ef þeir teldu sig finna fyrir einkennum sem bentu til mislinga, 

ekki síst ef þeir væru óbólusettir.148 

                                                 
143 „Hópsýking af völdum mislinga í Svíþjóð“ (n. 90). 
144 Haraldur Briem (n. 141). 
145 „Hópsýking af völdum mislinga í Svíþjóð“ (n. 90). 
146 Birgir Olgeirsson, „Nýfædd dóttir þingmanns greindist með kíghósta: „Foreldrar sem ekki bólusetja börnin 

sín, skammist ykkar“ - Vísir“ visir.is <http://www.visir.is/g/2016161219903> skoðað 13. febrúar 2018. 
147 Stefán Ó. Jónsson, „Farþegar í flugi Icelandair varaðir við mislingum“ (vísir, 6. júní 2018) 

<http://www.visir.is/g/2018180609356> skoðað 31. júlí 2018. 
148 Embætti landlæknis, „Staðfest mislingasmit í flugvélum Wowair“ (Embætti landlæknis, 24. júlí 2018) 

<https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item35246/stadfest-mislingasmit-i-flugvelum-wowair> 

skoðað 27. júlí 2018. 

http://www.visir.is/g/2018180609356
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 Það sem af er þessu ári hafa sjö einstaklingar greinst með mislinga hér á landi þegar 

þetta er ritað (25. mars 2019), en mislingarfaraldur hófst hér á landi í febrúar síðastliðinn.149 

 

5.2 Þátttaka í almennum bólusetningum barna á Íslandi 

Allar bólusetningar á Íslandi eru skráðar inn í miðlægan bólusetningargrunn. Sóttvarnarlæknir 

ber ábyrgð á skráningunum, skv. 1. gr. reglugerðar um bólusetningar nr. 221/2001. Grunnurinn 

hefur að geyma upplýsingar um allar bólusetningar hér á landi frá árunum 2004/2005. Fyrir 

þann tíma eru upplýsingar um bólusetningar einungis að finna á þeim stöðum þar sem bólusett 

var. Skráð er niður nafn, kennitala, búseta, fæðingardagur, dagsetning bólusetningar, hvar 

bólusetningin fór fram og sérlyfjaheiti bóluefnis auk kóðnúmers þess.150 

 Tilgangur skráningarinnar er að fylgjast með þátttöku íslenskra barna í bólusetningum 

til að hægt sé að meta hættuna á að upp komi faraldrar sjúkdóma sem bólusett er gegn. Með 

öðrum orðum þá er verið með þessu að fylgjast með hvort hjarðónæmið sé viðunnandi hér á 

landi. Með því að skrá niður bólusetningar er hægt að hafa upp á þeim sem ekki hafa látið 

bólusetja sig og bjóða þeim að koma í bólusetningu. Þessi miðlægi bólusetningargrunnur 

sóttvarnarlæknis nýtur sérstöðu þar sem að fáar aðrar þjóðir hafa slíkan gagnagrunn, þ.e. 

gagnagrunn sem hefur að geyma upplýsingar um bólusetningar heillar þjóðar í rauntíma. 

Embætti landlæknis gefur út skýrslu ár hvert með upplýsingum úr gagnagrunninum. Í 

september 2017 var birt uppgjör um þátttöku barna í almennum bólusetningum á Íslandi árið 

2016.151 Ef bornar eru saman skýrslur Embætti landlæknis frá 2015152 og 2016 um þátttöku í 

almennum bólusetningum barna á Íslandi má sjá að þátttaka í bólusetningum er svipuð bæði 

árin í öllum bólusetningunum að frátöldum MMR bólusetningunni sem gefin er við 12 mánaða 

aldur auk pneumókokka bólusetningu sem einnig er gefin við 12 mánaða aldur. Þar hafði 

hlutfall bólusettra dregist saman. Þá var einnig lakari mæting í bólusetningar fjögurra ára barna, 

en þá er bólusett gegn barnaveiki, stífkrampa og kikhósta. Ekki er vitað með vissu ástæður þess 

                                                 
149 Þórólfur Guðnason, „Nýtt tilfelli af mislingum greindist í gær“ (Embætti landlæknis 20. mars 2019) 

<https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item36953/-Nytt-tilfelli-af-mislingum-greindist-i-gaer--> 

skoðað 25. mars 2019 
150 Embætti landlæknis, „Þáttaka í almennum bólusetningum barna á Íslandi 2016 - uppgjör 2017“ (Embætti 

landlæknis 2017) 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item32840/%C3%9E%C3%A1tttaka%20%C3%AD%20almenn

um%20b%C3%B3lusetningum%20barna%20%C3%A1%20%C3%8Dslandi%202016_Uppgj%C3%B6r_2017.

docx_unni%C3%B0%20%C3%AD%20%C3%A1g%C3%BAst2017.pdf>. skoðað 2. apríl 2018 
151 sama heimild. 
152 Embætti landlæknis, „Þáttaka í almennum bólusetningum barna á Íslandi 2015 - uppgjör 2016“ (Embætti 

landlæknis ágúst 2016) 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item29944/%C3%9E%C3%A1tttaka%20%C3%AD%20almenn

um%20b%C3%B3lusetningum%20barna%20%C3%A1%20%C3%8Dslandi%202015_Uppgj%C3%B6r_2016.

docx_unni%C3%B0%20%C3%AD%20%C3%A1g%C3%BAst2016.pdf>. skoðað 4. mars 2018 
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að verri þátttaka var árið 2016 en 2015. Þó má leiða líkur að því að innköllunarkerfi 

heilsugæslustöðva landsins sé ófullnægjandi fyrir börn á þessum aldri. Þá mátti einnig sjá 

töluverðan mun á þátttöku barna milli landsvæða. Embætti landlæknis segir í skýrslunni fyrir 

árið 2016 að þátttaka í almennum bólusetningum barna við 12 mánaða og fjögurra ára aldur sé 

ekki ásættanleg hér á landi. Ef staðan breytist ekki getum við lent í því að smitsjúkdómar sem 

ekki hafa sést hér um árabil komi upp hér á landi. Sóttvarnarlæknir telur þurfa að kalla saman 

ýmsa aðila til að bregðast við þessu og ná þátttöku í bólusetningum í viðunnandi horf.153 

 Nýlega gaf sóttvarnalæknir út skýrslu um þátttöku í almennum bólusetningum á Íslandi 

á árinu 2017. Þar má sjá að þáttaka í bólusetningum árið 2017 var svipuð og á árinu 2016. 

Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir að  

Ef þátttaka minnkar enn frekar má búast við að hér á landi fari að sjást sjúkdómar 

sem ekki hafa sést um árabil. Sérstaklega eru mislingar áhyggjuefni en þeir hafa 

nú geisað af krafti víða í Evrópu um nokkurra ára skeið. Mikil flugumferð um 

Ísland gerir það að verkum að sóttvarnalæknir fær reglulega spurnir af því að 

einstaklingur með smitandi mislinga hafi verið í flugvél með viðkomu á Íslandi. 

Meðgöngutími sjúkdómsins er um 10-14 dagar en getur verið allt að 3 vikur og 

með dvínandi þátttöku yngstu árganganna í bólusetningum er hætt við að 

faraldur geti komið upp ef smit berst inn á leikskóla hér á landi.154 

 

5.3 Dæmi um vestræn lönd sem hafa lögfest skyldu til bólusetninga 

Til þess að tryggja að börn séu bólusett hafa flest lönd settt sér einhvers konar 

bólusetningastefnu, sbr. leiðbeiningar Embættis landlæknis um smitsjúkdóma sem mælt er með 

að bólusett sé gegn.  

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, hefur eins og áður er vikið að, gefið út leiðbeiningar 

til aðildarríkja sinna um það fyrir hvaða smitsjúkdómum æskilegt sé að bólusetja gegn.155 

Stofnunin hefur á hinn bóginn enga formlega stefnu gagnvart lögskyldu til bólusetninga og 

virðist ekki telja nauðsynlegt að hvetja til lagaskyldu til bólusetninga. Á hinn bóginn gerir 

stofnunin sér grein fyrir að minnkandi þátttaka í bólusetningum barna geti gert lagaskyldu 

nauðsynlega og fylgist vel með þróun mála á þessu sviði og þeim árangri sem næst í aukningu 

bólusetninga hjá löndum sem lögfesta slíka skyldu.156 Þetta kemur fram í grein Erin 

                                                 
153 Embætti landlæknis (n. 149). 
154 sama heimild. 
155 „Summary of WHO Position Papers – Recommended Routine Immunizations for Children” (n. 111). 
156 Erin Walkinshaw, „Mandatory vaccinations: The international landscape” (CMAJ-JAMC Medical knowledge 

that matters, 8. nóvember 2011) <Chttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3216445/> skoðað 17. 

október 2018  
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Walkinshaw frá árinu 2011.157 Þar vísar höfundur til tölvupóstsamskipta við Alison Brunier 

talsmanns stofnunarinnar í bólusetningamálum þar sem hún segir:  

Þó æskilegast sé að eftirspurn og viðurkenning í samfélaginu geri skyldu til 

bólusetninga ónauðsynlega þá hefur WHO skilning á því að sum lönd kjósi að 

fikra sig í þá átt þegar við þeim blasir minnkandi þátttaka í bólusetningum og 

fjölgun smitsjúkdómstilfella.158  

Síðan segir Alison í tölvupóstsamskiptunum:  

En WHO vill gjarnan læra af reynslu þeirra landa sem innleiða lagaskyldu fyrir 

bólusetningum til að skilja betur áhrifin á útbreiðslu bólusetninga og styrkleika 

og veikleika þeirrar nálgunar.159 

 Sum lönd leggja áherslu á  menntun og fræðslu almennings um bólusetningar en láta 

foreldrum eftir að taka sjálfstæða ákvörðun um bólusetningar. Nokkur lönd hafa sett 

fjárhagslega hvata fyrir því að foreldrar láti bólusetja börn sín. Þá eru þess dæmi að lönd gangi 

enn lengra og hafa þau gert bólusetningar að skyldu.160  

 Hér á eftir verður nánar fjallað um helstu lönd í hinum vestræna heimi, sem lögfest hafa 

skyldu til bólusetninga. 

Ítalía lögfesti í júní 2017 skyldu til að bólusetja börn gegn 10 alvarlegum 

smitsjúkdómum: Barnaveiki, stífkrampa, kikhósta, lifrarbólgu B, mænuveiki, mislingum, 

hettusótt, rauðum hundum, hlaupabólu og hib. Fyrir þann tíma var skylt að bólusetja gegn 

mænuveiki, barnaveiki, stífkrampa og lifrarbólgu B.161  

Undantekningar af læknisfræðilegum ástæðum eru leyfðar en aðrar ekki. Ef foreldrar 

neita að sinna þessari skyldu  þurfa þau að borga háa sekt.162 

Andstæðingar bólusetninga á Ítalíu brugðust við með því að halda því fram að Ítalía 

væri eina landið með slíka lagaskyldu. Ítalskir barnalæknar brugðust nýlega við með því að 

gera rannsókn á því hvernig bólusetningum gegn þessum sjúkdómum sé háttað í Evrópu. 

Rannsóknin var þannig framkvæmd að safnað var saman upplýsingum um fyrirkomulag 

bólusetninga gegn þessum tíu smitsjúkdómum í 31 Evrópulandi. Niðurstöðu rannsóknarinnar 

má sjá í eftirfarandi töflu:163  

Tafla 3: Upplýsingar um fyrirkomulag bólusetninga gegn tíu smitsjúkdómum 

                                                 
157 sama heimild.  
158 sama heimild. 
159 sama heimild. 
160 Science AF Staff, „10 Countries Where Vaccinations Are Mandatory“ (Science As Fact) 

<https://www.scienceaf.com/10-countries-where-you-have-to-vaccinate-your-children> skoðað 25. júní 2018;  

Bozzola, Russo, Carsello, Villani (n. 109). 
161 Bozzola, Russo, Carsello, Villani (n. 109). 
162 Science AF Staff (n. 159). 
163 Bozzola, Russo, Carsello, Villani (n. 109). 
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Land Barna-

veiki 

Stíf-

krampi 

Kik-

hósti 

Lifrar-

bólga 

B 

Mænu-

veiki 

Hib Mislingar Hettu-

sótt 

Rauðir 

hundar 

Hlaupa-

bóla 

Austurríki M M M M M M M M M M 

Belgía M M M M L M M M M SM 

Búlgaría L L L L L L L L L EM 

Króatía L L L L L L L L L EM 

Kýpur M M M M M M M M M M 

Tékkland L L L L L L L L L M 

Danmörk M M M SM M M M M M EM 

Eistland M M M M M M M M M EM 

Finnland M M M M M M M M M M 

Frakkland L L L L L L L L L EM 

Þýskaland M M M M M M M M M M 

Grikkland L L L L M M M M M M 

Ungverja-

land 

L SM L L L L L L L EM 

Ísland M M M EM M M M M M EM 

Írland M M M M M M M M M EM 

Ítalía L L L L L L L L L L 

Lettland L L L L L L L L L L 

Lichtein-

stein 

M M M M M M M M M M 

Litháen M M M M M M M M M EM 

Luxemborg M M M M M M M M M M 

Malta M M M M M M M M M EM 

Holland M M M M M M M M M EM 

Noregur M M M M M M M M M EM 

Pólland L L L L L L L L L SM 

Portúgal M M M M M M M M M EM 

Rúmenía M M M M M M M M M EM 

Slóvakía L L L L L L L L L EM 

Slóvenía164 M M M M M M M M M EM 

                                                 
164 Í ítölsku greininni: Bozzola, Russo, Carsello, Villani (n. 109) er þetta svona en samkvæmt öðrum heimildum 

sem vitnað er hér til er lagaskylda til bólusetninga í Slóveníu, sjá: t.d. EFVV European forum for vaccine 

vigilance, „Vaccination policy” <https://www.efvv.eu/slovenia-2/> skoðað 15. október 2018.; Í annarri heimild 

er því haldið fram að Slóvenía sé með ströngustu lagaskilyrðin fyrir skyldu til bólusetninga, sjá: Erin 

Walkinshaw, „Mandatory vaccinations: The international landscape” (n. 155). 
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Spánn M M M M M M M M M M 

Svíþjóð M M M M M M M M M M 

Bretland M M M M M M M M M SM 

Skammstafanir: L=Lögskyld; M=Mælt með; EM=Ekki mælt með; SM=Stundum mælt með. 

 Eins og taflan sýnir er það niðurstaða rannsóknar hinna ítölsku barnalækna að öll löndin 

eru fylgjandi bólusetningum barna. Í 11 löndum (35,4%) er skylt að lögum að bólusetja börn 

gegn nánar tilgreindum alvarlegum smitsjúkdómum. Öll hin löndin mæla með bólusetningum 

gegn flestum þeim alvarlegu smitsjúkdómum sem skoðaðir voru. Í Lettlandi og á Ítalíu er skylt 

að lögum að bólusetja gegn öllum sömu alvarlegu smitsjúkdómunum. Í Búlgaríu, Króatíu, 

Tékklandi, Frakklandi, Ungverjalandi, Póllandi og Slóvakíu er lögskylt að bólusetja gegn allt 

að níu alvarlegum smitsjúkdómum. Öll Evrópulöndin sem skoðuð voru, fyrir utan Ísland mæla 

með eða hafa gert það að lagaskyldu að bólusetja gegn stífkrampa, barnaveiki, kikhósta, hib, 

lifrarbólgu B, mænuveiki, hettusótt, mislingum og rauðum hundum. Ísland mælir ekki með 

bólusetningu barna gegn lifrarbólgu B en mælir með bólusetningu gegn öllum hinum 

smitsjúkdómunum.165 

 Slóvenía hefur sett strangar reglur um bólusetningar. Þar er foreldrum skylt að láta 

bólusetja börn sín gegn níu smitsjúkdómum.166 Afar fáar undantekningar eru leyfðar og er 

trúarleg ástæða eða vantrú á bólusetningum eru ekki gildar ástæður. Það er einungis leyfilegt 

að sleppa bólusetningum ef læknisfræðilegar ástæður mæla með því. Strangar reglur  í Slóveníu 

hafa leitt til þess að um 95 prósent allra þar í landi eru bólusettir.167 

 Belgía hefur  lögfest skyldu til að bólusetja börn gegn mænusótt og var sú skylda lögfest 

árið  1966. Andstæðingar bólusetninga hafa margsinnis án árangurs reynt að hnekkja þessari 

lagaskyldu. Þá hafa stjórnvöld í frönskumælandi hluta Belgíu sett reglur um það að innganga í 

frönskumælandi leikskóla er bundin skilyrðum um bólusetningu fyrir mænusótt, barnaveiki og 

kikhósta. 168 

 Lettland hefur lögfest skyldu til bólusetninga en sú skylda nær einungis til starfsmanna 

ríkisstofnana og heilbrigðisstarfsmanna sem framkvæma bólusetningar. Hjá öðrum er mælt 

með bólusetningum. Ef einstaklingur hafnar bólusetningu er viðkomandi upplýstur um 

mikilvægi bólusetninga. Dugi sú fræðsla ekki til að hann eða hún skipti um skoðun þarf 

                                                 
165 Bozzola, Russo, Carsello, Villani (n. 109). 
166 Átta þeirra eru hinir sömu og mælt er með að bólusett sé fyrir hér á landi (barnaveiki, stífkrampi, kikhósti, 

mænuveiki, hib, mislingar, hettusótt, rauðir hundar). Í Slóveníu er einnig skylt að bólusetja gegn lifrarbólgu B. 
167 Science AF Staff (n. 159). 
168 sama heimild. 
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viðkomandi að undirrita skjal þar sem fram kemur að hann eða hún hafi verið upplýstur um 

áhættuna af því að vilja ekki láta bólusetja sig eða börn sín.169 

 Öll fylki Bandaríkjanna gera það að skilyrði fyrir skólagöngu að börn séu bólusett. Flest 

fylkin leyfa undantekningar af læknisfræðilegum, trúarlegum eða heimspekilegum ástæðum. 

Mississippi, Kalifornía og Vestur Virginía hafa strangari reglur og leyfa einungis 

undantekningar af læknisfræðilegum ástæðum.170 

 Ástralía er með sambærilegar reglur og fylki Bandaríkjanna, þ.e. að börnum er ekki 

leyft að sækja leikskóla nema að allar skyldubólusetningar hafi verið gerðar.  Þar að auki eru 

reglur í Ástralíu um það að ef foreldrar bólusetja ekki börn sín þá fá þau hvorki 

fjölskylduskattaafslátt né barnabætur. Þessar greiðslur nema 11 þús. áströlskum dollurum. 

Undanþágur eru gerðar af læknisfræðilegum eða trúarlegum ástæðum en  vantrú foreldra 

gagnvart bólusetningum er ekki gild ástæða.171  

 Vegna mislingafaraldra herti Þýskaland bólusetningalöggjöf sína árið 2017.  Nú þurfa  

foreldrar að leggja fram hjá leikskóla barna þeirra staðfestingu  fyrir  bólusetningum. Geri þeir 

það ekki þurfa skólarnir að tilkynna það til yfirvalda og þá má reka börnin úr skóla.172 

 Hlutfall bólusettra í Rúmeníu er hættulega  lágt. Árið 2017 gekk mislingafaraldur í 

Rúmenu. Í faraldrinum létust  32 einstaklingar og var það hæsta tala látinna í Evrópu af völdum 

mislinga. Eftir þetta tilkynntu rúmensk stjórnvöld að þau myndu innleiða skyldu til 

bólusetninga. Sú vinna virðist enn í gangi og er ekki lokið þegar þetta er ritað.173  

 Í Frakklandi ríkir mikil tortryggni gagnvart bólusetningum. Nýleg könnun sýndi að 

meira en 3 af hverjum 10 treysta ekki bóluefnum og einungis 52% aðspurðra töldu kosti 

bólusetninga meiri en áhættuna af þeim. Édouard Philippe þá forsætisráðherra Frakklands, 

sagði að það væri óásættanlegt að börn væru enn að deyja af völdum mislinga þar í landi. Á 

fyrstu tveimur mánuðum ársins 2017 voru 79 mislingatilfelli skráð í Frakklandi. Frá árinu 2008 

til ársins 2016 voru meira en 24.000 mislingatilfelli í landinu, þar af um 1500 tilfelli mjög 

alvarleg og tíu dóu af völdum mislinga. Frönsk stjórnvöld hafa brugðist við þessu ástandi með 

því að gera bólusetningar að skyldu frá árinu 2018. Áður var skylt að láta bólusetja börn í 

                                                 
169 sama heimild. 
170 sama heimild. 
171 sama heimild. 
172 sama heimild. 
173 sama heimild; „Romania to pass vaccination law to deal with immunization gaps” (Reuters, 27. júlí 2017)  

<www.reuters.com/article/us-romania-health-measles/romania-to-pass-vaccination-law-to-deal-with-

immunization-gaps-idUSKBN1AC0IJ> skoðað 1. september 2018. 
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Frakklandi gegn lömunarveiki, stífkrampa og barnaveiki. Með nýju reglunum er skylt að 

bólusetja einnig gegn kikhósta, lifrarbólgu B, hib, mislingum, hettusótt og rauðum hundum.174 

 Kanada stendur mjög vel gagnvart hlutfalli bólusettra barna. Um 85% barna í Kanada 

hafa fengið allar bólusetningar sem völ er á. Auk þess eru einungis kringum 2% foreldra á móti 

því að bólusetja börn sín. Þrjú svæði í Kanada hafa lögfest skyldu til bólusetninga en hún nær 

eingöngu til barna sem eru um það bil að hefja skólagöngu. Ontario og New Brunswick krefjast 

bólusetninga gegn barnaveiki, stífkrampa, lömunarveiki, mislingum, hettusótt og rauðum 

hundum. Manitoba krefst einungis bólusetningar gegn mislingum. Foreldrar geta sótt um 

undanþágur af læknisfræðilegum og trúarlegum ástæðum auk þess sem þau geta borið fyrir sig 

vantrú á bólusetningum.175 

Í nágrannalöndum okkar hefur einnig verið rætt hvort lögfesta eigi skyldu til 

bólusetninga. Nýlega gaf norski Verkamannaflokkurinn það út að lögfesta ætti bólusetningar 

barna. Tuva Moflag þingmaður Verkamannaflokksins sem á sæti í heilbrigðisnefnd norska 

Stórþingsins, telur það vera mjög alvarlegt að sumir foreldrar láti börn sín lifa við það óöryggi 

að vera óbólusett og þar með berskjölduð fyrir hættulegum smitsjúkdómum. Þann 18.-24. 

febrúar 2018 voru þrjú mislingatilfelli greind í austurhluta Noregs. Allir smituðu áttu það 

sameiginlegt að vera óbólusettir og hafa ferðast erlendis.176 Tillaga Verkamannaflokksins er að 

sett verði á laggirnar tilraunaverkefni þar sem bólusetningar verði gerðar að skyldu í Osló. 

Stuðningur annarra flokka er enn óljós en þó heyrast þær raddir að þessi tillaga gangi of langt. 

Høyres Sveinung Stensland sem er í heilbrigðisnefnd Verkamannaflokksins á norska 

Stórþinginu virðist uggandi yfir tillögunni og segir að bólusetningarkerfið þurfi að vera byggt 

á trausti. Þá hefur lýðheilsuráðherra Noregs Åse Michaelsen einnig lýst yfir efasemdum 

gagnvart tillögunni. Hlutfall bólusettra barna í Noregi árið 2016 var 95,5% hjá börnum sem 

voru tveggja ára og yngri. Viðmið Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er að 95% allra séu 

bólusettir svo hjarðónæmi sé nægilega öruggt. Verkamannaflokkurinn vill þó ekki refsa þeim 

sem fara gegn fyrirhugaðri skyldu, heldur verði aðhald með þeim foreldrum sem ekki láta 

bólusetja börnin sín og það eitt og sér ætti að vera nóg til þess að hafa áhrif á þá foreldra, segir 

Moflag. Þeir sem gagnrýna tillögu Verkamannaflokksins í Noregi telja að það að skylda fólk 

til að bólusetja börnin sín geti haft öfug áhrif og jafnvel orðið til þess að foreldrar láti ekki 

                                                 
174 „France Will Make All Vaccinations Compulsory by Law“ (The Independent, 5. júlí 2017) 

<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-vaccination-mandatory-2018-next-year-children-

health-measles-dying-anti-vaxxers-edouard-a7824246.html> skoðað 25. júní 2018; Bozzola, Russo, Carsello, 

Villani (n. 109). 
175 Science AF Staff (n. 159) 
176 Sven Vestrum Olsen, „Tre meslingtilfeller i Norge denne uken“ [2018] NRK <https://www.nrk.no/norge/tre-

meslingtilfeller-i-norge-denne-uken-1.13928191> skoðað 28. febrúar 2018. 
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segjast og hætti við að bólusetja börnin sín. Þessir telja að fleiri foreldrar láti bólusetja börnin 

sín sé það þeirra eigið val en ekki skylda.177  

Þetta eru sambærileg rök og Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hefur teflt fram í 

þessari umræðu hér á landi. Fram hefur komið hjá Þórólfi að hann hefur áhyggjur af  að 

andstaða við forræðishyggjunnar sem felst í að lögfesta skyldu til bólusetninga verði mögulega 

til þess að foreldrar sinni ekki skyldunni og tilgangur lagaskyldu  myndi snúast upp í andhverfu 

sína. Foreldrar gætu í mótmælaskyni hætt að mæta með börn sín í bólusetningar einungis vegna 

þess andstöðu sinnar við skylduna og þá staðreynd að bólusetning barna þeirra væri ekki þeirra 

eigið val.178 

 Úttekt sem gerð var með samanburði á tíðni bólusetninga eftir því hvort það sé skylda 

til að bólusetja eða ekki, virtist leiða í ljós að skylda til bólusetninga væri ekki að skila miklum 

mun í tíðni bólusetninga.179 Á Ítalíu hefur árangur lagaskyldu til bólusetninga hins vegar fljótt 

komið í ljós og vísbendingar um aukningu bólusetninga þó stutt sé síðan víðtækari lagaskylda 

gekk í gildi. Þannig hefur það m.a. komið í ljós að nánast þriðjungur þeirra barna sem fæddust 

2011-2015 og voru óbólusett fyrir lagasetninguna er nú bólusettur.180 

 

5.4 Samantekt 

Eins og þessi kafli ber með sér er víða í hinum vestræna heimi verið að skoða að gera það að 

lagaskyldu að bólusetja börn gegn nánar tilgreindum smitsjúkdómum. Í flestum tilvikum er um 

sömu sjúkdómana að ræða þó nokkur áherslumunur sé milli landanna. Ástæða vaxandi 

lögleiðingar skyldu til bólusetninga er alls staðar hin sama. Mikil fjölgun tilvika smitsjúkdóma 

sem hægt er að bólusetja gegn og dauðsföll því tengt. Ástæða fjölgunar tilvika er minnkandi 

hjarðónæmi sem á oft rætur að rekja til aukinnar andstöðu við bólusetningar. Með lögfestingu 

skyldu til bólusetninga vilja þær þjóðir sem til þess úrræðis hafa gripið freista þess að fjölga á 

ný þeim börnum sem bólusett eru, hækka þar með hjarðónæmið og draga úr líkum á 

ónauðsynlegum smitsjúkdómafaröldrum. Árangur setningu laga á Ítalíu fyrir ári síðan bendir 

til að lagaskylda geti fjölgað bólusettum þó til séu rannsóknir sem bendi til þess að lagaskylda 

breyti litlu í þessu sambandi. 

 

                                                 
177 Margrete Konstad og Marit Gjellan, „Ap vil teste obligatorisk meslingvaksine for alle barn i Oslo“ [2018] 

NRK <https://www.nrk.no/norge/ap-vil-teste-obligatorisk-meslingvaksine-for-alle-barn-i-oslo-1.13930651> 

skoðað 28. febrúar 2018. 
178 Þórhildur Guðrún Ólafsdóttir og Atli Þór Ægisson (n. 45). 
179  „Compulsory Vaccination and Rates of Coverage Immunization in Europe“ (Asset reports) 

<http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html> skoðað 25. júní 2018. 
180 Bozzola, Russo, Carsello, Villani (n. 109). 
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6. Lagaumhverfi bólusetninga barna 

Eins og rakið er í kafla 4.2 ráðleggur Embætti landlæknis foreldrum og forráðamönnum allra 

barna hér á landi að láta bólusetja börnin sín gegn nánar tilgreindum alvarlegum 

smitsjúkdómum, sbr. reglugerð um bólusetningar barna. Nokkur hópur foreldra ákveður engu 

að síður að bólusetja ekki börnin sín og mega það þar sem skylda til bólusetninga hefur ekki 

verið lögfest. Af lögmætisreglunni, sem er ein grundvallarreglna hvers réttarríkis, leiðir að 

stjórnvöld mega ekkert gera nema það sem á sér lagastoð. Stjórnvöld geta því ekki tekið 

íþyngjandi ákvarðanir fyrir borgarana, s.s. ákvörðun um að skylda til bólusetninga, nema sú 

ákvörðun hvíli á lögfestum ákvæðum.181 

 Þó sá hópur foreldra sem bólusetur ekki börnin sín sé minni hér á landi en víða í 

vestrænum löndum þá gæti mögulega stefnt í sömu þróun hér á landi og þar, að hjarðónæminu 

verði ógnað. Það myndi hafa sömu afleiðingar og annars staðar. Á þær afleiðingar var minnst 

í kafla 3.4, en þær eru að ýmsir smitsjúkdómar nái sér á strik og upp koma 

smitsjúkdómafaraldrar með afdrifaríkum afleiðingum.  

 Þessi þróun, þ.e. fleiri foreldrar sem kjósa að láta ekki bólusetja börnin sín og þær 

slæmu afleiðingar sem sú þróun getur haft, vekur upp spurninguna um það hvort lögfesta eigi 

skyldu til bólusetninga. Ýmis lönd hafa brugðist þannig við eins og rakið er í kafla 5.3. Eins 

og þar kemur fram er oft í löggjöf tekið tillit til þeirra ástæðna sem búa að baki því að foreldrar 

láta ekki bólusetja börn sín, þ.e. heilsufarslegar ástæður barnsins og samviskuástæður 

foreldranna.  

Í þessum kafla verður lagaleg hlið skyldu til bólusetninga skoðuð nánar.  

Fyrst verður fjallað annars vegar um þau ákvæði í stjórnarskránni sem skipt geta máli 

ef skylda til bólusetninga yrði lögfest og hins vegar ákvæði ýmissa mannréttindasáttmála, sem 

Ísland hefur lögfest eða staðfest. Ræðir þar fyrst og fremst um ákvæði um friðhelgi einkalífs 

og hins vegar nýlegt ákvæði stjórnarskrárinnar þar sem sérstaklega er fjallað um börn og 

réttindi þeirra. Síðan verða rakin nokkur lagaákvæði er snúa að börnum, sem áhrif geta haft í 

þessu sambandi. Ræðir þar fyrst og fremst um lagaákvæði um forsjá, í lögræðislögum, 

barnalögum og barnaverndarlögum. Í lok kaflans er  samantekt. 

 

                                                 
181 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Stjórnskipuleg lögmætisregla“ (2009) 62 Úlfljótur Tímarit laganema 421, 423. 
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6.1 Ákvæði stjórnarskrárinnar sem skoða þarf verði lögfest skylda til bólusetninga  

Foreldrar sem eru andsnúnir bólusetningum bera fyrst og fremst fyrir sig friðhelgi einkalífs. Í 

þessum kafla verður farið yfir ákvæði stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs en einnig fjallað 

um 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar þar sem sérstaklega er fjallað um rétt barna. 

 

6.1.1 Ákvæði stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu 

Í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar182 segir að allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu. Hugtakið einkalíf er víðtækt og engin skilgreining er á hugtakinu í ákvæðum 

Mannréttindasáttmálans eða annarra alþjóðlegra mannréttingasamninga.183  

 Friðhelgi einkalífs var áður verndað í 66. gr. stjórnarskrárinnar en gildissvið ákvæðisins 

var rýmkað talsvert með setningu 71. gr. Stjórnarskráarinnar. Með fyrrnefndri 66. gr. 

stjórnarskrárinnar var friðhelgi einkalífs samkvæmt orðanna hljóðan aðeins bundin við vernd 

heimilisins og að óheimilt væri að gera húsleit, kyrrsetja bréf og önnur skjöl og rannsaka þau, 

nema eftir dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Réttarvenjan var þó í líkingu við 

stjórnarskráarákvæðið eins og það er í dag.184 

 Í athugasemdum í frumvarpi með 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar kemur fram að í 

friðhelgi einkalífs felist fyrst og fremst réttur einstaklings til að ráða yfir lífi sínu og líkama og 

til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Þar kemur einnig fram að varðandi friðhelgi 

fjölskyldunnar þá sé með hugtakinu fjölskylda átt við fjölskyldutengsl í rúmum skilningi, 

þ.á.m. samband barns og foreldris sem ekki fer með forsjá þess. Gagnkvæmur umgengnisréttur 

foreldris og barns sem barnið býr ekki hjá nýtur þannig verndar þessa ákvæðis. Þó fjölskyldan 

eigi að njóta friðhelgi samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar verður þó að ganga út frá 

því að þeim rétti séu settar takmarkanir og ríkinu sé veitt með lögum heimild til afskipta af 

fjölskyldulífi, eins og fram kemur í 3. mgr. ákvæðisins.185  

 Í 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar er gerð undantekning frá meginreglunni því þar segir 

að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. megi með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi 

einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. Í skýringum 

með ákvæðinu kemur fram að tilgangurinn með takmörkuninni snúi fyrst og fremst að atvikum 

þar sem afskipti af heimili og fjölskyldulífi séu nauðsynleg til að vernda hagsmuni barna. Þörf 

                                                 
182 71. gr. stjórnarskrárinnar var breytt með 9. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 um breytingu á stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 með síðari breytingum. 
183 Björg Thorarensen, „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“ í Björg 

Thorarensen (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 

(Bókaútgáfan Codex, 2017)285 
184 Alþt. 1994-95, A-deild, 2099 
185 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 389. - 297. mál. 
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til þess að tryggja velferð barna geti kallað á takmarkanir á friðhelgi einkalífs og fjölskyldu þar 

sem hagsmunir barna geti orðið þeim réttindum yfirsterkari. Sé það einnig í samræmi við 3. gr. 

76. gr. stjórnarskrárinnar þar sem mælt sé fyrir um að börnum skuli með lögum tryggð sú vernd 

og umönnun sem velferð þeirra krefst. Í barnalögum og barnaverndarlögum séu t.d. ákvæði 

sem helgist af þessum markmiðum því ekki sé hjá því komist að afskipti sem ákvæði þessara 

laga leyfi geti raskað heimilis- og fjölskyldulífi.186 

 Raunverulegt inntak hugtaksins einkalífs og hvernig 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar 

hefur verið túlkuð verður aðeins fundið með því að kanna framkvæmd dómstóla.187 Enginn 

dómur hefur fallið er varðar bólusetningar barna. Hér er hins vegar rétt að nefna dóm 

Hæstaréttar í máli nr. 800/2013 frá 28. janúar 2014. Í málinu báru báðir málsaðilar fyrir sig 

71. gr. stjórnarskrárinnar. Um var að ræða að kona vildi fá úr því skorið hvort tiltekinn 

einstaklingur væri faðir hennar og óskaði eftir mannerfðafræðilegri rannsókn samkvæmt 15. 

gr. barnalaga. Með vísan til 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar taldi hún sig hafa ríka hagsmuni 

af því að fá úr þessu skorið. Afkomendur mannsins héldu því á hinn bóginn fram að niðurstaða 

mannerfðafræðilegrar rannsóknar kynni að brjóta með afar þungbærum hætti gegn friðhelgi 

einkalífs þeirra og vísuðu til sama stjórnarskrárákvæðis. Hæstiréttur segir í niðurstöðu sinni að 

í málinu vegist á hagsmunir konunnar á því að vera rétt feðruð og hagsmunir afkomendanna 

sem þeir vísi til. Hæstiréttur taldi ótvírætt að hagsmunir konunnar væru þyngri en hagsmunir 

sem gagnaðilar bæru fyrir sig og áréttaði að það væri hluti af friðhelgi einkalífs hvers 

einstaklings að þekkja uppruna sinn. Var því fallist á kröfu konunnar að gerð yrði 

mannerfðafræðileg rannsókn. 

 Höfundur telur að af þessum dómi megi draga þá ályktun að ef lögfest yrði skylda til 

bólusetninga þá sé líklegt að dómstólar myndu telja lagaskylduna heimila þar sem hún væri 

sett til verndar hagsmunum barna, sbr. 3. mgr. 76. stjórnarskrárinnar, hún byggði á lagaákvæði 

eins og 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar krefst og að við mat á hagsmunum barnsins af því að 

vera bólusett og mat á hagsmunum foreldris eða foreldra sem eru á móti bólusetningu af hvaða 

ástæðum sem það kann að vera þá vegi alltaf þyngra hagsmunir barnsins af því að vera bólusett 

og fá þannig vörn gegn hættulegum smitsjúkdómum. 

 

                                                 
186 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 389. - 297. mál. 
187 Björg Thorarensen (n.182). 



 48 

6.1.2 Ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 

Vegna rannsóknarspurningarinnar er ekki hjá því komist að fjalla um ákvæði stjórnarskrárinnar 

um börn. Hugtakið börn kemur einungis einu sinni fyrir í stjórnarskránni, í 3. mgr. 76. gr.188 

Þar segir að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 

Ákvæðið er nýmæli sem kom inn í stjórnarskrána 1995 við heildarendurskoðun 

mannréttindaákvæðanna og átti sér ekki hliðstæðu í eldri mannréttindaákvæðum hennar.189 

 Í 76. gr. stjórnarskrárinnar er samkvæmt almennum skýringum við ákvæðið fjallað um 

þrenns konar efnahagsleg og félagsleg réttindi og fjallað um eina tegund þeirra í hverri 

málsgrein greinarinnar. Í 1. mgr. kemur fram að þeir sem þess þurfa eiga að njóta réttar til 

aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis og sambærilegra atvika eftir því sem nánar 

er ákveðið í lögum. Í 2. mgr. er fjallað um almennan rétt til menntunar og í 3. mgr. eru ákvæðin 

sem tryggja börnum sérstaka vernd, eins og að framan er rakið. 190 

 Í athugaemdum með 3. mgr. 14. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 sem varð að 

gildandi 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar kemur fram að ákvæðinu sé ætlað að tryggja börnum 

sérstaka vernd. Einnig kemur fram að þessi málsgrein feli í sér ákveðna stefnuyfirlýsingu og 

sæki sér fyrirmynd í 3. gr samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins auk þess að 

byggja að nokkru leyti á 24. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi nr. 

10 frá 28. ágúst 1979.191  Í 1. mgr. 3. gr. samningsins um réttindi barnsins er grundvallarreglan 

um það sem barni er fyrir bestu og 2. mgr. sömu greinar skuldbinda aðildarríkin sig til að 

tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst og í því skyni gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. Nánar er fjallað um 3. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins í kafla 6.2.2.1. 

 Í 1. mgr. 24. gr. alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi segir: 

Öll börn skulu eiga rétt á þeim verndarráðstöfunum sem þau þarfnast vegna 

aðstæðna þeirra sem ófullveðja, af hendi fjölskyldu sinnar, þjóðfélagsins og 

ríkisins án nokkurrar mismununar vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 

trúarbragða, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, eigna eða ætternis.  

 Í fyrrnefndum athugasemdum með 3. mgr. 14. gr. í frumvarpi því sem varð að 3. mgr. 

76. gr. stjórnarskrárinnar kemur einnig fram að verndin sem veita skuli börnum með ákvæðinu 

                                                 
188 76. gr. stjórnarskrárinnar var breytt með 14. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 um breytingu á stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 með síðari breytingum. 
189 Í nokkrum hæstaréttardómum hafa málsaðilar vísað til 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar sem málsástæðu fyrir 

málatilbúnaði sínum. Í engum dómanna vísa forsendur dómsins til þessa stjórnarskrárákvæðis Í nokkrum 

stjórnvaldsúrskurðum hefur einnig verið vísað til ákvæðisins. 
190 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 389 - 297. mál. 
191 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 389. - 297. mál;  Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Codex 

2008) 559. 
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felist fyrst og fremst í skyldu á löggjafann til að setja lög sem veita börnum þá vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefst. Í athugasemdunum er hins vegar einnig sagt að í ákvæðinu 

geti falist umfangsmeiri efnisregla því líta megi svo á að það geri mögulegar undantekningar 

frá öðrum reglum mannréttindakaflans ef þær eru taldar nauðsynlegar til að vernda börn. Í 

dæmaskyni er í skýringunum sagt að 3. mgr. 76. gr. stjórnarskráarinnar megi skýra þannig að 

heimilt sé að banna börnum aðgang að kvikmyndum og öðru myndefni sem sýni ofbeldi þó 

tjáningarfrelsi 3. mgr. 73. gr. stjórnarskráarinnar yrðu þannig sett takmörk.192 

 

6.2 Ákvæði alþjóðlegra sáttmála sem skoða þarf verði lögfest skylda til 

bólusetninga 

Í þessum kafla verður vikið að ákvæðum þeirra alþjóðlegu sáttmála sem máli skipta fyrir 

viðfangsefnið og rannsóknarspurninguna. Það er ekki síst gert vegna þeirra leiðbeininga sem 

Hæstiréttur hefur gefið um samspil stjórnarskrárákvæða, mannréttindasáttmála og lagaákvæða, 

sbr. t.d. dóm Hæstaréttar frá 19. desember 2001 í máli nr. 125/2000. Þar kemur fram að það sé 

viðurkennd regla í norrænum rétti að skýra skuli lög til samræmis við alþjóðasamninga, sem 

ríki hefur staðfest eftir því sem kostur er. Í því felst að yrði lögfest skylda til bólusetninga þyrfti 

lögmæti slíkra lagaákvæða að skoðast bæði í ljósi stjórnarskrárákvæða og lögfestra eða 

staðfestra alþjóðasamninga. Af dómnum má einnig draga þá ályktun að þó svo að löggjafinn 

hafi svigrúm til mats á því hvort lagaákvæði sem hann setur sem takmarka t.d. friðhelgi 

einkalífs þá geti dómstólar ekki vikið sér undan því, komi upp ágreiningur um það mat, að taka 

afstöðu til þess hvort mat löggjafans hafi samrýmst grundvallarreglum stjórnarskrárinnar.193 

 Þeir alþjóðlegu sáttmálar sem fyrst og fremst skipta hér máli eru 

Mannréttindasáttmálinn og Barnasáttmálinn.  Fyrst verður vikið að Mannréttindasáttmálanum 

og ákvæðum hans um friðhelgi einkalífs. Síðan verður fjallað um Barnasáttmálann og þær 

grundvallarreglur hans sem snerta viðfangsefnið. 

 

6.2.1 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindasáttmálinn var lögfestur hér á landi árið 1994, með lögum nr. 62/1994. Hér verður  

skoðuð 8. gr. Mannréttindasáttmálans, en 71. gr. stjórnarskrárinnar hefur verið skýrð með tilliti 

til þess hvernig Mannréttindadómstóll Evrópu hefur túlkað ákvæði 8. greinarinnar.194  

                                                 
192 sama heimild. 
193 Dómur Hæstaréttar frá 19. desember 2001 í máli nr. 125/2000.  
194 Björg Thorarensen (n. 182) 286. 



 50 

 Í 1. mgr. 8 gr. Mannréttindasáttmálans segir: „Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs 

síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta.“ 

 Eflaust myndu einhverjir foreldrar bera fyrir sig 1. mgr. 8. gr. Mannréttindasáttmálans 

ef skylda til bólusetninga barna yrði lögfest hér á landi og telja að brotið væri gegn 

mannréttindum þeirra með því að skylda þau til að bólusetja börn sín, m.a. í ljósi þess að litið 

hefur verið svo á að friðhelgi einkalífs skv. 1. mgr. 8. greinarinnar nái til réttarins til að fá 

upplýsingar um heilbrigðisáhættu og málefna sem tengjast aðgengi að heilbrigðisþjónustu sem 

og notkun læknismeðferðar sem einstaklingur hefur ekki samþykkt.195 

 Í þeim kringumstæðum kæmi 2. mgr. 8. geinarinnar til skoðunar því þar er að finna 

undantekningu sem  er svohljóðandi: 

Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög 

mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, 

almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða 

eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi 

annarra. 

 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur enn ekki dæmt um það hvort lögfesting skyldu til 

bólusetninga sé andstæð 8. gr. Mannréttindasáttmálans. Til dómstólsins hafa hins vegar borist 

nokkrar umsóknir gegn Tékklandi, mál Vavřička (nr. 47621/13), Novotná (nr. 3867/14), 

Hornych (nr. 73094/14), Brožík (n. 19306/15) og Dubský (nr. 19298/15) og Roleček (nr. 

43883/15) þar sem kvartað er yfir löggjöf sem skyldar börn til að fá bólusetningu gegn 

lömunarveiki, lifrarbólgu B og stífkrampa áður en hægt væri að leyfa þeim að sækja skóla. 

Telja kvartendur að tékkneska löggjöfin brjóti m.a. gegn 8. gr. Mannréttindasáttmálans.196 

Einnig er til meðferðar hjá dómstólnum mál Skerlevska gegn fyrrum Júgóslavíulýðveldinu 

Makedóníu (nr. 54372/15). Þar kvartar móðir yfir 200 evra sekt sem hún fékk fyrir að neita að 

bólusetja nýfætt barn sitt. Hún segist ekki hafa fengið fullnægjandi upplýsingar um öryggi 

bóluefnisins og að sektin brjóti gegn 8. greininni. Niðurstaða liggur ekki fyrir í neinu þessara 

mála þegar þetta er ritað. 

 Hjá Mannréttindarnefnd Evrópu hefur reynt á bólusetningar á grundvelli 2. gr. 

Mannréttindasáttmálans. Það var í máli nr. 7154/75 frá 12. júlí 1978, Association of Parents 

gegn Bretlandi sem snerist um bólusetningarátak sem leiddi til dauða fjölda barna. Málið var 

reist á 2. gr. Mannréttindasáttmálans um réttinn til lífs en ekki að átakið hefði verið í andstöðu 

                                                 
195 Robin C.A. White og Clare Overy The European Convention on Human Rights, (5. Útg. Oxford University 

press 2010) 
196 „Factsheet-Health”, (European Court of Human Rights, júlí 2018) 

<https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Health_ENG.pdf> skoðað 31. oktobóer 2018 
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við ákvæði 8. greinarinnar. Í áliti Mannréttindanefndarinnar segir að 1. mgr. 2. gr. sáttmálans 

skuldbindi ekki aðeins til að láta það vera að taka líf heldur einnig til að gera viðeigandi 

ráðstafanir til þess að vernda líf. Bólusetningarátakið var ekki talið brot á 2. gr. þar sem 

tilgangurinn hafi verið að vernda börnin gegn ýmsum sjúkdómum og ráðstafanir voru gerðar 

til að tryggja að framkvæmdin yrði hættulaus.197 

 Einnig má benda á að Mannréttindanefndin komst að því 1977 að ótakmarkaður réttur 

kvenna til fóstureyðinga gæti ekki verið þáttur í einkalífi þeirra sem nyti verndar 8. gr. enda 

væri slíkur réttur samofinn réttindum annarra. Þessi afstaða hefur verið staðfest í nýrri 

úrlausnum dómsins.198  

 Loks má benda á að Mannréttindanefndin komst að þeirri niðurstöðu 12. mars 2013 í 

máli 3270/09 Baytüre gegn Tyrklandi að skortur á ákvæðum um bætur frá ríkinu vegna lömunar 

af völdum bólusetningar sem var mælt með en ekki skylda væri ekki tækur til meðferðar á 

grundvelli 1. mgr. 8. gr. Mannréttindasáttmálans og vísuðu málinu frá. Málsaðilar voru hjón 

og barn þeirra. Í samræmi við meðmæli lækna var barnið bólusett þriggja mánaða gamalt gegn 

ýmsum smitsjúkdómum, m.a. mænusótt. Af völdum bólusetningarinnar lamaðist barnið á 

hægri fæti. Foreldrarnir kröfðust bóta vegna þessa. Tyrkneskur dómstóll hafnaði bótakröfunni 

með þeim rökum að um óhappatilviljun hefði verið að ræða og enga sök væri að finna hjá 

heilbrigðisyfirvöldum. Niðurstaðan byggðist m.a. á skýrslum sérfræðinga um það að tíðni 

aukaverkunarinnar sem barnið varð fyrir væri mjög fátíð og að ómögulegt væri læknisfræðilega 

að koma í veg fyrir hana. Áfrýjunardómstóll staðfesti niðurstöðu undirréttar og tók ekki til 

greina þá málsástæðu málsaðila að bótarétturinn ætti að byggjast á hlutlægum bótareglum. Í 

kvörtun sinni til Mannréttindadómstólsins byggðu kærendur á 8. gr. Mannréttindasáttmálans. 

Niðurstöðu sína byggði nefndin á því að kærendur hefðu orðið fyrir því að sjaldgæf áhætta af 

bólusetningu, sem ekki væri skylda, kom fram hjá barni þeirra. Nefndin taldi að í landi þar sem 

bólusetningar væru ekki skylda og þar sem ekki væri hægt að leiða líkur að mistökum við 

bólusetninguna þá væri bótakerfi fyrir þá sem verða fyrir tjóni vegna bólusetninga í raun 

almannatryggingaeðlis og félli því utan gildissviðs Mannréttindasáttmálans.199 

 Höfundur telur að álit Mannréttindanefndarinnar í málinu Association of Parents gegn 

Bretlandi gefi sterklega til kynna að líklega verði það niðurstaða Mannréttindadómstólsins að 

lagaskylda til bólusetninga sé heimil og sé ekki í andstöðu við 8. gr. Mannréttindasáttmálans. 

                                                 
197 Mál MNE nr. 7154/75 frá 12. júlí 1978; Hjördís Björk Hákonardóttir, „Réttur til lífs“ í Björg Thorarensen 

(ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Bókaútgáfan Codex, 

2017)77-78 
198 Björg Thorarensen (n. 182) 286 
199 White og Ovey (n. 194). 
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Höfundur telur jafnvel að niðurstaða Mannréttindadómstólsins geti orðið sú að það sé beinlínis 

skylda ríkis að setja löggjöf um skyldu til bólusetninga þegar hjarðónæmi er komið niður fyrir 

viðunandi mörk. Þetta byggir höfundur ekki síst á umfjöllun Bjargar Thorarensen um fjölmörg 

mál sem komið hafa til úrlausnar eftirlitsstofnana Mannréttindasáttmálans. Björg telur að þeim 

megi skipta í tvo meginflokka, þau þar sem ríki hafi gengið of langt í að skerða réttindi og mál 

þar sem reynir á hvort ríki hafi gripið til nægilegra ráðstafana til að tryggja réttindi. Björg 

bendir á að þó það sé meginregla:  

... að ríki eigi ekki að skipta sér af því hvernig einstaklingar haga innbyrðis 

samskiptum sínum, tilfinningasamböndum eða fjölskylduböndum þá hefur 

dómstóllinn margsinnis staðfest að þegar slík sambönd hafa á annað borð 

stofnast beri ríkinu að vernda þau með löggjöf eða öðrum aðgerðum.200 

Höfundur telur einnig að þá ályktun megi draga af áliti Mannréttindanefndarinnar Baytüre gegn 

Tyrklandi að ef ríki lögfesta skyldu til bólusetninga beri jafnframt að tryggja bólusettum 

einstaklingum bætur verði þeir fyrir tjóni vegna aukaverkana þeirra og þá líklega án tillits til 

þess hvort þær eru sjaldgæfar eða ekki.  

 Höfundur telur jafnframt að réttur foreldra til að ráða yfir börnum sínum, t.d. varðandi 

bólusetningar, sé samofinn réttindum barnsins til að mega lifa og réttindum þess til að 

ákvarðanir varðandi það séu teknar á grundvelli þess sem því er fyrir bestu, sbr. 2. gr. 

Mannréttindasáttmálans og 3. og 6. gr. Barnasáttmálans. Mögulega má því draga þá ályktun af 

afstöðu eftirlitsstofnana MSE til fóstureyðinga að líklega vegi þyngra réttur barna til þeirrar 

verndar sem í lagaskyldu til bólusetninga teldi felast en réttur foreldra þeirra til að vera á móti 

bólusetningum og bera fyrir sig friðhelgi einkalífsins í því sambandi. 

 

6.2.2 Barnasáttmálinn 

Barnasáttmálinn felur í sér samkomulag þess efnis að þjóðir heims eru skuldbundnar til þess 

að tryggja börnum sérstök réttindi óháð réttindum fullorðinna og í honum felst viðurkenning á 

því að börn hafi sjálfstæð réttindi óháð vilja foreldra og forráðamanna.201 Í riti Unicef um 

Barnasáttmálann segir: 

Barnasáttmálinn er alþjóðlegur samningur sem viðurkennir mannréttindi barna. 

Hann lögfestir þá skyldu aðildarríkja að tryggja að hvert barn, án nokkurrar 

mismununar, njóti sérstakrar verndar og umönnunar, að það geti að fullu 

þroskað hæfileika sína og getu, vaxi úr grasi við ást, skilning og hamingju og sé 

upplýst um og taki þátt í að móta málefni sem það varða.202 

                                                 
200 Björg Thorarensen (n. 182) 283 
201 Alþt. 2008-2009, B-deild, þskj. 13 - 13. mál. 
202 Þórhildur Líndal, Barnasáttmálinn, Rit um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í 

íslenskt lagaumhverfi (UNICEF 2007)6 
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 Barnasáttmálinn var samþykktur 20. nóvember árið 1989 á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna. Undirbúningurinn að gerð Barnasáttmálans hófst tíu árum síðar eða á ári barnsins 

hjá Sameinuðu þjóðunum árið 1979. Barnasáttmálinn öðlaðist gildi í september árið 1990 þegar 

20 ríki höfðu fullgilt hann. Ísland undirritaði Barnasáttmálann 26. janúar árið 1990 og fullgilti 

síðan. 28. október 1992 var fullgildingarskjal Íslands svo afhent aðalframkvæmdarstjóra 

Sameinuðu þjóðanna eftir að Alþingi hafði heimilað ríkisstjórninni að fullgilda bókunina. 

Samningurinn tók í gildi 27. nóvember árið 1992 hér á landi.  

 Barnasáttmálinn var lögfestur hér á landi með lögum nr. 19/2013 um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, gengu í gildi 13. mars 2013.  

 Barnasáttmálann fór fljótt að hafa talsverð áhrif og til hans vísað í dómaforsendum 

Hæstaréttar löngu áður en hann var lögfestur árið 2013. Athugun Þórhildar Líndal fv. 

umboðsmanns barna á hæstaréttadómum 1998 - 2007 sýndi að til Barnasáttmálans er vísað í 

dómaforsendum átta hæstaréttardóma sem féllu á þessu tímabili. Auk þess sýndi athugunin að 

vitnað var til Barnasáttmálans í sératkvæði í einu máli. Flestir dómanna vörðuðu ágreining um 

forsjá, umgengni og skyld atriði. 203 

Í inngangi Barnasáttmálans eru ýmis grunngildi rakin og kemur meðal annars fram að: 

Hinar Sameinuðu þjóðir hafa lýst því yfir í mannréttindayfirlýsingunni að 

börnum beri sérstök vernd og aðstoð, sem eru sannfærð um að veita beri 

fjölskyldunni, sem grundvallareiningu samfélagsins og hinu eðlilega umhverfi 

til vaxtar og velferðar allra meðlima sinna, en sérstaklega þó barna. 

Með þessu er lögð áhersla á að foreldrar beri höfuðábyrgð á uppvexti og velferð barnsins. Þá 

er einnig lagaleg vernd barna brýnd í inngangi Barnasáttmálans og mikilvægi þess að 

menningararleifð þess samfélags sem barnið býr í sé virt.204  

Almennar grundvallarreglur Barnasáttmálans eru fjórar: 1) Jafnræðisreglan (2. gr.); 2) 

Reglan um hagsmuni barnsins í fyrirrúmi (3. gr.); 3) Reglan um rétt barns til lífs, afkomu og 

þroska (6. gr.) og 4) Reglan um virðingu fyrir sjónarmiðum barnsins (12. gr.).205 

 Umfjöllun um Barnasáttmálann hér takmarkast við þau ákvæði sem skipta máli 

varðandi bólusetningar barna. Hér á eftir er því fjallað um 3., 6. og 24. gr. Barnasáttmálans. 

Auk þess er vikið að því hvað barnaréttarnefndin hefur sagt um bólusetningar. 

 

                                                 
203 Þórhildur Líndal, „Skýrsla um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað er til Barnasáttmála 

Sameinuðu Þjóðanna, o.fl.“ (Unnin fyrir forsætisráðuneytið, nóvember 2007) 

<https://www.barn.is/media/20239/Skyrla-um-doma-mannrettindadomstols-Evropu-eftir-thorhildi-Lindal-

2007.pdf> skoðað 10 október 2018. 
204 Þórhildur Líndal (n. 186)7 
205 Þórhildur Líndal (n. 187) 
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6.2.2.1 Reglan um hagsmuni barnsins í fyrirrúmi: 3. gr. Barnasáttmálans 

Reglan um hagsmuni barnsins í fyrirrúmi er í 3. gr. Barnasáttmálans sem svohljóðandi: 

1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir 

á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða 

löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn. 

2. Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, eða 

annarra sem bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að 

tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í 

því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. 

3. Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum skal veitt umönnun 

og vernd starfi í samræmi við reglur sem þar til bær stjórnvöld hafa sett, einkum 

um öryggi, heilsuvernd og fjölda og hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega 

yfirumsjón.  

Ákvæði 3. gr. Barnasáttmálans telst til almennra grundvallarreglna hans. Aðrar greinar 

Barnasáttmálans sem falla í þann flokk eru jafnræðisreglan í 2. gr., 6. gr. um réttinn til lífs, 

afkomu og þroska og 12. gr. sem fjallar um virðingu fyrir sjónarmiðum barnsins.206  

 Tilvísun til þess sem barni er fyrir bestu var lögfest í bæði barnalög og barnaverndarlög 

áður en Barnasáttmálinn var lögfestur með lögum nr. 19/2013. Í barnalögunum frá 1992 (nr. 

20) var bæði vísað til reglunnar í lögunum sjálfum (í 37. gr. um umgengnisrétt) og í 

greinargerðinni með frumvarpinu (skýringar við 2. og 32. gr.).207  

 Við endurskoðun barnalaganna, sbr. lög nr. 76/2003 jókst áherslan á þessa reglu því 

mun oftar er vísað til hennar í gildandi barnalögum en í lögunum frá 1992. Með lögum nr. 

61/2012 um breytingu á barnalögum er reglan um það sem barni er fyrir bestu loks lögfest sem 

sjálfstætt viðmið í 2. mgr. 1. gr. Það var gert þar sem það þótti mikilvægt að barnalögin geymdu 

frekari almenn ákvæði um stöðu og réttindi barna til samræmis við ákvæði Barnasáttmálans. 

Var þá fyrst og fremst horft til fyrrnefndra grundvallarákvæða Barnasáttmálans, þ.e. 2., 3., 6. 

og 12. gr. hans.208 

 Við endurskoðun barnaverndarlaga nr. 80/2002 komst reglan um það sem barni er fyrir 

bestu ekki inn í ákvæði laganna en vísað er til hennar á einum stað í frumvarpinu sem varð að 

þeim lögum (skýringar við 20. gr.).209 Með lögum um breytingar á barnaverndarlögum nr. 

80/2011 var nokkrum ákvæðum þeirra breytt og þá var lögfest vísan til reglunnar í 67. gr. a, 

67. gr. b og 80. gr. þeirra. 

 

                                                 
206 Þórhildur Líndal (n. 186)13. 
207 Alþt. 1991-1992, A-deild,  þskj. 73 - 72. mál. 
208 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 - 290. mál. 
209 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 403 - 318. mál. 
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6.2.2.2 Reglan um rétt barnsins til lífs, afkomu og þroska: 6. gr. Barnasáttmálans 

Við skoðun þess álitaefnis sem hér er til umfjöllunar í þessari ritgerð skiptir grundvallarregla 

6. gr. Barnasáttmálans einnig máli en ákvæðið er svohljóðandi: 

1. Aðildarríki viðurkenna að sérhvert barn hefur meðfæddan rétt til lífs.  

2. Aðildarríki skulu eftir fremsta megni tryggja að börn megi lifa og þroskast.  

Bólusetningar eiga með öðru stærstan þátt í því að dregið hefur úr ungbarnadauða eins og vikið 

er að í kafla 4.1. Bólusetningar eru því ein leið aðildarríkja til að tryggja börnum rétt til að lifa 

og þroskast. 

 Þessi grundvallarregla Barnasáttmálans er nú lögfest í 1. mgr. 1. gr. barnalaganna eins 

og ákvæðinu var breytt með breytingalögum nr. 61/2012 og sérstaklega er að því vikið í 

athugasemdum með 1. gr. frumvarpsins sem varð að lögum nr. 61/2012. Í 1. mgr. 1. gr. 

barnalaga segir eftir breytinguna að barn eigi rétt á að lifa og þroskast og njóta verndar, 

umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án mismununar af nokkru 

tagi. Tilvísunin til mismununar byggir á grundvallarreglu 2. gr. Barnasáttmálans um jafnræði 

allra barna eins og einnig er vísað til í athugaemdum við 1. gr. með áðurnefndu frumvarpi.210 

Enda kemur og fram í almennum skýringum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 61/012 

um breytingu á barnalögum frá 2003 að mikilvægt sé að barnalögin endurspegli betur en áður 

grundvallarreglur Barnasáttmálans.211  

 

6.2.2.3 Heilsa og heilsugæsla: 24. gr. Barnasáttmálans 

Varðandi bólusetningar barna skiptir 24. gr. Barnasáttmálans einnig máli, en hún er 

svohljóðandi: 

1. Aðildarríki viðurkenna rétt barns til að njóta besta heilsufars sem hægt er að 

tryggja, og aðstöðu til læknismeðferðar og endurhæfingar. Aðildarríki skulu 

kappkosta að tryggja að ekkert barn fari á mis við rétt sinn til að njóta slíkrar 

heilbrigðisþjónustu.  

2. Aðildarríki skulu stefna að því að réttur þessi komist að fullu til framkvæmda, 

og einkum gera viðeigandi ráðstafanir:  

a. Til að draga úr ungbarna- og barnadauða.  

b. Til að tryggja öllum börnum nauðsynlega læknisaðstoð og 

heilbrigðisþjónustu, með áherslu á uppbyggingu heilsugæslu.  

c. Til að berjast gegn sjúkdómum og vannæringu, þar á meðal innan 

heilsugæslunnar, m.a. með því að beita þeirri tækniþekkingu sem er auðveldlega 

tiltæk og með því að útvega nægilega holla fæðu og hreint drykkjarvatn um leið 

og tekið sé tillit til hættu á umhverfismengun og áhrifa af völdum hennar.  

d. Til að tryggja mæðrum viðeigandi heilbrigðisþjónustu fyrir og eftir fæðingu.  

                                                 
210 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 - 290. mál, athugasemdir við 1. gr. 
211 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 328 - 290. mál, kafli 4.1. 
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e. Til að sjá um að allir þjóðfélagshópar, en einkum foreldrar og börn, fái 

upplýsingar um og eigi aðgang að fræðslu og fái aðstoð við að beita 

grundvallarþekkingu á heilbrigði barna og næringu, kostum brjóstagjafar, 

hreinlæti, umhverfishreinlæti og slysavörnum.  

f. Til að þróa heilsuvernd, leiðbeiningar til foreldra og fræðslu og aðstoð við 

fjölskylduáætlanir. 

 3. Aðildarríki skulu gera allar þær ráðstafanir sem vænlegar eru til árangurs og 

við eiga í því skyni að ryðja úr vegi hefðum sem eru skaðlegar heilbrigði barna.  

4. Aðildarríki skuldbinda sig til að stuðla að og hvetja til alþjóðasamvinnu er 

beinist að því að smám saman komi réttur sá sem viðurkenndur er í grein þessari 

til fullra framkvæmda. Hvað þetta snertir skal tekið sérstakt tillit til þarfa 

þróunarríkja.  

Skýr tengsl eru milli 6. og 24. gr. Barnasáttmálans. Í 6. gr. er eins og áður hefur verið rakið 

viðurkenndur meðfæddur réttur sérhvers barns til lífs og skylda aðildarríkja til að tryggja að 

börn megi lifa og þroskast. Í 24. gr. er útfært með hvaða hætti börnum skuli tryggður þessi 

réttur.212 

 Sérstök nefnd, Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna, hefur eftirlit með framkvæmd 

Barnasáttmálans. Greinilegt er að nefndin telur bólusetningar barna heyra undir 

Barnasáttmálann því hún hefur gefið almenn álit þar sem vísað er til mikilvægis bólusetninga 

fyrir börn. Í almennum athugasemdum nefndarinnar nr. 7 um réttindi ungra barna er vísað til 

bólusetninga sem dæmi um þá heilbrigðisþjónustu sem ung börn skulu hafa aðgang að og vísað 

til 24. gr. Barnasáttmálans í því sambandi.213 Í almennum athugasemdum nefndarinnar nr. 9 

um réttindi fatlaðra barna bendir nefndin á að smitsjúkdómar valdi enn fötlunum víða um heim 

og því þurfi að efla bólusetningar með það að markmiði að ná almennum bólusetningum gegn 

öllum smitsjúkdómum sem hægt er að bólusetja gegn. 214 

 Þegar barnaréttarnefndin fjallar um skýrslu landa sem fullgilt hafa Barnasáttmálann 

spyr hún gjarnan um stöðu bólusetninga í viðkomandi landi. Frásagnir af fundum nefndarinnar 

þegar hún fjallar um þessar skýrslur sýna þetta.215 

                                                 
212 Þórhildur Líndal (n. 186)45 
213 United Nations Committee on the Rights of the Child, „General comment No 7 (2005): Implementing Child 

Rights in Early Childhood“ Adopted by the Committee at its Fortieth session Geneva (12-30 September 2005) 

UN Doc CRC/C/GC/7/Rev.1 
214 United Nations Committee on the Rights of the Child, „General comment No 9 (2006): The rights of children 

with disabilities“ Adopted by the Committee at its Forty-third session Geneva (11-29 September 2006) UN Doc 

CRC/C/GC/9 
215 Committee on the Rights of the Child, „Committee on the Rights of the Child examines reports of Niger” 

(Unided Nations Human Rights 25. september 2018) 

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23628&LangID=E> skoðað 10 

október 2018; Committee on the Rights of the Child, „Committee on the Rights of the Child reviews the report 

of Pakistan” (Unided Nations Human Rights 26. maí 2018) 

<https://www.ohchr.org/EN/newsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20023&LangID=E.> skoðað 10. 

október 2018 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23628&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/newsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20023&LangID=E
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Í Handbók með Barnasáttmálanum er í umfjöllun um 24. gr. sérstaklega vísað til 

bólusetninga og bent á það að bólusetningar séu sérstakur þáttur heilsuverndar. Þar kemur fram 

að barnaréttarnefndin hefur lýst yfir miklum áhyggjum í þeim tilvikum þar sem hlutfall 

bólusettra hefur lækkað og hrósað ríkjum þegar þetta hlutfall hefur aukist verulega.216  

 

6.2.2.4 Samantekt um áhrif ákvæða Barnasáttmálans á bólusetningar 

Af því sem að framan er rakið má ljóst vera að ákvæði 3., 6. og 24. gr. Barnasáttmálans skipta 

miklu varðandi bólusetningar. Í 3. gr. Barnasáttmálans er grundvallarreglan um það sem barni 

er fyrir bestu. Eins og fram kemur í kafla 2.4 eru bólusetningar taldar áhrifaríkasta inngripið 

fyrir heilsu manna á eftir hreinu drykkjarvatni. Það má því fullyrða að það sé börnum fyrir 

bestu að foreldrar þeirra láti bólusetja þau. Í 6. gr. Barnasáttmálans er fjallað um meðfæddan 

rétt barna til lífs. Sá réttur er einnig tryggður í 2. gr. Mannréttindasáttmálans. Í kafla 6.2.1 er 

vikið að áliti Mannréttindanefndarinnar í máli Association of Parents gegn Bretlandi. Í málinu 

reyndi á 2. gr. Mannréttindasáttmálans um réttinn til lífs vegna bólusetningarátaks í Bretlandi. 

Niðurstaða málsins var sú að þar sem tilgangur bólusetningarátaksins var að gera viðeigandi 

ráðstafanir til að vernda líf. Samkvæmt því má halda því fram að bólusetningar og lögfesting 

skyldu til þeirra væri í þágu 2. gr. Barnasáttmálans. Í 24. gr. Barnasáttmálans er börnum 

tryggður réttur til að njóta besta heilsufar sem hægt er að tryggja og aðildarríkjum gert m.a. að 

draga úr ungbarna- og barnadauða og berjast gegn sjúkdómum. Bólusetningar skipta miklu 

máli varðandi alla þessa þætti. Lögfesting skyldu til bólusetninga væri því í fullu samræmi við 

24. gr. ekki síður en 3. og 6. gr. Barnasáttmálans. 

 Eins og rakið er í kafla 6.2.2.3 hefur Barnaréttarnefndin í álitum bent á mikilvægi 

bólusetninga og hvatt þjóðir til að efla bólusetningar, án þess þó að setja fram almenna 

ábendingu um það að ríki eigi að lögfesta skyldu til bólusetninga. Höfundur telur að 

grundvallarreglur Barnasáttmálans um það sem barni er fyrir bestu, rétt barna til lífs og til að 

mega lifa og þroskast og rétt barna til besta heilsufars feli allar í sér skýr meðmæli til foreldra 

um það að þeir eigi að láta bólusetja börn sín og að öll þessi ákvæði mæli með því að skylda 

til bólusetninga sé lögfest telji stjórnvöld þörf á því vegna minnkandi hjarðónæmis gegn 

alvarlegum smitsjúkdómum. 

 

                                                 
216 Unicef, Implementation Handbook for the Convention the the Rights of the Child, (United nation children´s 

fund, 2007) 363. 
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6.3 Lagaákvæði sem skoða þarf verði lögfest skylda til bólusetninga 

Ákvörðun um bólusetningar barna er oftast tekin af foreldrum þar sem foreldrar ráða 

persónulegum högum barna, sbr. 51. gr lögræðislaga nr. 71/1997. Síðan segir í ákvæðinu að 

þessi lögráð nefnist forsjá og að um hana fari samkvæmt ákvæðum barnalaga og lögum um 

vernd barna og ungmenna.217  

 Í þessum kafla er fjallað um forsjá foreldra útfrá rannsóknarspurningu ritgerðarinnar, 

þ.e hvort lögfesta eigi skyldu til bólusetninga barna. Höfundi telur ekki hjá því komist að skoða 

ítarlega reglur um forsjá foreldra bæði m.t.t. hver getur tekið ákvörðun um bólusetningu barna 

þegar foreldra eru ekki sammála og eins vegna þess að verði bólusetningar gerðar að lagaskyldu 

þá eru það foreldrarnir sem þurfa að framfylgja þeirri skyldu. Upp geta komið álitamál um það 

hvað gera skuli í því tilviki, ekki síst þegar foreldrar búa ekki saman en fara sameiginlega með 

forsjá barns.  

 

6.3.1 Barnalög 

Í 1. mgr. 1. gr. barnalaga nr. 76/2003, eins og þeim var breytt með lögum nr. 61/2012, segir að 

barn eigi rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við 

aldur sinn og þroska og án mismunar af nokkru tagi. Ákvæðið eins og því var breytt 2012 

byggist á 6. gr. sbr. 2. gr. Barnasáttmálans. 

 Í 21. gr. barnalaga218 er almennt fjallað um inntak forsjár. Þar kemur fram í 1. mgr. að 

foreldrar eru forsjárskyld við barn sitt frá fæðingu og þar til það verður sjálfráða, sem er 18 ára 

samkvæmt 1. gr. lögræðislaga. Með sama hætti á barn rétt á forsjá foreldra sinna frá fæðingu 

og til 18 ára aldurs.  

 Forsjárskyldan er í höndum beggja foreldranna ef þau eru í hjúskap eða hafa skráð 

sambúð sína í þjóðskrá, sbr. 1. mgr. 29. gr. barnalaga. Í því tilviki eru það því foreldrarnir 

sameiginlega sem ráða persónulegum högum barnsins og taka ákvarðanir fyrir það  

 Þegar foreldrar slíta sambúð eða skilja eru þeir annað hvort með sameiginlega forsjá 

yfir barninu eða annað foreldranna með fulla forsjá yfir því. Barnið er þó einungis með 

lögheimili hjá öðru foreldrinu.  

 Í 1. mgr. 28. gr. a. barnalaga er nánar fjallað um framkvæmd sameiginlegrar forsjár. 

Þar segir: 

                                                 
217 Í 51. gr. lögræðislaga er vísað til laga um vernd barna og ungmenna. Skýringin á því er sú að þegar 

lögræðislögin voru lögfest 1997 voru enn í gildi lög nr. 58/1992 um vernd barna og ungmenna. Þau voru 

endurskoðuð og ný barnaverndarlög nr. 80/2002 gengu í gildi 1. júní 2002. Við endurskoðun laganna var ekki 

lagfærð tilvísunin í 51. gr. lögræðislaganna. 
218 Eins og ákvæðinu var breytt með 4. gr. laga nr. 61/2012. 
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Þegar foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns skulu þeir taka sameiginlega 

allar meiri háttar ákvarðanir sem varða barn. Ef foreldrar búa ekki saman hefur 

það foreldri sem barn á lögheimili hjá heimild til þess að taka afgerandi 

ákvarðanir um daglegt líf barnsins, svo sem um hvar barnið skuli eiga lögheimili 

innan lands, um val á leikskóla, grunnskóla og daggæslu, venjulega eða 

nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og reglubundið tómstundastarf. Foreldrar sem 

fara saman með forsjá barns skulu þó ávallt leitast við að hafa samráð áður en 

þessum málefnum barns er ráðið til lykta.  

Í skýringum með 5. gr. frumvarps til laga um breytingu á barnalögum, sem varð að 28. 

gr. a í gildandi barnalögum er nánar vikið að þessu ákvæði. Þar segir m.a.:219 

...  Nauðsynlegt þykir að afmarka frekar en gert er í núgildandi lögum hvenær 

annað foreldra getur ráðið ákveðnum málefnum barns til lykta. ... Hér verður að 

leggja til grundvallar þarfir barnsins fyrir öryggi, stöðugleika, þroskavænleg 

skilyrði og samfellu í umönnun. Tekið er af skarið um að undir afgerandi 

ákvarðanir um daglegt líf falli m.a. ákvarðanir um hvar barn skuli eiga lögheimili 

innanlands og um val á leikskóla, grunnskóla og daggæslu. Einnig fellur þarna 

undir venjuleg eða nauðsynleg heilbrigðisþjónusta. Með orðinu venjuleg er átt 

við minni háttar heilbrigðisþjónustu, svo sem reglubundið ungbarnaeftirlit, 

læknisaðstoð vegna minni háttar kvilla og reglubundna tannlæknaþjónustu. Með 

nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu er átt við þá þjónustu sem 

heilbrigðisstarfsmenn mæla með en undir hana geta fallið hvers konar rannsóknir 

og greining en einnig meðferð, lyfjagjöf og aðgerðir. ... Í 3. málsl. 1. mgr. er 

áréttað að foreldrar skuli þó ávallt leitast við að hafa samráð áður en þessum 

málefnum barns er ráðið til lykta. Með því eru foreldrar hvattir til að taka tillit 

til skoðana og sjónarmiða hvort annars.  

Af orðalagi ákvæðisins og skýringum með því liggur fyrir að þegar barn býr hjá báðum 

foreldrum sínum þá eru það þeir sameiginlega sem ákveða t.d. hvort það verði bólusett í 

samræmi við tilmæli embættis landlæknis.  

 Á hinn bóginn leiðir af skýringunum að ef foreldrar búa ekki saman þá eiga foreldrar 

með sameiginlega forsjá ávallt að leitast við að hafa samráð um ákvarðanir varðandi barnið, 

s.s. ákvörðun um bólusetningar. Nái þessir foreldrar ekki samkomulagi þá er spurning hvort 

foreldrið ræður. Í skýringum með ákvæðinu segir að venjuleg og nauðsynleg 

heilbrigðisþjónusta falli undir það sem lögheimilisforeldrið ræður, náist ekki samkomulag. 

Höfundur telur því að nái foreldrar ekki samkomulagi um bólusetningar þá sé það 

lögheimilisforeldrið sem tekur ákvörðunina um bólusetningu barnsins.   

 Í þeim tilvikum sem foreldri fer eitt með forsjá barns, sbr. 2. mgr. 29. gr. barnalaga eða 

samkvæmt samkomulagi sbr. 2. mgr. 31. gr. sömu laga, þá ræður forsjárforeldrið öllu er snýr 

að barninu, t.d. bólusetningu þess. 

                                                 
219 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1374-778. mál, athugasemdir við 5. gr. 
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 Segjum sem svo að lögheimilisforeldrið vilji láta bólusetja barnið en hitt foreldrið er 

mikill andstæðingur bólusetninga eða að lögheimilisforeldrið sé mikill andstæðingur 

bólusetninga en hitt foreldrið mikill fylgismaður þeirra. Í báðum tilvikum er ljóst af 

framansögðu að lögheimilisforeldrið ræður. Í fyrra tilvikinu mun það væntanlega bólusetja 

barnið. Í síðara tilvikinu ekki en halda má því fram að sú ákvörðun samræmist ekki 

meginreglunni um það sem barninu er fyrir bestu. Á hitt foreldrið einhver úrræði? Einnig getur 

komið til að forsjárlaust foreldri sé óánægt með ákvörðun forsjárforeldris um bólusetningu, 

hvor sem ákvörðunin var. Á forsjárlausa foreldrið einhver úrræði?  

 Að framan er rakin afstaða barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna varðandi 

bólusetningar. Ólíklegt er í ljósi þeirrar afstöðu að það teldist andstætt hagsmunum barns að 

láta bólusetja það.  

 En ef lögheimilisforeldrið hefur ekki látið bólusetja barnið? Getur hitt foreldrið með 

einhverjum hætti knúið fram bólusetningu með vísan til reglunnar um það sem barni er fyrir 

bestu?  

 Til að freista þess að svara þessu álitaefni koma barnaverndarlögin til skoðunar því þar 

er að finna ákvæði sem m.a. leyfa aðgerðir gegn foreldri ef það t.d. stefnir líkamlegri heilsu 

barns í voða, sbr. 21. gr. barnaverndarlaga. 

  

6.3.2 Barnaverndarlög 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 hafa það markmið að veita aðstoð börnum sem búa við 

óviðunandi aðstæður, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna.  

 Foreldri sem er ósátt við ákvörðun hins foreldrisins varandi bólusetningu barns þeirra 

og telur að það hafi með ákvörðun sinni ekki sinnt forsjárskyldum og sé að ógna heilsu barnsins 

með ákvörðuninni, getur væntanlega tilkynnt foreldrið til barnaverndaryfirvalda, sbr. 21. gr. 

barnaverndarlaga 

 Barnaverndarmál byrja samkvæmt 21. gr. með því að barnaverndarnefnd berst 

tilkynning eða fær með öðrum hætti upplýsingar um að líkamlegri eða andlegri heilsu barns 

eða þroska geti verið hætta búin vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, ofbeldis 

eða vanvirðandi háttsemi af hendi annarra eða eigin hegðunar þess eða að heilsu eða lífi ófædds 

barns sé stefnt í hættu.  

 Í skýringum með 21. gr. í frumvarpi því sem varð að barnaverndarlögum kemur fram 

að hér sé það meginskilyrði að líkamlegri og andlegri heilsu barnsins og þroska þess sé stefnt 
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í hættu. Í framhaldinu sé greint á milli þess hvaðan ógnin kemur, frá foreldrum, frá þriðja aðila 

eða af eigin hegðun barnsins og líferni. 220  

 Leiði könnun máls í ljós að aðbúnaði barns sé ábótavant er unnt að grípa til frekari 

úrræða samkvæmt barnaverndarlögum, innan og utan heimilis í samvinnu við foreldra, sbr. 24. 

og 25. gr. Einnig er hægt að grípa til úrræða án samþykkis foreldra, sbr. 26. gr., úrskurða um 

vistun barns, sbr. 27. og 28. gr. og svipta foreldra forsjá sbr. 29. gr. 

 Hvernig myndi barnaverndarnefnd bregðast við fengi hún tilkynningu frá foreldri um 

að lögheimilisforeldri eða forsjárforeldri stefni heilsu barns í voða með því að hafa látið undir 

höfuð leggjast að bólusetja barnið? 

 Þessu álitaefni verður ekki svarað án þess að skoða meðalhófsregluna. 

 

6.3.3 Meðalhófsreglan 

Meðalhófsreglan er ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins. Lengi vel var hún ólögfest 

en með setningu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 var hún lögfest í 12. gr. laganna.221  

 Í meðalhófsreglunni felst að stjórnvöld, eins og t.d. barnaverndaryfirvöld, verða að gæta 

hófs við meðferð valds. Stjórnvald þarf þannig ekki einungis að líta til þessa markmiðs heldur 

einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra sem athafnir þess og valdbeiting beinist að. 

Hér þarf stjórnvald að feta meðalveg milli andstæðra sjónarmiða.222 

 Í 12. gr. stjórnsýslulaga felst þrennt: Í fyrsta lagi að íþyngjandi ákvörðun stjórnvalds 

verður að geta þjónað því lögmæta markmiði sem stefnt er að. Markmiðið þarf ekki að nást að 

öllu leyti. Í öðru lagi felst í greininni að ef völ er á fleiri úrræðum en einu þá á stjórnvaldið að 

velja vægasta  úrræðið sem kostur er á. Íþyngjandi úrræði má einungis taka þegar ekki er kostur 

á vægara úrræði sem þjónar markmiðinu. Í þriðja lagi felst í 12. gr. að hóf verður að vera í 

beitingu úrræðisins sem valið er og það má ekki ganga lengra en nauðsynlegt er. Hér þarf 

stjórnvaldið því að vega og meta þau gagnstæðu sjónarmið sem fyrir eru. Það hagsmunamat er 

ekki alltaf auðvelt. Almennt er þó litið svo á að hagsmunir einstaklinga sem njóta verndar 

mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar eða í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum vegi þungt, 

ekki síst hagsmunir er snúa að frelsi einstaklinga og friðhelgi, en um þau sjónarmið er fjallað í 

kafla 6.1.1. og 6.2.1.223 

 

                                                 
220 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 403- 318. mál, skýringar með 21. gr. 
221 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 505 - 313. mál. 
222 sama heimild. 
223 sama heimild. 
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6.3.4 Úrræði þegar lögheimilis- eða forsjárforeldri lætur ekki bólusetja barn 

Í kafla 6.3 var varpað fram því álitaefni að lögheimilis- eða forsjárforeldri barns vill láta 

bólusetja barnið en hitt foreldrið er mikill andstæðingur bólusetninga. Eða að 

lögheimilisforeldrið er mikill andstæðingur bólusetninga en hitt foreldrið mikill fylgismaður 

þeirra. Niðurstaðan var sú að í báðum tilvikum væri ljóst að lögheimilis- eða forsjárforeldrið 

ræður. Í fyrra tilvikinu myndi það væntanlega bólusetja barnið og hitt foreldrið ætti engin 

úrræði þar sem ákvörðunin samræmdist reglunni um það sem barni er fyrir bestu miðað við álit 

barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna. 

  Í síðara tilvikinu myndi lögheimilis- eða forsjárforeldrið ekki bólusetja barnið en þá 

má halda því fram að sú ákvörðun foreldrisins samræmist ekki reglunni um það sem barninu 

er fyrir bestu. Þá vaknar spurningin: Á hitt foreldrið einhver úrræði þegar  lögheimilis- eða 

forsjárforeldrið lætur ekki bólusetja barnið?  

 Af yfirferð 6. kafla um réttarheimildir sem gilda varðandi bólusetningar barna má 

líklega fullyrða að foreldrið gæti tilkynnt lögheimilis- eða forsjárforeldrið til 

barnaverndarnefndar fyrir að stefna heilsu barns í hættu og barnaverndarnefnd yrði að hefja 

könnun máls sbr. 21. gr. barnaverndarlaga. Meðalhófsregla 12. gr. stjórnsýslulaga leiðir hins 

vegar líklega til þess að barnaverndarnefnd myndi ekkert aðhafast gagnvart foreldrinu annað 

en að mögulega beina þeim tilmælum til lögheimilis- eða forsjárforeldrisins að láta bólusetja 

barnið og vísa þar til réttar barnsins samkvæmt 6. og 24. gr. Barnasáttmálans. 

 Þá kæmi til skoðunar hvort foreldrið gæti gripið til annarra úrræða, t.d. farið í forsjármál 

og krafist lögheimilis eða forsjár barnsins. Ekkert sýnist því til fyrirstöðu en óvíst er hvort 

tregða lögheimilis- eða forsjárforeldris til að láta bólusetja barn myndi duga til að dómari 

myndi ákveða að færa lögheimili barnsins til hins foreldrisins eða ákveða að framvegis færi 

hitt foreldrið með forsjána. Við ákvörðun um lögheimili, þegar forsjá er sameiginleg eða forsjá 

ef annað foreldrið er einungis með forsjána skal dómari taka ákvörðun eftir því sem barni er 

fyrir bestu, sbr. 34. gr. barnalaga. Lagagreinin nefnir nokkra þætti sem áhrif geta haft á þetta 

mat s.s. hæfi foreldra. Það má halda því fram að foreldri sem lætur ekki bólusetja barn sitt sé 

með skert hæfi sem foreldri. Þar sem aldrei hefur reynt á þetta í forsjármáli hér á landi svo vitað 

sé er erfitt að fullyrða hver yrði niðurstaðan. 

 Á þetta hefur reynt nýlega í Bandaríkjunum. Í máli Archer gegn Cassel fól dómstóll í 

Connecticut föður forsjá varðandi heilbrigðisþjónustu barna hans. Móðir barnanna var á móti 

bólusetningum af trúarlegum ástæðum og hafði því ekki bólusett börnin. Foreldrarnir höfðu 

aldrei búið saman en áttu tvær dætur. Dómstóllinn horfði fyrst og fremst til þess sem er 

börnunum fyrir bestu og hvort foreldrið væri betur fallið til að taka ákvarðanir varðandi 
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heilbrigðisþjónustu þeirra. Dómstóllinn taldi það vera börunum fyrir bestu að faðirinn færi með 

forsjárskyldur varðandi heilbrigðisþjónustu þeirra.224 

Einnig kæmi til skoðunar hvort foreldri sem vildi láta bólusetja barn sitt sem ekki býr 

hjá því gæti kallað eftir dómi um að lögheimilis- eða forsjárforeldrið skuli láta bólusetja barnið. 

Á slíkt hefur aldrei reynt hér á landi en í öðru máli í Bandaríkjunum voru kringumstæður þær 

að foreldrar höfðu ákveðið að bólusetja ekki börn sín. Faðirinn skipti síðan um skoðun og 

óskaði eftir dómsúrskurði um það að móðirin skyldi láta bólusetja börnin. Dómarinn féllst á 

kröfu föður og úrskurðaði að móðirin skyldi bólusetja börnin fyrir 11. október 2017. Það gerði 

hún ekki og var hún þá dæmd í viku langa dvöl í fangelsi.225 

 

6.4 Lögfesting skyldu til bólusetninga - samantekt 

Þegar borið er saman annars vegar orðalag 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar og hins vegar 

orðalag 3. gr. Barnasáttmálans kemur í ljós að orðalagið hvílir greinilega á grundvallarreglu 1. 

mgr. 3. gr. um það sem barni er fyrir bestu. Ekki verður því betur séð en að með 3. mgr. 76. gr. 

stjórnarskráarinnar eins og hún kom ný inn í stjórnarskrána með stjórnarskipunarlögum nr. 

97/1995 hafi efnisinntak 2. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans verið sett í stjórnarskrána og þannig 

gefið enn meira vægi en lögfesting hans ein og sér árið 2013 fól í sér. 

 Ef Alþingi myndi lögfesta skyldu til bólusetninga, t.d. ef hjarðónæmi færi niður fyrir 

viðunandi mörk, er líklegt að einstaklingar, m.a. foreldrar, sem yrðu óánægðir með þá skyldu 

myndu telja lagaákvæðið brot gegn ákvæðum friðhelgis einkalífs í 1. mgr. 71. gr. 

stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 8. gr. Mannréttindasáttmálans og láta á það reyna fyrir 

dómstólum. Eins og að framan er rakið eru nokkur mál til meðferðar hjá 

Mannréttindadómstólnum þar sem reynir á það hvort lögfesting skyldu til bólusetninga sé 

andstæð 8. gr. MSE. Eðlilega hefur ekki heldur reynt á slíkt hér á landi þar sem lagaskylda 

hefur ekki verið lögfest.  

                                                 
224 Archer gegn Cassel (2015 WL 1500447); Eugene Volokh, „Family court gives pro-vaccination father 

decisionmaking authority over children´s medical care” The Washington Post, (Washington 6. apríl 2015) 

 <https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/04/06/family-court-gives-pro-

vaccination-father-decisionmaking-authority-over-childrens-medical-

care/?noredirect=on&utm_term=.c6add2724cfd> skoðað 1. nóvember 2018; Howard Friedman, „Dad awarded 

right to make medical decisions because mom objects to vaccinations“ (Religion clause, 7. apríl 2015) 

<http://religionclause.blogspot.com/2015/04/dad-awarded-right-to-make-medical.html> skoðað 1. nóvember 

2018. 
225Minyvonne Burke, „Mother strongly against vaccines ordered to vaccinate son or face jail time” Daily News 

(Michigan 28. september 2017) <https://www.nydailynews.com/news/national/mother-ordered-vaccinate-son-

face-jail-time-article-1.3527875> skoðað 30. október 2018. 
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 Í kafla. 6.1.1 er rakinn dómur Hæstaréttar í máli nr. 800/2013 og af honum dregin sú 

ályktun að líklegra sé að lagaskylda til bólusetninga yrði talin standast þar sem hún yrði 

væntanlega alltaf sett með vísan til þess að velferð barna krefðist hennar, sbr. 3. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar, að hún væri börnum fyrir bestu, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans og væri til þess 

fallin að tryggja að börn megi lifa, sbr. 6. gr. Barnasáttmálans. Erfitt er að sjá fyrir sér að 

Hæstiréttur teldi andstöðu foreldra gegn bólusetningum á hvaða rökum sem þau byggðu slíka 

andstöðu geta vegið þyngra en framangreind réttindi barnanna, sbr. rökstuðning dómsins í 

fyrrgreindu máli þar sem hagsmunir barnsins voru látnir vega þyngra en aðrir hagsmunir. 

 Höfundur telur að álit Mannréttindanefndarinnar í málinu Association of Parents gegn 

Bretlandi gefi sterklega til kynna að líklega verði það niðurstaða Mannréttindadómstólsins að 

lagaskylda til bólusetninga sé heimil og sé ekki í andstöðu við 8. gr. Mannréttindasáttmálans. 

Höfundur telur jafnvel að niðurstaða Mannréttindadómstólsins geti orðið sú að það sé beinlínis 

skylda ríkis að setja löggjöf um skyldu til bólusetninga þegar hjarðónæmi er komið niður fyrir 

viðunandi mörk. Þetta byggir höfundur ekki síst á umfjöllun Bjargar Thorarensen um fjölmörg 

mál sem komið hafa til úrlausnar eftirlitsstofnana Mannréttindasáttmálans þar sem fram kemur 

að dómstóllinn hafi margsinnis staðfest að vernda beri réttindi, hafi þau stofnast.226 

 Höfundur telur einnig að þá ályktun megi draga af áliti Mannréttindanefndarinnar 

Baytüre gegn Tyrklandi að ef ríki lögfesta skyldu til bólusetninga beri jafnframt að tryggja 

bólusettum einstaklingum bætur verði þeir fyrir tjóni vegna aukaverkana þeirra og þá líklega 

án tillits til þess hvort þær eru sjaldgæfar eða ekki.  

 Höfundur telur jafnframt að réttur foreldra til að ráða yfir börnum sínum, t.d. varðandi 

bólusetningar, sé samofinn réttindum barnsins til að mega lifa og réttindum þess til að 

ákvarðanir varðandi það séu teknar á grundvelli þess sem því er fyrir bestu, sbr. 2. gr. 

Mannréttindasáttmálans og 3. og 6. gr. Barnasáttmálans. Mögulega má því draga þá ályktun af 

afstöðu eftirlitsstofnana Mannréttindasáttmálans til fóstureyðinga að líklega vegi þyngra réttur 

barna til þeirrar verndar sem í lagaskyldu til bólusetninga teldi felast en réttur foreldra þeirra 

til að vera á móti bólusetningum og bera fyrir sig friðhelgi einkalífsins í því sambandi. 

 

7. Siðferðileg álitamál varðandi bólusetningar barna 

Í 6. kafla var farið yfir löggjöf sem snýr að bólusetningum barna. Áður en komið er að lokum  

umfjöllunarinnar þykir rétt að víkja stuttlega að ýmsum siðferðilegum sjónarmiðum sem 

tengjast þessu efni. Einnig verður fjallað um hugmyndir dr. Simon Clarke sem kom hingað til 

                                                 
226 Björg Thorarensen (n. 182) 283 
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lands og flutti opinberan fyrirlestur um álitaefnið hvort skylda eigi foreldra til að bólusetja börn 

sín. 

 

7.1 Almennt um siðferðileg álitamál 

Við skoðun þess hvort réttast sé að lögfesta bólusetningar barna, þarf meðal annars að huga að 

ýmis siðferðilegum álitamálum. Vísindin hafa sannað að bólusetningar virka. Bæði virka 

bólusetningar fyrir einstaklinginn sem er bólusettur og þá sem ekki geta þegið bólusetningu, ef 

nægilega margir eru bólusettir í því samfélagi og hjarðónæmi verður fullnægjandi. Varðandi 

siðferðileg álitamál er fyrsta spurningin sú hvort það sé rétt að skylda einstaklinga í 

bólusetningu? Ekki er eitt skýrt svar við þessari mikilvægu spurningu. Vissulega á meginreglan 

að vera sú að einstaklingur á að fá að ráða yfir eigin líkama og líkama barna sinni fram að 18 

ára aldri. Aftur á móti getur sú ákvörðun foreldris að láta ekki bólusetja barnið sitt haft þær 

afleiðingar í för með sér að skæðir lífshættulegir sjúkdómar geta rutt sér til rúms. Gagnvart 

þeirri staðreynd blikna þau rök sem stundum eru færð fyrir því að láta ekki bólusetja barnið 

sitt, s.s. fullyrðingar um að lífshættulegar aukaverkanir geti orðið af bóluefninu. Einstaklingur 

sem tekur þá ákvörðun að neita bólusetningu er ekki einungis að taka ákvörðun fyrir sjálfan sig 

um áhættuna á því að smitast af sjúkdómi sem annars er bólusett fyrir, heldur er hann einnig 

að taka ákvörðun fyrir einstaklinga sem þurfa að treysta á hjarðónæmi samfélagsins, þar sem 

þeir geta ekki þegið bólusetningar sjálfir vegna læknisfræðilegra ástæðna.227 

 Þau siðferðilegu álitamál sem upp koma þegar leitast er eftir svari við því hvort lögleiða 

eigi bólusetningar barna eru öll tengd hugmyndunum um almannahagsmuni, einstaklingsfrelsi 

og samfélagsábyrgð. Fljótt má greina togstreitu á milli einstaklingsfrelsis og 

samfélagsábyrgðar. Það er hvort og hvers vegna einstaklingur á að gera eitthvað sem hann telur 

vera andstætt helstu hagsmunum hans, jafnvel þó það sé betra fyrir megin þorra samfélagsins. 

Við eigum við okkar líkama og eigum að ráða yfir honum, en velta má fyrir sér hversu langt 

það nær þegar það rekst á við það sem er samfélaginu í heild fyrir bestu. Faraldsfræðingar og 

hagfræðingar virðast fyrst og fremst hugsa um almannaheill, hvað sé þjóðfélaginu fyrir bestu, 

hvað sé hagkvæmast og heilsusamlegast. Í þeirri umræðu vilja siðferðisleg sjónarmið og 

einstaklingsfrelsið oft gleymast.228 

Kenningar spila stórt hlutverk þegar siðferðileg álitamál eru skoðuð, og þá einna helst 

hvaða kenningu skuli nota. Til eru margar kenningar sem hér þarf að skoða s.s. nytjastefna, 

                                                 
227 Páll Óli Ólason (n. 2). 
228 Katharine J Looker og Timothy B Hallett, „Individual freedom versus collective responsibility: too many 

rights make a wrong?“ (2006) 3 Emerging Themes in Epidemiology 14. 
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samfélagshyggja, leikjafræði og fleira. Á síðustu áratugum hafa siðfræðingar þó haldið því 

fram að ekki sé alltaf hentugast að nota einungis eina kenningu til að leysa úr siðferðilegum 

álitamálum heldur geti það komið sér vel að nota margar kenningar til að leysa eitt og sama 

álitamálið.229  

Þegar siðferðilegt réttmæti þess að lögleiða bólusetningar barna hér á landi er skoðað 

færi best á því að finna jafnvægi milli kenninga. Það virðist vera mögulegt þrátt fyrir ólíkar 

hugmyndir og stefnur kenninganna.230 Nytjastefnan telur það siðferðislega rétt að haga sér á 

þann hátt sem hefur bestu afleiðingarnar í för með sér.231 Þar sem lögleiðing bólusetninga barna 

væri gerð til að vernda almanna hagsmuni, er líklegt að þeir sem eru hlynntir nytjastefnunni 

telji það betri kost, heldur en að leyfa þeim einstaklingum sem kjósa að bólusetja ekki börnin 

sín að njóta vafans, mögulega á kostnað samfélagsins. Frjálslyndisstefnan leggur aðaláherslu á 

frelsi og sjálfræði einstaklinga en stefnan takmarkar þó frelsi einstaklinga ef þær athafnir valda 

öðrum skaða.232 Frjálslyndisstefnan styður því ekki höfnun bólusetninga barna, þar sem slíkt 

gæti stofnað heilsu annarra í hættu. Þá má einnig líta til samfélagsstefnunnar en hún tekur mið 

af gildum samfélagsins og telur stefnan það siðferðislega rétt að líta á þau gildi fram yfir gildi 

einstaklinga og sjálfræði.233  

Samanburður fyrrgreindra kenninga virðist benda til að flestar og jafnvel allar telji þær 

að ekki sé siðferðislega rétt að heimila foreldrum að sleppa því að bólusetja börn sín. 

 

7.2 Dr. Simon Clarke og frjálsræði 

Dr. Simon Clarke er frá Nýja Sjálandi. Hann lærði meðal annars stjórnmálafræði í Oxford 

University og lagði sérstaka áherslu á foræðishyggju ríkis. Dr. Clarke hefur helst skoðað hvort 

ríki eigi að vera hlutlaust um lífsgæði borgaranna. 

 Dr. Clarke kom til Íslands í byrjun mars 2018 og flutti erindi í Háskóla Íslands um það 

hvort ríki ætti að skylda foreldra og forráðamenn til að láta bólusetja sig og börnin sín. Dr. 

Clarke nefndi margt áhugavert í fyrirlestri sínum en fjallaði þó einkum um frjálslyndi 

(libertarianism), þ.e. þá sem vilja takmarka mátt ríkisins sem allra mest. Jafnframt fjallaði hann 

                                                 
229 „siðfræði | Heimspekivefurinn“ <https://heimspeki.hi.is/?tag=sidfraedi> skoðað 21. febrúar 2018. 
230 Vilhjálmur Árnason, Farsælt líf, réttlátt samfélag - kenningar í siðfræði (Mál og Menning 2008). 
231 „Nytjastefna og lögmálshyggja“ <http://this.is/atli/hsp/123/nytjastefn_og_logmalshyggja.html> skoðað 21. 

febrúar 2018. 
232 „Liberalism - The Basics of Philosophy“ (Philosophy basics) 

<http://www.philosophybasics.com/branch_liberalism.html> skoðað 21. febrúar 2018. 
233 Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction (2. útg., Oxford University Press 2002). 
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um þá sem notfæra sér hjarðónæmi samfélagsins. Hér verður farið yfir það sem Dr. Clarke 

hafði um málið að segja.234  

 Þeir sem telja að allir eiga að lifa eins frjálsir og möguleiki er vilja meina að ef ríkið 

myndi skylda fólk til að bólusetja sig og börnin sín væri það að brjóta gegn rétti einstaklinga. 

Það sé brot á mannréttindum að neyða einstaklinga til að gera eitthvað. Þá megi spyrja: Hvað 

með aðra? Hefur þetta ekki áhrif á fleiri en þig sjálfan að láta bólusetja þig eða barnið þitt? 

Þegar þessum spurningum er velt upp virðast frjálslyndir vera búnir að mála sig út í horn. Þeir 

vilja að öllum líkindum ekki smita neinn annan og eru að hugsa um eigin hagsmuni. Þá má 

spyrja hvort það skipti í raun og veru einhverju máli hvort um viljandi eða óviljandi smit er að 

ræða. Dr. Clarke tók eftirfarandi dæmi: Einstaklingur hefur það að áhugamáli að sveifla exi. 

Hann vill alls ekki meiða neinn en hann vill sinna áhugamáli sínu. Einstaklingurinn gengur 

niður fjölfarna götu sveiflandi exi. Hann hittir mögulega einungis 5% þeirra sem ganga framhjá 

honum en þetta er samt sem áður brot gegn þeim sem eiga það á hættu að fá öxina í sig. 

Niðurstaða Dr. Clarke er að ætlunin skiptir ekki máli heldur áhættan á því að hitta einhvern.235 

 Það má einnig velta fyrir sér hvort og þá hvaða máli það skiptir hver smitaði hvern og 

einn af smitsjúkdómi sem almennt er bólusett fyrir. Skiptir það í raun og veru máli? Eru ekki 

allir sem taka þá ákvörðun að bólusetja hvorki sig né börnin undir sama hatti hvað sök varðar 

þegar um smit verður að ræða? Um þetta gaf Dr. Clarke annað áhugavert dæmi. Nokkur 

fyrirtæki sýkja neysluvatn. Eitt fyrirtækjanna veldur sýkingu sem leiðir til smitsjúkdóms hjá 

einstaklingum sem drukku vatnið. Öll fyrirtækin tóku þátt í að sýkja vatnið. Einungis eitt 

fyrirtækjanna olli sýkingu sem leiddi til þess að fólk veiktist af smitsjúkdómi. Engu að síður 

brutu öll fyrirtækin á rétti einstaklinganna. Því skipti í raun ekki máli hvaða fyrirtæki það var 

nákvæmlega sem sýkti vatnið með þessum hætti.236 

 Þá eru það þeir sem nýta sér hjarðónæmi samfélagsins, Dr. Clarke kom inn á það að ef 

allir væru bólusettir eða um það bil 90-95% værum við öll örugg fyrir smitsjúkdómum. Ýmsir 

hugsa sem svo að þeir geti verið þessi 5-10% hópi sem ekki lætur bólusetja sig en ætlar samt 

að njóta góðs af hjarðónæminu sem aðrir eiga þátt í að verður í samfélaginu. Hvað ef allir 

myndu hugsa svona? Enginn yrði öruggur og faraldrar myndu geisa. Ef við snúum dæminu við 

og einstaklingur lætur bólusetja sig en megin þorri fólks gerir það ekki, þá er þessi bólusetti 

                                                 
234 Dr. Simon Clarke, „Compulsory Vaccination and limits of the state intervention“ (Hádegis fyrirlestur í 

Háskóla Íslands, 8. mars 2018); „Dr. Simon Clarke“ American University of Armenia (Amrmenía) 

<http://people.aua.am/team_member/dr-simon-clarke/> skoðað 27. desember 2018. 
235 sama heimild. 
236 sama heimild. 
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einstaklingur samt í meiri hættu en hann væri ef hjarðónæmið væri fyrir hendi  þar sem að 

engin bólusetning er 100%.237 

 Dr. Clarke var skýr í þeirri afstöðu sinni að hann er ekki á sama máli og 

frjálshyggjumennirnir. Hann hefur þó mikinn áhuga á röksemdum  þeirra og hefur skoðað þær 

ítarlega. Dr. Clarke er þeirrar skoðunar að það sé vel hægt og jafnvel það rétta í stöðunni að 

lögleiða bólusetningar barna hér á landi sem og annars staðar, þrátt fyrir þær mótbárur sem 

kynnu að koma fram. Hægt væri að gera þetta í litlum skrefum. Eftir tíu eða fimmtán ár yrði 

allt komið á góðan farveg aftur segir Dr. Clarke og allir búin að aðlagast þessari lagaskyldu. 

Það yrði þó ávallt að leyfa undanþágur frá slíkri lagasetningu. Til dæmis gagnvart þeim sem af 

læknisfræðilegum ástæðum má ekki bólusetja.238 

 

8. Með hvaða leiðum má auka þátttöku í bólusetningum? 

Í þessum kafla verður farið yfir það með hvaða leiðum hægt er að auka þátttöku í 

bólusetningum. Lagaskyldan er ein augljós leið og umfjöllun 6. kafla bendir til að lagaákvæði 

sem myndu skylda foreldra til að bólusetja börn sín myndu standast bæði stjórnarskrárákvæði 

um friðhelgi einkalífs. Því má jafnvel halda fram að slík lagaákvæði væru í sérstöku samræmi 

við 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar um vernd barna. Um þetta er þó ekki hægt að fullyrða fyrr 

en á þetta álitaefni myndi reyna fyrir dómstólum hér á landi en dómar um sama álitaefni sem 

fallið hafa í Bandaríkjunum og sagt er frá að framan í kafla 3.2.  hníga í þessa átt. Fyrst er því 

fjallað um lagaskyldu. Síðan er fjallað um önnur og vægari úrræði enda má halda því fram að 

æskilegt væri á grundvelli meðalhófsreglunnar, sem fjallað var um í kafla 6.4, að ná fram 

markmiðinu með öðrum hætti en lagaskyldu.  

 

8.1 Lagaskylda til bólusetninga 

Í köflunum hér að framan hefur komið fram að flestir telja mikilvægt að börn séu almennt 

bólusett gegn helstu smitsjúkdómum. Þar kemur einnig fram að fleiri en færri eru sammála um 

gagnsemi og nauðsyn bólusetninga. Skiptar skoðanir eru hins vegar á því hversu langt á að 

ganga til þess að knýja fram bólusetningu barna.239  

 Nýleg bandarísk könnun leiddi í ljós að meirihluti aðspurðra eða 68% var fylgjandi því 

að skylda foreldra til að bólusetja börnin sín. Um 30% töldu það eiga að vera val foreldra hvort 

                                                 
237 sama heimild. 
238 sama heimild; Simon Clarke, „Simon Clarke“ (Simon Clarke personal website) 

<https://sites.google.com/site/simonclarkewebsite/> Skoðað 27. desember 2018. 
239 Þórhildur Guðrún Ólafsdóttir og Atli Þór Ægisson (n. 45). 
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þau létu bólusetja börnin. Þegar svör voru greind útfrá aldri aðspurðra kom í ljós að ungt fólk 

var líklegra til að vilja að bólusetningar séu valfrjálsar. Um 41% aðspurðra á aldrinum 18 – 29 

ára sögðu að bólusetningar ættu að vera val foreldra en aðeins um 20% þeirra sem voru 65 ára 

eða eldri. Mikill meiri hluti eldra fólks taldi réttast að lögfesta bólusetningar barna.240 

Einstaklingar 65 ára og eldri eru líklegri til að hafa upplifað skæða smitsjúkdómsfaraldra eða 

heyrt af því frá foreldrum sínum hversu alvarlegt ástandið var áður en farið var að bólusetja 

börn. Yngra fólk er líklegra til að hafa aldrei upplifað slíka faraldra og horfir því mögulega 

meira á meintar aukaverkanir af bólusetningum.241  

 Þessu var Margrét Guðnadóttir veirufræðingur og fyrrverandi prófessor í sýklafræði, 

sem nú er nýlátin, sammála. Hún taldi mögulega ástæðu þess að foreldrar létu ekki bólusetja 

börnin sín vera þá að foreldrar og forráðamenn skilji ekki alvarleika smitsjúkdómanna vegna 

þess að þeim hefur árum saman verið haldið niðri með bólusetningum. Margrét starfaði alla 

ævi við bólusetningar og við val á bóluefnum í samstarfi við Landlæknisembættið. Hún 

minntist þess ekki að áður hefðu foreldrar og forráðamenn hafnað bólusetningum fyrir börn 

sín. Allir voru svo þakklátir fyrir bólusetningarnar enda gerði fólk sér áður betur grein fyrir 

alvarleika sjúkdómanna sem bólusett er fyrir.242 

 

8.2 Betra innköllunarkerfi heilbrigðisstofnana 

Þórólfur Guðnason sóttvarnarlæknir telur að ekki sé tímabært að lögleiða bólusetningar barna 

við núverandi aðstæður.243 Hann telur á hinn bóginn að bæta megi þátttöku í bólusetningum 

barna á aldrinum 12 mánaða, 18 mánaða og fjögurra ára. Dræmari þátttaka í bólusetningum 

fyrir þessa aldurshópa telur Þórólfur að sé ekki tilkomin vegna andstöðu foreldra við 

bólusetningar heldur fremur vegna tæknilegra atriði.244 Foreldrar gleymi jafnvel að mæta með 

börnin í þessar bólusetningar þar sem ekki sé til staðar nægilega gott innköllunarkerfi hjá 

heilsugæslustöðunum sem annast bólusetningarnar. Fyrst eigi því að bæta innköllunarkerfi 

heilsugæslunnar. Samhliða eigi að fræða heilbrigðisstarfsmenn og foreldra um mikilvægi 

bólusetninga til að auka hlutfall bólusettra barna hér á landi. Við þessu hefur verið brugðist 

                                                 
240 „Should Any Vaccines Be Required for Children? - Vaccines - ProCon.org“ 

<https://vaccines.procon.org/view.answers.php?questionID=001606> skoðað 27. febrúar 2018. 
241 Giffin, Stratton og Chalk (n. 5). 
242 „Foreldrar sem láta ekki bólusetja börn sín ábyrg fyrir útbreiðslu sjúkdóma“ (visir.is) 

<http://www.visir.is/g/2013710159961> skoðað 7. maí 2018. 
243 Samanber kafli 5.2 
244 „Á að skylda börn í almennar bólusetningar á Íslandi?“ (Embætti landlæknis) <http://www.landlaeknir.is/um-

embaettid/frettir/frett/item26531> skoðað 28. febrúar 2018. 
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með því að kalla inn óbólusett börn og börn sem hafa einungis fengið hluta af 

bólusetningunum.245  

 Eins og fyrirkomulagið er núna þurfa foreldrar sjálfir að sjá um það að bóka tíma í 

bólusetningar fyrir barnið sitt. Betra innköllunarkerfi eins og það sem Þórólfur ræðir um myndi 

minna foreldra á og mögulega auka þátttökuna í bólusetningunum.  

 

8.3 Bólusetning barna skilyrði fyrir inngöngu í leikskóla 

Eins og fram hefur komið hér að framan hefur í ýmsum löndum verið gripið til þess úrræðis að 

gera bólusetningu gegn algengustu smitsjúkdómum að skilyrði fyrir inngöngu barna í 

leikskóla. Undantekning er þó oftast gerð þegar ókleift er af læknisfræðilegum ástæðum að 

bólusetja barn. Skilyrðið nær þá ekki til þeirra barna.  

 Tillaga um að leikskólar Reykjavíkurborgar taki ekki við óbólusettum börnum án 

læknisfræðilegra ástæðna, var í byrjun mars árið 2015 lögð fram á fundi borgarstjórnar af hálfu 

minnihlutans. Flutningsmaður sagði í viðtali að með tillögunni væri verið að bregðast við nýrri 

ógn sem byrjuð væri að herja á lönd vestan hafs, þar sem að sjúkdómar á borð við mislinga 

hafa verið að koma upp. Viðmiðið væri að börn þyrftu að fá allar þær almennu bólusetningar 

sem Embætti landlæknis mælir með að þau fái. Flutningsmaður sagði þetta skilyrði algengt í 

Bandaríkjunum. Þá hefði þessi umræða komið upp í löndum í kringum okkur og nefndi sem 

dæmi Berlín. Þar hefði barn nýlega dáið úr mislingum. Þar sem ekki væri um aðkallandi 

vandamál að ræða tók tillagan í borgarstjórn Reykjavíkur einungis til nýskráninga í leikskólum 

en ekki til þeirra barna sem þegar eru með leikskólapláss.246 Tillagan var felld.247 Dagur B. 

Eggertsson borgarstjóri taldi tillöguna of róttæka og vanhugsaða, en tók þó fram að hann væri  

talsmaður bólusetninga. Borgarstjóri taldi tillöguna ekki í takt við það samfélag sem við vildum 

búa í. Þá væru skyldur af þessu tagi ónauðsynlegar. Borgarstjóri taldi að áður en borgarstjórn 

gæti hugleitt svo róttæka tillögu yrði að gera áhættumat sem styddi þá nálgun sóttvarnarlaga 

nr. 19/1997, sem ná utan um þennan málaflokk.248 Í framhaldinu var lögð fram af hálfu 

meirihluta borgarstjórnar tillaga um að gert yrði áhættumat vegna smitsjúkdóma og studdi 

                                                 
245 sama heimild. 
246 Auður Albertsdóttir, „Vilja að bólusetning verði skilyrði fyrir leikskólavist“ Mbl (Reykjavík, 17. mars 2015) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/03/17/bolusetning_verdi_skilyrdi/> skoðað 28. febrúar 2018; Sóley 

Tómasdóttir, „Borgarstjórn 17.3.2015“ Reykjavik.is (Reykjavík, 17. mars 2015) < 

https://reykjavik.is/fundargerd/borgarstjorn-1732015> skoðað 28. desember 2018. 
247 „Tillaga um bólusetningar barna felld“ Mbl (Reykjavík, 17. mars 2015) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/03/17/ekki_krafist_bolusetningar_barna/> skoðað 28. febrúar 2018. 
248 „Tillagan róttæk og vanhugsuð“ Mbl  (Reykjavík, 17. mars 2015) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/03/17/tillagan_rottaek_og_vanhugsud/> skoðað 28. febrúar 2018. 
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minnihlutinn þá tillögu. Áhættumatið var ekki til þess fallið að mæta aðgerðum vegna 

hættuástands hér á landi, heldur til þess að hafa forvarnargildi og jafnframt vera 

fordæmisgefandi og hvetjandi til þess að stuðla að minni áhættu á alvarlegum smitsjúkdómum 

hér á landi í framtíðinni.249 

 Dr. Paula Gerber dósent og aðstoðarframkvæmdarstjóri Castan 

mannréttindamiðstöðvarinnar við lagadeild Moash Háskóla í Ástralíu bendir á að umræðan um 

bólusetningar sé of tilfinningaþrungin. Annars vegar séu læknar sem ræði mikilvægi 

bólusetninga. Hins vegar séu foreldrar sem ræði aukaverkanir. Hún leggst eindregið gegn því 

að bólusetningar séu gerðar að skilyrði fyrir leikskóladvöl og segir að með því séu börn svipt 

rétti til menntunar í þágu annarra mannréttinda þeirra sem sé réttur þeirra til heilsu.250 

 Höfundur telur jafnvel betri og minna íþyngjandi um leið að skylda foreldra og 

forráðamenn sem kjósa að láta ekki bólusetja börnin sín að skýra frá því svo leikskólar og 

önnur daggæsluúrræði viti hvaða börn eru óbólusett. Þá væri hægt að láta foreldra og 

forráðamenn þeirra barna sem til að mynda geta ekki þegið bólusetningar vegna 

læknisfræðilegra ástæðna vita af því að á leikskólanum séu óbólusett börn. Þá gætu foreldrar 

slíkra barna mögulega gætt þess að velja leikskóla þar sem bólusetningarnar eru meiri en minni. 

Rétt er að minna á dóm Hæstaréttar Bandaríkjanna frá 1922 sem taldi skyldu til bólusetninga 

gagnvart skólagöngu standast stjórnarskrárákvæði, sbr. kafla 3.2. Auðvitað er sá dómur kominn 

til ára sinna en yngri dómar fylkisdómstóla í Bandaríkjunum hníga í sömu átt, en um nokkra 

slíka er fjallað í köflum 6.6. 

 

8.4 Foreldrar fái ekki greiddar barnabætur nema börn þeirra séu bólusett 

Eins og áður er rakið í kafla 5.3 hafa nokkur lönd gripið til þess ráðs að svipta foreldra, sem 

kjósa að bólusetja ekki börnin sín, þeim opinbera stuðningi sem veittur er vegna barna.  Ástralía 

er dæmi um land sem hefur tekið upp það úrræði að svipta foreldra og forráðamenn barnabótum 

og öðrum greiðslum frá ríkinu bólusetji þeir ekki börn sín. Aðgerðirnar  virðist  hafa haft 

jákvæð áhrif þar í landi þar. Foreldrar meira en 5700 barna sem áður neituðu að láta bólusetja 

börnin sín hafa látið bólusetja þau eftir að þessar aðgerðir gengu í gildi. Nú eru yfir 90% barna 

á aldrinum eins árs til fimm ára bólusett þar í landi.251 

                                                 
249 „Tillaga um bólusetningar barna felld“ (n. 241). 
250 Paula Gerber, „Bringing a Human Rights Perspective to the Debate Surrounding the Vaccination of 

Children“ Monash University (Ástralía 23. maí 2013) <https://www.monash.edu/news/opinions/two-wrongs-

dont-make-a-right-bringing-a-human-rights-perspective-to-the-debate-surrounding-the-vaccination-of-children> 

skoðað 25. júní 2018. 
251 Róbert Jóhannsson (n. 66). 
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 Markmið barnabóta er að létta undir með foreldrum og jafna stöðu foreldra.252 

Barnabætur eru tekjutengdar, sbr. 4. gr. reglugerðar nr. 555/2004 um greiðslu barnabóta. Þessi 

aðferð kemur því misilla við foreldra vegna tekjutengingar bótanna. Barnabætur eru foreldrum 

mismikilvægar. Aðgerðin myndi því bitna harðar á tekjulægri foreldrum.  

 Þessi hugmynd er keimlík annarri sem upp hefur komið hér á landi um það að frysta 

meðlagsgreiðslur til foreldris sem tálmar umgengni. Sifjalaganefnd fjallar sérstaklega um þá 

hugmynd í skýringum við 45. gr. í frumvarpi því sem varð að barnalögum nr. 74/2003 og segir 

þar um slíka hugmynd: 

... Þau sjónarmið hafa komið fram við umfjöllun um umgengnismál að rétt væri 

að grípa til ráðstafana eins og þeirra að „frysta“ meðlagsgreiðslur til foreldris 

sem tálmar umgengni eða að heimila stjórnvöldum að hafna kröfu um aukið 

meðlag eða sérstakt framlag vegna umgengnistálmunar. Nefndarmenn eru á 

einu máli um að slík úrræði geti ekki komið til álita til framdráttar 

umgengnisrétti. Leggja ber á það áherslu að barn á sjálfstæðan rétt til framfærslu 

úr hendi foreldris og að sú framfærsla sé í samræmi við þarfir barnsins og 

fjárhagsstöðu foreldris. Sifjalaganefnd getur ekki fallist á að það sé í samræmi 

við hagsmuni barns að skerða rétt þess til framfærslu úr hendi foreldris í því 

skyni að koma umgengni á og er nefndinni ekki kunnugt um að slík úrræði 

finnist í löggjöf annarra ríkja. Á það skal og bent í þessu sambandi að aðgerðir 

af þessu tagi mundu koma mjög misjafnlega niður á börnum eftir efnahag þess 

sem tálmar umgengni.253  

Hér eru rakin sambærileg viðhorf og höfundur hefur rakið, að viðbrögð af þessu tagi koma 

misjafnlega niður á börnum. Erfitt er að sjá hvernig viðbrögð af þessu tagi samrýmast 

meðalhófsreglu einmitt af þeirri ástæðu og því má halda fram að úrræðin séu í beinni andstöðu 

við grundvallarregluna um það sem barni er fyrir bestu þó tilgangurinn sé sá að knýja fram 

aðgerðir sem teljast barninu fyrir bestu. Af þessum ástæðum telur höfundur ekki æskilegt að 

svipta foreldra barnabótum til að ná því markmiði að fjölga bólusettum börnum. 

 

8.5 Forvarnir og fræðsluefni 

Hingað til hefur fræðsla verið talin heppilegasta leiðin til að tryggja þakningu og hjarðónæmi 

sem heilbrigðisyfirvöld hafa talið viðunnandi. Í því felst m.a. að fræða landsmenn um 

bólusetningar, bæði almennt og sértæka hópa, ekki síst foreldra. Fræðslunni er fylgt eftir með 

góðu framboði og aðgengi að bólusetningum og eftirfylgni heilbrigðisstarfsfólks. 254 

                                                 
252 „Barnabætur“ (Ísland.is) <https://www.island.is/thjonusta/fjolskyldan/barneignir/barnabaetur/> skoðað 28. 

febrúar 2018. 
253 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181-180. mál. 
254 Alþt. 2014-2015, B-deild, þskj. 1046 - 603. mál. 
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 Forvarnir og sú heilsuefling sem í henni felst má skilgreina sem aðferð til þess að bæta 

heilsu fólks og að vernda fólk gegn sjúkdómum eða faröldrum. Sigurður Guðmundsson fyrrum 

landlæknir255 segir það miklu máli skipta að þær aðferðir sem notaðar eru til forvarna séu 

byggðar á heilbrigðri skynsemi og traustum vísindalegum rannsóknum. Þrátt fyrir að öll 

umræða sé í raun af hinu góða þá sé nauðsynlegt að hún sé ábyrg: 

því að í umræðu um forvarnir er verið að fjalla um ráð til almennings um 

heilsueflingu og sjúkdómavarnir, ráð sem hinn almenni borgari hefur venjulega 

lítil tök á að vega og meta sjálfstætt og verður að hlíta upplýstu mati fagfólks256 

Þá bendir Sigurður einnig á að það sé ekki nægilegt að byggja forvarnir sínar á trú. Þó trú sé 

góð útaf fyrir sig, þá verði þekking alltaf að vera höfð að leiðarljósi.257 

 Árið 2001 var birt úttekt þar sem metið hafði verið mikilvægi ýmissa forvarnaraðgerða. 

Það var hvort tveggja litið til forvarnargildis aðgerðanna og hlutfalls kostnaðar og ávinnings. 

Forvarnaraðgerðum voru gefin stig á grundvelli úttektar. Meðal þeirra aðgerða sem skoruðu 

hæstu stigin voru einmitt ungbarnabólusetningar ásamt tóbaksvörnum, vímuvörnum hjá 

unglingum, skimun fyrir leghálskrabbameini og fleira. Af þessu má sjá að forvarnir vegna 

bólusetninga barna skipta miklu máli. 258 

 Höfundur telur að fræðsla sé mjög mikilvæg leið til að auka fjölda bólusettra, annars 

vegar fræðsla til foreldra, hins vegar til almennings.  

 

9.  Niðurstöður og samantekt: Á að lögfesta skyldu til 

bólusetninga? 

Rannsóknarspurningin er hvort lögleiða eigi bólusetningar barna, þ.e. hvort lögfesta eigi skyldu 

foreldra og forráðamanna barna til að láta bólusetja börnin sín þeim almennu bólusetningum 

sem boðið er upp á hér á Íslandi.  

 Tafla 3 hér að framan sýnir að liðlega þriðjungur af 30 Evrópulöndum hafa lögfest 

skyldu til bólusetninga barna. Á síðustu árum er lagasetning af þessu tagi oftast viðbrögð við 

smitsjúkdómafaröldrum sem upp hafa komið vegna síminnkandi þátttöku í bólusetningum, sbr. 

Ítalíu 2017.  

                                                 
255 „Sigurður Guðmundsson landlæknir lætur af störfum“ (Embætti landlæknis) <http://www.landlaeknir.is/um-

embaettid/frettir/frett/item16033> skoðað 28. febrúar 2018. 
256 Sigurður Guðmundsson, „Forvarnir - bót eða böl? [ritstjórnargrein]“ [2004] Læknablaðið 

<http://www.hirsla.lsh.is/lsh/handle/2336/12554> skoðað 28. febrúar 2018. 
257 sama heimild. 
258 sama heimild. 
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 Það er niðurstaða höfundar að ef hjarðónæmi smitsjúkdóma verði ógnað hér á landi 

vegna minnkandi þátttöku í bólusetningum barna þá beri að setja löggjöf sem skyldar 

bólusetningu barna.  

 Um þessa niðurstöðu vísar höfundur til eftirfarandi atriða úr kafla 6 hér að framan: 

1. Ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar mælir fyrir um að börnum skuli tryggð í 

lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Ákvæðinu er ætlað að tryggja 

börnum sérstaka vernd og það byggir fyrst og fremst á 3. gr. Barnasáttmálans. 

Löggjafanum er þannig skylt að setja þau lög sem þarf til að velferð barna sé tryggð. 

Ákvæðið er þó víðfeðmara því það er talið að líta megi svo á að það geri mögulegar 

undantekningar frá öðrum reglum mannréttindakaflans ef þær eru taldar nauðsynlegar 

til að vernda börn. Þetta ákvæði sýnist því ekki einungis leyfa löggjöf sem skyldar 

bólusetningar barna heldur skyldar til slíkrar löggjafar krefjist vernd og velferð barna 

þess.  

2. Þó friðhelgi einkalífs og fjölskyldu sé tryggð í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar þá eru 

í 3. mgr. ákvæðisins undantekningar sem leyfa með lögum inngrip í friðhelgina. Í 

skýringum er sérstaklega vikið að börnum. Undanþáguákvæðið sýnist því leyfa löggjöf 

sem skyldar bólusetningar barna og túlkun á 3. mgr. 76. gr. er í þá veru að ákvæðið geti 

vikið öðrum mannréttindaákvæðum til hliðar sé það nauðsynlegt vegna velferðar barna. 

Túlkun Hæstaréttar á 71. gr. stjórnarskrárinnar í máli nr. 800/2013 er að mati höfundar 

vísbending um að hagsmunir barna yrðu alltaf látnir vega þyngra en hagsmunir foreldra 

þegar kemur að mati á því hvort lagaskylduákvæði brjóti í bága við 71. gr. Höfundur 

telur augljóst að hagsmunir barna af því að það sé skylt að bólusetja séu alltaf þyngri 

því því er ætlað að verja líf þeirra og yrði sett með hliðsjón af því sem þeim er fyrir 

bestur. Hagsmunir foreldra af því að fá að sleppa bólusetningum vegna afstöðu til 

bólusetninga geta tæpast vikið til hliðar rétti barnanna í þessu sambandi. Hjá 

Mannréttindadómstólnum bíða úrlausnar nokkur mál þar sem á reynir hvort lagaskylda 

til bólusetninga verði talið andstæð 8. gr MSE. Það verður fróðlegt að sjá hver 

niðurstaða Mannréttindadómstólsins verður. Mögulega verður hún á sama veg og hjá 

Hæstarétti Bandaríkjanna 1905 þegar friðhelgi einkalífs var vikið til hliðar fyrir 

almannaheill í sambærilegu álitamáli. Hafa þarf þó hugfast að dómar Hæstaréttar 

Bandaríkjanna eru nokkuð komnir til ára sinna, sem rýrir fordæmisgildi þeirra. Afstaða 

Mannréttindanefndarinnar í máli Association of Parents gegn Bretlandi sem vikið er að 

í kafla 6.2.1 bendir mögulega til að lagaskyldan verði talin standast þó svo að það mál 

hafi verið byggt á 2. gr. MSE. Þar skipti máli að bólusetningaaðgerðirnar höfðu þann 
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tilgang að vernda börn gegn ýmsum smitsjúkdómum og allt gert til að tryggja að 

aðgerðirnar væru hættulausar. Höfundur telur líklegt að sömu sjónarmið megi teljast 

eiga við hjá þeim löndum sem sett hafa lagaskyldu. Afstaða Mannréttindanefndarinnar 

í máli Baytüre gegn Tyrklandi er vísbending um það að ef ríki lögfestir skyldu til 

bólusetninga verði það jafnframt að koma á laggirnar bótakerfi leiði varanlegan skaða 

af bólusetningu. Slíkt bótakerfi er þegar til staðar hér á landi með lögum um 

sjúklingatryggingu nr. 111/2000. Samkvæmt ákvæðum þeirra laga er einstaklingum 

tryggðar bætur fari eitthvað úrskeiðis í meðferð án þess að nokkrum verði um það 

kennt. Lögin lögfesta því hlutlæga bótaskyldu vegna meðferðar á heilbrigðisstofnunum. 

Afleiðingar bólusetninga myndu falla þar undir. 

3. Ákvæði Barnasáttmálans hafa verið lögfest hér á landi. Ákvæði 3., 6. og 24. gr. 

Barnasáttmálans sem fjallað er um í 6. kafla hníga öll í þá átt að mæla með löggjöf sem 

skyldar bólusetningar barna verði það niðurstaðan að slík lagaskylda yrði talið barni 

fyrir bestu. Jafnframt má mögulega halda því fram að í reglunni um það sem barni er 

fyrir bestu felist óbein lagaskylda til bólusetninga því eins og að framan er rakið er það 

niðurstsað þeirra sem gerst þekkja að bólusetningar séu börnum mikilvægar og það er 

mælt með þeim gagnvart börnum, m.a. af barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna. 

4. Lagaákvæði um forsjá foreldra lýsa inntaki forsjár og leggja forsjárskyldur á þá. Eftir 

lögfestingu reglunnar um það sem barni er fyrir bestu í 1. gr. barnalaga með 

breytingalögum nr. 61/2012 og lögfestingu Barnasáttmálans með lögum 19/2013 að við 

framkvæmd forsjár sinnar ber foreldrum að iðka forsjárskyldur sínar í samræmi við 

regluna um það sem barni þeirra er fyrir bestu. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna 

nefnir í almennum leiðbeiningum sínum bólusetningar meðal þess sem mikilvægt er 

fyrir bæði ung og fötluð börn. Af því verður ekki önnur ályktun dregin en að í því felist 

vísbending um að bólusetningar séu að mati nefndarinnar börnum fyrir bestu og að 

foreldrum beri að iðka forsjárskyldur sínar í samræmi við það og láta bólusetja börn 

sín. Hér að framan var sagt frá bandarísku dómsmáli þar sem dómari taldi það börnum 

fyrir bestu að fela foreldri sem vildi láta bólusetja þau vald til að ákveða um heilsuvernd 

þeirra og tók það vald þar með frá foreldrinu sem vildi ekki láta bólusetja þau.  

Meðalhófsreglan er mikilvæg regla og hún mælir fyrir um  að aldrei skuli ganga lengra en þurfi 

til að ná markmiði og að valdi skuli ekki beitt nema það sé nauðsynlegt og ekki sé hægt að ná 

fram markmiðinu með öðrum og vægari hætti. Höfundur telur að meðalhófsreglan leiði til þess 

að sé ekki nauðsynlegt út af velferð og vernd barna að lögfesta skyldu til bólusetninga þá beri 

að ná fram bólusetningum með öðrum og vægari hætti. 
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 Miðað við núverandi stöðu mála hér á landi í umfangi bólusetninga telur höfundur hins 

vegar að ekki sé ástæða til að lögfesta skyldu til þeirra. Höfundur telur þá niðurstöðu einnig í 

bestu samræmi við meðalhófsregluna. Æskilegast er að foreldrar láti bólusetja börnin sín af 

fúsum og frjálsum vilja og vegna skilnings á mikilvægi þess fyrir velferð barna þeirra. Þessi 

niðurstaða er og í samræmi við það sem rakið hefur verið hér að framan um afstöðu 

sóttvarnayfirvalda til álitaefnisins. Foreldrar þurfa að skilja að það er börnum þeirra fyrir bestu 

að vera bólusett og þeim ber að gera það sem þeim er fyrir bestu. Það þarf hins vegar ugglaust 

sífellt að hvetja foreldra til að bólusetja börn sín, koma á framfæri upplýsingum um mikilvægi 

bólusetninga og kynna vel hörmulegar afleiðingar sem það getur haft ef börn eru ekki bólusett 

og hjarðónæmi minnkar. Eins og fram kemur t.d. í kafla 5.3 eru vaxandi áhyggjur víða um 

heim, ekki síst í Evrópu, yfir því að tilfelli alvarlegra smitsjúkdóma er að fjölga. Þau hafa mörg 

hver brugðist við því með lögfestingu skyldu, eins og þar er nánar rakið. Flest lönd haga málum 

sínum þó enn með sama hætti og við, þ.e. með því að beina tilmælum til foreldra um það fyrir 

hvaða alvarlegu smitsjúkdómum bólusetja á börn gegn. Eins og fram kemur í kafla 5.2 hefur 

mislingatilfellum í Evrópu fjölgað mjög á síðustu árum og fjölmargir látist af þeirra völdum. 

Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir bendir á þetta í áðurnefndum kafla og mögulega þarf, ef 

þessi þróun heldur áfram, að byrja á því að gera það að skyldu að bólusetja gegn þeim sjúkdómi. 

Í ljósi meðalhófsreglu þá er eðlilegast að ganga sem vægast fram hverju sinni þannig að ef 

mislingar verða fyrst og fremst sá smitsjúkdómur sem veldur faröldrum en aðrir ekki þá telur 

höfundur ekkert því til fyrirstöðu að gera bólusetningu gegn þeim smitsjúkdómi að lagaskyldu 

en halda áfram með tilmæli um bólusetningu gegn hinum. Minnt er á að mislingar eru mjög 

smitandi og hjarðónæmið þarf að vera mjög hátt, u.þ.b. 90-95% íbúa þarf að vera bólusett til 

að hjarðónæmi myndist og samfélagið sé öruggt, sbr. kafla 2.2.  

 Höfundur er eins og áður segir sammála þeirri nálgun málsins en telur að fleira megi 

gera en að beina tilmælum hvað þetta varðar. Til viðbótar vill höfundur því setja fram nokkrar 

tillögur um það með hvaða hætti auka megi þátttöku foreldra í bólusetningum barna og telur 

að úrræði af þessu tagi geti haft áhrif í þá átt að fjölga bólusettum börnum: 

1. Betra áminningarkerfi. Hér að framan var rakið að sóttvarnaryfirlæknir telur að minnkandi 

þátttaka í bólusetningum barna sé mögulega ekki meðvituð ákvörðun foreldra heldur 

gleymska og jafnvel kæruleysi. Hvorugt eru haldbær rök fyrir því að svipta barni því öryggi 

að verða bólusett gegn alvarlegum smitsjúkdómum. Í undirbúningi er að bæta úr 

áminningarkerfi heilsugæslu gagnvart foreldrum til að freista þess að auka þátttöku í 

bólusetningum. Höfundur telur það mun betri leið en þá að ætla foreldrum sjálfum að muna 

eftir hvenær koma eigi með börn í bólusetningar. Höfundur telur hins vegar að 
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samskiptatækni nútímans leyfi fleiri leiðir en hingað til hefur verið horft til, leiðir sem 

hvorki eru tímafrekar né kostnaðarsamar. Heilsugæslan getur t.d. sent foreldrum áminningu 

í hvert sinn sem barn þeirra nálgast þann aldur sem bólusetningar miðast við og bent þeim 

á að nú sé tímabært að panta tíma í bólusetningu. Sinni foreldrar ekki boðuninni þá er 

mikilvægt að endurtaka hana reglulega. Þessi samskipti má t.d. hafa í formi smáskilaboða. 

Þessum áminningum má einnig koma á framfæri með reglubundnum auglýsingum bæði í 

fjölmiðlum og netmiðlum. Regluleg umfjöllun í fjölmiðlum tryggir að bólusetningar og 

mikilvægi þeirra séu sífellt í umræðunni. Það má senda dreifimiða í leikskóla til að minna 

foreldra á bólusetningar svo einhverjar leiðir séu nefndar.   

2. Fjölbreytt og umfangsmikil fræðsla. Höfundur telur að sífelld fræðsla um afleiðingar þess 

að börn eru ekki bólusett geti því skipt sköpun varðandi það hvaða ákvörðun foreldrar taka 

um bólusetningu barna sinna enda bendir margt til þess að vanþekking og falsgreinar vegi 

þungt gagnvart ákvörðun þeirra foreldra sem ákveða að láta ekki bólusetja börn sín. Fátt er 

því betra en fræðsla til að leiða foreldrum fyrir sjónir að bólusetning er barni þeirra fyrir 

bestu. Fræðslan þarf að vera fjölbreytt og ná víða. Þegar eru til bæklingar um bólusetningar 

barna og eru fáanlegir á öllum heilbrigðisstofnunum. Þá hefur heimasíða Embætti 

landlæknis að geyma aðgengilega og auðskiljanlega fræðslu, hvor tveggja um allar þær 

almennu bólusetningar sem Embætti landlæknis hvetur foreldra eindregið til að mæta í og 

láta bólusetja börn sín, auk upplýsinga um þá smitsjúkdóma sem bólusett er fyrir. Höfundur 

telur að auka megi enn á fræðsluna t.d. með auglýsingaherferðum um bólusetningar 

sambærilegum þeim sem gerðar hafa verið á vegum Umferðastofu259  og einnig VÍS260 til 

þess að fá fólk til að hugsa sig um áður en það ákveður að tala í síma undir stýri, aka of 

hratt eða aka undir áhrifum áfengis. Höfundur telur að hægt væri að gera sambærilegar 

auglýsingar um bólusetningar barna og þannig sýna hvað í raun og veru getur gerst taki 

foreldrar eða forráðamenn þá ákvörðun að láta ekki bólusetja barn sitt. Í auglýsingunum 

gæti til dæmis óbólusett barn gengið inn í leikskóla og hitt þar vin sinn sem getur af 

læknisfræðilegum ástæðum ekki þegið bólusetningar. Óbólusetta barnið smitast af 

sjúkdómi sem almennt er bólusett fyrir og vinurinn sem ekki getur þegið bólusetningarnar 

smitast af óbólusetta barninu og jafnframt smitast systkini annars barns á leikskólanum sem 

ekki hefur aldur til þess að verða bólusett en kemur með foreldri inn á leikskólann til að til 

                                                 
259 „Umferðastofa auglýsing“ 

<https://www.youtube.com/results?search_query=umfer%C3%B0arstofa+augl%C3%BDsing> skoðað 28. 

febrúar 2018. 
260 „VÍS - Heppinn - Dóri“ <https://www.youtube.com/watch?v=Z0Bz69wC2hw> skoðað 28. febrúar 2018. 



 78 

dæmis ná í eldra systkinið sitt. Þetta er hugmynd sem hægt væri að framkvæma og telur 

höfundur að árangursrík umfjöllun gæti skapast í þjóðfélaginu ef slíkar auglýsingar yrðu 

gerðar. 

3. Sérstakar ábendingar vegna ferðalaga til útlanda. Höfundur telur ólíklegt að foreldar sem 

ákveða að bólusetja ekki barn sitt geri sér grein fyrir að líkurnar á því að óbólusett barn 

smitist af þeim smitsjúkdómum sem almennt er bólusett fyrir hér á landi geta margfaldast 

ef barnið ferðast til landa þar sem hjarðónæmi er ekki eins gott og hér á landi. Ferðalög 

Íslendinga til útlanda eru orðin mjög algeng, einnig ferðalög barna. Höfundur telur að það 

geti verið áhrifamikil leið til að áminna um mikilvægi bólusetninga ef við kaup á farmiða 

fyrir barn á netinu komi grípandi skilaboð á skjáinn með ábendingu um að ef barn er ekki 

bólusett sé það í aukinni hættu á að smitast af smitsjúkdómum, sem almennt er bólusett 

fyrir hér á landi. Skilaboðin þurfa hvorki að vera flókin né löng heldur grípandi fyrir 

foreldra. Dæmi: Foreldrar Önnu, sem er fimm ára, ætla með hana í frí til útlanda. Þau mættu 

í allar almennar bólusetningar með Önnu frá þriggja mánaða aldri til tveggja og hálfs árs 

aldurs en foreldrar Önnu höfðu frestað því að mæta með hana í fjögurra ára skoðun og 

bólusetningu. Það var þó bara gleymska en ekki meðvituð ákvörðun. Þegar foreldar Önnu 

bóka farmiðann hennar kæmu eftirfarandi skilaboð á skjáinn: "ATH! Aukin hætta er á að 

smitast af smitsjúkdómum þegar ferðast er í útlöndum! Er Anna bólusett?" Höfundur telur 

að skilaboð af þessu tagi gætu orðið til þess að foreldrar Önnu og aðrir foreldrar í sömu 

sporum myndu átta sig á því að gleymst hefði að bólusetja barnið og færu þá með það í 

bólusetningar fyrir utanlandsferðina. Höfundur telur skilaboð af þessu tagi einnig vera góða 

áminningu fyrir þá foreldra og forráðamenn sem ferðast með barn sitt til útlanda áður en 

það nær þeim aldri að geta þegið bólusetningar. Þeir foreldrar og forráðamenn geta þá gert 

ráðstafanir til að reyna að lágmarka líkur á smiti. 

4. Endurbólusetningar fullorðinna. Höfundur telur að hér megi taka ýmsar aðrar þjóðir til 

fyrirmyndar þegar kemur að hvatningu með endurbólusetningu allra fullorðna. Eins og 

rakið er að framan er vörn sumra bólusetninga ekki ævilöng heldur þarf að endurtaka hana 

til að vörnin viðhaldist. Gagnvart hjarðónæmi skiptir þetta miklu máli og því mikilvægt að 

hvetja einnig fullorðið fólk til að endurtaka þær bólusetningar sem ekki hafa ævilanga 

virkni. 

5. Tilkynning um óbólusett börn. Höfundur telur koma til greina að heimila leikskólum að 

kalla eftir því að foreldrar sem kjósa að sleppa bólusetningu barna sinna án þess að 

heilsufarsástæður búi að baki, verði að tilkynna það leikskóla barna sinna þannig að hægt 

sé að upplýsa aðra foreldra um það að á leikskólanum sé barn/börn sem ekki séu bólusett. 
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Það getur skipt foreldra sem eiga barn sem ekki má bólusetja af heilsufarsástæðum miklu 

máli að vita að á leikskólanum sem þau eru mögulega að fara að setja barn sitt á, sé eitt eða 

fleiri óbólusett börn. Slíkar upplýsingar myndu mögulega verða til þess að viðkomandi 

foreldrar myndu leita eftir vist fyrir barn sitt á leikskóla þar sem öll börn eru bólusett. 

Höfundur gerir sér grein fyrir vandamálum vegna persónuverndar sem kunna að tengjast 

slíkri "tilkynningaskyldu" en telur að ákvæði persónuverndarlaga ættu ekki að koma í veg 

fyrir upplýsingagjöf af þessu tagi enda yrði þess gætt að segja aldrei frá því hvaða barn eða 

börn væru ekki bólusett vegna afstöðu foreldra til bólusetninga. Þá telur höfundur vandséð 

af hverju foreldrar sem telja sig hafa tekið upplýsta ákvörðun um að bólusetja ekki börn sín 

eigi að vera eitthvað feimin við að segja frá því ef persónuverndar þeirra og barna þeirra er 

gætt. 

Höfundur er þannig ekki hlynntur því að lögbundin verði skylda til bólusetninga að svo 

stöddu en telur jafnframt að 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar leiði til þess að slíka löggjöf yrði 

að setja komi upp sú staða hér á landi að hjarðónæmi minnki og öryggi barna þar með ógnað 

vegna vaxandi smithættu. Höfundur vill hins vegar að stöðugt sé með öðrum hætti hvatt til 

bólusetninga barna af hálfu stjórnvalda og hefur rakið hér að framan ýmsar frekari aðgerðir 

sem grípa skuli til til stuðnings hinni óbeinu lagaskyldu, aðgerðir sem myndu hvetja foreldra 

til að sinna henni. Stjórnvöld þurfa stöðugt að vera vakandi fyrir stöðu bólusetninga, fylgjast 

með hjarðónæminu hér á landi og finna leiðir til að tryggja það að foreldrar barna láti bólusetja 

börn sín. 

Verði raunin sú að hjarðónæminu hér á landi verði ógnað þrátt fyrir fjölbreyttar aðferðir 

til að viðhalda því og auka verður ekki komist hjá því að setja lög sem skylda bólusetningar 

barna og það beinlínis ber að gera það eins og margsinnis hefur verið bent á, á grundvelli 3. 

mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar.  

Það er afar mikilvægt að Ísland bætist ekki í hóp þeirra Vesturlanda þar sem 

smitsjúkdómar koma upp aftur með ófyrirséðum afleiðingum fyrir óbólusett börn og fullorðna. 

Í þeirri stöðu viljum við aldrei aftur verða. 
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— —, „Embætti landlæknis- Kikhósti“ (Embætti landlæknis, 28. apríl 2017) 

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-

sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item12513/Kikhosti_(Pertussis)> skoðað 24. janúar 

2018 
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Heckenlively K, „Kent Heckenlively“ (Plague) <http://plaguethebook.com/kent-

heckenlively.html> skoðað 21. febrúar 2018 

Howard Friedman,  „Dad awarded right to make medical decisions because mom objects to 

vaccinations“ (Religion clause, 7. apríl 2015) 

<http://religionclause.blogspot.com/2015/04/dad-awarded-right-to-make-medical.html> 

skoðað 1. nóvember 2018 

Hviid A, „Association Between Thimerosal-Containing Vaccine and Autism“ (2003) 290 

(13) JAMA 1763 

Jenner E, Further Observations on the Variolæ Vaccinæ or Cow Pox (The author 1799) 

Jón Thorstensen, Fáeinar athugasemdir um kúabólu-setníngu og bólusótt fyrir almúga á 

Íslandi (á opinberan kostnad 1840) 

https://www.ohchr.org/EN/newsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20023&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/newsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20023&LangID=E


 86 

Konstad M og Gjellan M, „Ap vil teste obligatorisk meslingvaksine for alle barn i Oslo“ 

[2018] NRK <https://www.nrk.no/norge/ap-vil-teste-obligatorisk-meslingvaksine-for-alle-

barn-i-oslo-1.13930651> skoðað 28. febrúar 2018 

Kristinn Ingvarsson, „Bólusetning eina öryggið gegn hettusótt“ 
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(Heilbrigðisstofnun Suðurlands) <https://www.hsu.is/wp-

content/uploads/2010/10/bolusetningar_barna_okkar_abyrgd.pdf> skoðað 2. júlí 2018 

Vilhjálmur Árnason, Farsælt líf, réttlátt samfélag - kenningar í siðfræði (Mál og Menning 

2008) 

Wakefield AJ o.fl., „RETRACTED: Ileal-Lymphoid-Nodular Hyperplasia, Non-Specific 

Colitis, and Pervasive Developmental Disorder in Children“ (1998) 351 (9103) The Lancet 

637 

Wendy K. Mariner, George J. Annas, Leonard H. Glantz, „Jacobson v Massachusetts: It´s not 

your great-great-grandfather´s public health law“ (US National Library of Medicine National 

Institutes of Health, apríl 2005) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449224/> 

skoðað 16. október 2018 

Williamson S, „Anti-vaccination leagues.“ (1984) 59 (12) Archives of Disease in Childhood 

1195 

Wolf D, „Vaccatination“ <https://www.davidwolfe.com/search/vaccination/> skoðað 21. 

febrúar 2018. 

Wolfe RM og Sharp LK, „Anti-Vaccinationists Past and Present“ (2002) 325 (7361) BMJ : 

British Medical Journal 430 

Ýmir Óskarsson, „Afstaða til bólusetningar barna á Íslandi“ (BSc ritgerð, Háskóli Íslands 
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04. tbl. 104. árg. 2018) <http://www.laeknabladid.is/tolublod/2018/04/nr/6693> skoðað 10. 

september 2018 

Þórólfur Guðnason, „Nýtt tilfelli af mislingum greindist í gær“ (Embætti landlæknis 20. mars 

2019) <https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item36953/-Nytt-tilfelli-af-

mislingum-greindist-i-gaer--> skoðað 25. mars 2019 

— —, sóttvarnarlæknir, tölvupóstur til höfundar. (20. mars 2018) 

Þröstur Haraldsson, „Grein um MMR-bólusetningu dregin til baka“ (Læknablaðið) 

<http://www.laeknabladid.is/2004/4/umraeda-frettir/nr/1561/> skoðað 11. febrúar 2018 
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