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Útdráttur  

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann 

á Akureyri. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða ástæður eru fyrir því að 

foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín. Rannsóknin hefur þann tilgang að grafa 

dýpra í þær ástæður og tilfinningar sem foreldrar kunna að hafa fyrir þeirri ákvörðun.  

Með því að þekkja ástæður foreldra sem kjósa að bólusetja ekki börn sín mætti 

í framhaldinu koma betri fræðslu af stað til að upplýsa þá betur um gagnsemi 

bólusetninga. Ástæður þess að sumir foreldrar bólusetja ekki börn sín virðast oft á 

tíðum vera vegna rangra upplýsinga og þekkingarleysis.  

Rannsóknarspurning fyrirhugaðrar rannsóknar er: Hver er ástæða þess að 

foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín? Notast verður við eigindlega 

rannsóknaraðferð til að leita svara við rannsóknarspurningunni. Telja höfundar 

rýnihópa henta best við gerð rannsóknarinnar þar sem foreldrar sem kjósa að bólusetja 

ekki börn sín eru í minnihluta. Eigindleg rannsóknaraðferð er talin henta vel þegar 

ekki er vitað fyrirfram hvaða spurningar eiga við. Rýnihópar eru taldir æskileg aðferð 

þegar rannsaka á einstaklinga sem hafa sameiginlega reynslu eða viðhorf líkt og í 

fyrirhugaðri rannsókn. Með rýnihópum er hægt að skoða viðhorf minnihlutahópa og 

öðlast þannig betri skilning á því rannsóknarefni sem við á.  

Höfundar telja að með gerð slíkrar rannsóknar hér á landi sé hægt að bæta 

þekkingu foreldra á gagnsemi bólusetninga. Í kjölfarið gætu þeir tekið upplýsta 

ákvörðun um að bólusetja börn sín og þannig viðhaldið ákjósanlegri 

bólusetningartíðni innan samfélagsins. 

  

Lykilhugtök: bóluefni, bólusetning, smitsjúkdómar, hjarðónæmi, börn, skoðun 

foreldra 
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Abstract  

This research proposal is a thesis submitted towards a B.S. degree in Nursing at the 

University of Akureyri. The goal of this research proposal is to look at the reasons 

why parents choose not to vaccinate their children. The research purpose is to dig 

deeper into those reasons and emotions parents may have in regards to their decision. 

By knowing the reasoning of parents who choose not to vaccinate their 

children you can deliver to them better information in order to improve their 

education on the benefits of vaccination. The reasons some parents do not vaccinate 

their children often seem to be misinformation and lack of knowledge.  

The research question which is suggested in this research proposal is the 

following: What is the reason parents choose not to vaccinate their children? A 

qualitative research method will be used to answer the research question. Authors 

consider focus groups to be the best fit for this research due to parents who choose not 

to vaccinate are in minority. A qualitative research method is considered a good fit 

when the questions are unknown beforehand. Focus groups are the recommended 

method when researching individuals that share a common experience or opinion as 

in the proposed research. With focus groups it is possible to examine the opinion of a 

minority and therefore gain a better understanding of the researched subject. 

Authors believe that with this kind of research in Iceland it is possible to 

improve parent’s knowledge of the benefits of vaccination. Therefore, they can make 

a more informed decision about their child’s vaccination and thus maintain the 

desired rate of vaccinations in our society.   

 

Key words: Vaccine, vaccination, infectious diseases, herd immunity, children, 

parents opinion 
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1.   Inngangur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi er María Guðnadóttir aðjúnkt við 

heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri, hjúkrunarfræðingur og sérfræðingur í 

barnahjúkrun. Tilgangur rannsóknaráætlunarinnar er að skyggnast inn í hugarheim 

foreldra og ákvarðanir þeirra hvað varðar bólusetningar barna sinna. Hugmyndin að 

umfjöllunarefninu kviknaði út frá mikilli umræðu í samfélaginu undanfarin ár, um val 

foreldra á bólusetningum fyrir börn sín. 

 Í þessum kafla verður bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur, tilgangur 

rannsóknaráætlunarinnar og gildi fyrir hjúkrunarfræði. Komið verður inn á 

hugmyndafræðilegan ramma ásamt skilgreiningu hugtaka. Rannsóknarspurning 

verður sett fram, rannsakendur tjá gildismat verkefnisins, útskýrt verður hvernig 

gagnaöflun fór fram og þau leitarorð sem notuð voru. Í lok kaflans verður stutt 

samantekt.  

1.1 Bakgrunnsupplýsingar 

Bólusetning er sú aðgerð sem notast er við til að koma í veg fyrir útbreiðslu á 

smitsjúkdómum og kemur á ónæmi einstaklings fyrir tilteknum sjúkdómi (Embætti 

landlæknis, 2017a; Kumar og Brundha, 2018). Ónæmisaðgerðir eru frjálst val, en þær 

sem tilheyra almennum bólusetningum barna eru foreldrum að kostnaðarlausu 

(Campbell o.fl., 2017). Þrátt fyrir að börn geti fundið fyrir einhverjum einkennum 

eftir að hafa verið bólusett, eru þau mun vægari en ef barnið er óbólusett og veikist af 

sjúkdómnum. Frá því að bólusetningar hófust hér á landi hefur tekist að útrýma 

mörgum sjúkdómum sem flest öll börn smituðust af áður fyrr og dró þau jafnvel til 

dauða (Embætti landlæknis, 2017a). World Health Organization (WHO) telur að með 
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bólusetningum megi koma í veg fyrir að 2 til 3 milljónir manna látist á ári hverju 

vegna smitsjúkdóma (Þórólfur Guðnason, 2018; Óskarsson o.fl., 2015).  

         Á Íslandi eru svokallaðar grunnbólusetningar barna gegn kíghósta, barnaveiki, 

stífkrampa, mænusótt auk gegn pneumókokkum, meningókokkum, mislingum, 

hettusótt, haemofilus influenzae af gerð b og rauðum hundum. Nýlega var hér á landi 

farið að bólusetja stúlkur gegn Human Papilloma Virus (HPV) sem leitt getur til 

leghálskrabbameins (Embætti landlæknis, 2016a). Nýleg heimasíða, Heilsuvera er 

ætluð til að halda utan um bólusetningar og hvenær þær voru gefnar. Frá því að hún 

var kynnt til sögunnar hefur þátttaka í bólusetningum verið skrásett hér á landi og út 

frá þeim upplýsingum hægt að meta hvort bólusetningartíðni sé talin ásættanleg 

(Embætti landlæknis, 2016b).  

Mislingafaraldrar eru ekki óalgengir og rekur dönsk rannsókn þá helst til þess 

að foreldrar ákveða að bólusetja ekki börn sín. Með 5% lækkun á bólusetningartíðni 

getur tíðni mislinga þrefaldast með tilheyrandi veikindum og kostnaði fyrir 

samfélagið (Hviid, Hansen, Frisch og Melbye, 2019). Þrátt fyrir þetta hefur þátttaka í 

bólusetningum á Íslandi gegn mislingum verið næg til að ná hjarðónæmi (Þröstur 

Haraldsson, 2004). Hér á landi er boðið upp á bólusetningu gegn hlaupabólu en greiða 

þarf sérstaklega fyrir hana. Ýmis lönd hafa nú þegar komið þessari bólusetningu inn í 

almennar bólusetningar, verið er að skoða hvort Ísland verði næsta land til að bætast í 

þann hóp (Embætti landlæknis, 2016c; Morgunblaðið, 2019).  

1.2 Tilgangur rannsóknaráætlunar og gildi fyrir hjúkrunarfræði  

Tíðni bólusettra og hugmyndir foreldra um bólusetningar skipta 

hjúkrunarfræðinga miklu máli þar sem foreldrar beina sínum spurningum yfirleitt til 

þeirra. Hjúkrunarfræðingar þurfa að leiðrétta röng skilaboð og vera meðvitaðir um 

hvenær þörf er á fræðslu. Að veita fræðslu getur verið vandasamt og mikilvægt er að 
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hjúkrunarfræðingar hafi góða færni á því sviði. Rannsóknaráætlun þessi hefur mikið 

gildi fyrir þróun í hjúkrun þar sem höfundar telja að niðurstöður hennar gætu veitt 

upplýsingar sem hægt væri að nýta til að ná betur til þeirra foreldra sem kjósa að 

bólusetja ekki börn sín.  

1.3 Hugmyndafræðilegur rammi  

Við framkvæmd rannsóknarinnar er eigindleg aðferðafræði talin eiga við, þar 

sem lítið er vitað um þetta efni og einnig eru foreldrar sem kjósa að bólusetja ekki 

börn sín í minnihluta. Æskilegt er að notast við eigindlega aðferð þegar ekki er vitað 

fyrirfram hvaða spurningar eiga við. Þá er hægt að taka persónuleg viðtöl við fólk og 

setja upp rýnihópa. Markmið rannsóknarinnar er að rýna í upplifun fólks og ekki er 

víst að fyrirfram gerðir spurningalistar lýsi hvaða tilfinningar eru að baki 

ákvarðanatöku foreldra. Því er eigindleg rannsóknaraðferð talin hentug fyrir þetta 

tiltekna málefni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

1.4 Skilgreining hugtaka  

Bóluefni (e. vaccine): Bóluefni er ýmist gert úr bakteríum, veikluðum veirum 

eða inniheldur efni sem eru einnig í sýklum þessa smitsjúkdóms (Embætti landlæknis, 

2017a).  

Bólusetning (e. vaccination): Bóluefni er sprautað í vöðva eða undir húð og 

kemur á ónæmi einstaklings fyrir tilteknum sjúkdómi. Bóluefnið örvar ónæmiskerfi 

líkamans þannig að efnið greinist óþekkjanlegt, í framhaldinu ræðst ónæmiskerfið á 

efnið og festir það í minni sínu. Þannig getur ónæmiskerfið þekkt og eyðilagt þessar 

örverur síðar meir (Kumar og Brundha, 2018; Embætti landlæknis, 2017a).  

Smitsjúkdómar (e. infectious diseases): Sjúkdómar eða faraldrar sem smitast 

manna á milli, hægt er að koma í veg fyrir eða minnka líkur á sumum þeirra með 

bólusetningum (Skilgreining höfunda).  
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Hjarðónæmi (e. herd immunity): Til að hjarðónæmi náist þarf þekjun 

einstaklinga sem eru bólusettir að ná ákveðinni prósentu af heildarfjölda. Þekjun þarf 

að ná 80% til 90% eftir sjúkdómum til að hjarðónæmi náist í samfélaginu 

(Heilbrigðisstofnun Suðurlands, e.d.). 

1.5 Rannsóknarspurning  

Við vinnslu rannsóknaráætlunarinnar munu höfundar leitast eftir að svara 

eftirfarandi spurningu:  

1.   Hver er ástæða þess að foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín?  

1.6 Gildismat rannsakenda  

 Í rannsóknaráætlun þessari vilja höfundar komast að niðurstöðu hvert álit 

foreldra er á bólusetningum almennt, einnig hvaða ástæða er að baki því að foreldrar 

vilja ekki láta bólusetja börn sín. Hægt væri að nýta niðurstöður þessarar rannsóknar 

til að bæta fræðslu og almenna þekkingu foreldra á gagnsemi bólusetninga.   

1.7 Gagnaöflun og leitarorð  

Gagnagrunnarnir Proquest, EBSCOhost og Scopus voru notaðir til þess að afla 

gagna. Að auki var notast við opinberar upplýsingar hér á landi m.a. frá Landlækni, 

skýrslur sem og reglugerðir. Þau leitarorð sem helst var notast við í fræðilegu 

samantektinni eru: vaccine, vaccination, children, nursing, Europe, parents opinion, 

benefits, defects, HPV og MMR.   

1.8 Samantekt  

Mikið er í umræðunni í dag að ýmsir smitsjúkdómar séu að vakna á ný sem 

voru nánast útdauðir líkt og mislingar. Þess vegna er nú sérstaklega mikilvægt að 

komast að því hvaða ástæður búa að baki því að foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn 

sín. Vegna aukinnar umræðu í samfélaginu er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu 
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meðvitaðir um þessar ástæður til að geta frætt foreldra og þannig reynt að koma í veg 

fyrir útbreiðslu smitsjúkdóma á ný.  

Í þessum kafla kom fram tilgangur og bakgrunnur rannsóknaráætlunarinnar, 

rannsóknarspurning var kynnt og hugtök skilgreind ásamt því að lýsa hvernig 

gagnasöfnun fór fram. Í framhaldi af inngangi inniheldur rannsóknaráætlunin annan 

kafla með fræðilegri samantekt um bakgrunn rannsóknarefnisins og í þriðja kafla er 

fjallað um þá aðferðafræði sem notast verður við. Fjórði kafli er umræðukafli þar sem 

höfundar ígrunda helstu niðurstöður fræðilegu samantektarinnar og fimmti og síðasti 

kaflinn er lokaorð.  
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2.   Fræðileg samantekt 

2.1 Bólusetningar 

Í samantekt þessari verður almennt farið yfir skilgreiningu bólusetninga ásamt 

sögu þeirra á Íslandi. Fjallað verður um hvernig bólusetningum barna er háttað hér á 

landi sem og erlendis og gerð grein fyrir þeim kostum og aukaverkunum sem geta 

komið í kjölfarið. Farið verður yfir hvernig foreldrar komast að niðurstöðu sinni 

ásamt viðhorfum þeirra til bólusetninga, jákvæðum sem og neikvæðum. Meðal annars 

verður fjallað um umdeilda bóluefnið MMR, bólusetningu gegn hlaupabólu og HPV 

veirunni.  

Fjölmargir smitsjúkdómar eru til í heiminum og smitast manna á milli. 

Bólusetning er sú aðgerð sem notast er við til að koma í veg fyrir að útbreiðsla verði á 

þessum smitsjúkdómum (Embætti landlæknis, 2017a). Barnabólusetningar miða að 

því að vernda börn gegn sjúkdómum sem hægt er að bólusetja fyrir. Ónæmisaðgerðir 

eru frjálst val, þær bólusetningar sem tilheyra almennum bólusetningum eru 

foreldrum að kostnaðarlausu (Campbell o.fl., 2017).  

Bólusetning kemur á ónæmi einstaklings fyrir tilteknum sjúkdómi (Kumar og 

Brundha, 2018). Við bólusetningu er bóluefni sprautað í vöðva eða undir húð hjá 

einstaklingnum og er það ýmist gert úr bakteríum, veikluðum veirum eða inniheldur 

efni sem eru einnig í sýklum þess smitsjúkdóms sem sprautað er fyrir (Embætti 

landlæknis, 2017a). Bóluefnið örvar ónæmiskerfi líkamans þannig að efnið greinist 

óþekkjanlegt, í framhaldinu ræðst ónæmiskerfið á efnið og festir það í minni sínu. 

Þannig á ónæmiskerfið auðveldara með að þekkja og eyðileggja þessar örverur ef þær 

koma upp síðar meir. Bólusetning er ein öruggasta læknisfræðilega fyrirbygging sem 

fyrir finnst en eins og með allt annað getur þeim fylgt áhætta og aukaverkanir (Kumar 

og Brundha, 2018).  
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Þrátt fyrir að mörg börn finni fyrir einhverjum einkennum eftir bólusetningu 

komast þau ekki í hálfkvisti við þær afleiðingar sem það getur haft í för með sér ef 

barnið er ekki bólusett. Eftir að bóluefni kemst inn í líkama barns verður til 

mótefnasvörun sem minnkar verulega líkurnar á að það smitist. Eftir að farið var að 

bólusetja börn hér á landi hefur tekist að útrýma mörgum sjúkdómum sem léku 

íslensk börn grátt á árum áður. Sýnt hefur verið fram á annars staðar í heiminum að 

þessir sjúkdómar vakna upp aftur ef bólusetningum er ekki viðhaldið nægilega vel 

(Embætti landlæknis, 2017a). 

Hjarðónæmi myndast þegar mikill meirihluti fólks er bólusettur í samfélaginu. 

Það er þegar bakteríur og veirur sem valda sýkingum ná ekki bólfestu vegna þess að 

flestir einstaklingar eru bólusettir gegn þeim. Skiptir þetta máli fyrir þá sem af 

einhverjum ástæðum geta ekki látið bólusetja sig þar sem þeir fá vernd frá því að aðrir 

hafa verið bólusettir. Svo hægt sé að ná hjarðónæmi innan samfélags þarf þekjun 

bólusettra að uppfylla ákveðið hlutfall af heildarfjölda íbúa. Þekjun er mismunandi 

eða um það bil 80% til 90% eftir því hvaða sjúkdóm um ræðir. Hlutfall þeirra sem 

hafa verið bólusettir fyrir mislingum hefur sem dæmi farið lækkandi. Ástæðan er sú 

að fleiri foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín, en þekjun hérlendis er við 90%. 

Börn hér á landi eru bólusett fyrir mislingum við 18 mánaða aldur og eru þar af 

leiðandi berskjölduð fyrir sjúkdómnum fram að þeim aldri (Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands, e.d.). 

2.1.1 Saga bólusetninga á Íslandi. Bólusetningar hófust fyrst í lok 18. aldar 

þegar sjúkdómurinn kúabóla herjaði á fjölda fólks. Vísindamaðurinn Edward Jenner 

var með þeim fyrstu sem sýndi fram á að bólusetning veitti vörn gegn kúabólu en í 

langan tíma var það eina bóluefnið sem til var (Ásgrímur Fannar Ásgrímsson, 2018). 

Hér á landi var fyrst farið að bólusetja árið 1802 gegn kúabólunni en þá voru lög sett á 
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um að allir foreldrar ættu að láta bólusetja börn sín gegn henni. Er þetta í fyrsta og 

eina skiptið sem lög hafa verið sett hér á landi um bólusetningu, en lögin voru 

afnumin árið 1978 þegar tekist hafði að útrýma kúabólu í heiminum (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir, Haraldur Briem og Þórólfur Guðnason, 2016). Það var ekki fyrr en í 

kringum árið 1900 að það fór að draga til tíðinda hvað bólusetningar varðar, þá var 

farið að bólusetja gegn helstu smitsjúkdómum (Þórólfur Guðnason, 2018).  

Almennar skipulagðar bólusetningar hófust hins vegar ekki fyrr en árið 1959 

en þá var bólusett gegn barnaveiki, stífkrampa, kíghósta og mænusótt. Ekki er því 

langt síðan byrjað var að bólusetja gegn þessum smitsjúkdómum en í gegnum tíðina 

höfum við séð gríðarlegan ávinning af bólusetningum barna á skömmum tíma. 

Sjúkdómar sem herjuðu á börn áður fyrr þekkjast varla hér á landi í dag (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Í gegnum tíðina hafa síðan fjölmörg bóluefni bæst við til 

að koma í veg fyrir hina ýmsu sjúkdóma, eða gegn um 30 mismunandi 

smitsjúkdómum (Þorbjörg Guðmundsdóttir o.fl., 2016; Þórólfur Guðnason, 2018). 

Sum þeirra eru partur af hefðbundnum bólusetningum barna á meðan önnur eru 

viðbót fyrir áhættuhópa og þá foreldra sem óska sérstaklega eftir þeim (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Í dag hefur Embætti landlæknis sett fram reglugerð sem 

miðar að því að öllum foreldrum barna með lögheimili á Íslandi séu boðnar 

bólusetningar gegn helstu smitsjúkdómum (Dögg Pálsdóttir, 2015).  

Almennt er viðurkennt að bólusetningar komi í veg fyrir sjúkdóma og á hverju 

ári telur WHO að með bólusetningum megi koma í veg fyrir að 2 til 3 milljónir manna 

deyi vegna smitsjúkdóma (Þórólfur Guðnason, 2018; Óskarsson o.fl., 2015). Burtséð 

frá aðgengi að hreinu vatni, er engin heilsufarsleg íhlutun jafn áhrifarík til að draga úr 

sjúkdómsbyrði eins og bólusetningar (Óskarsson o.fl., 2015). Þrátt fyrir þetta deyja 

samt sem áður 1,5 til 2,5 milljón manns árlega af völdum smitsjúkdóma sem hægt er 
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að fyrirbyggja með bólusetningum (Þórólfur Guðnason, 2018; Óskarsson o.fl., 2015). 

Mikið af faröldrum hafa brotist út í Evrópu síðustu áratugi af smitsjúkdómum sem 

hefði verið hægt að fyrirbyggja með viðunandi bólusetningum (Weiss, Schröpfer og 

Merten, 2016).  

Rannsókn Óskarsson o.fl. (2015) sýndi fram á mjög jákvætt viðhorf Íslendinga 

til bólusetninga barna enda ganga þær vel hér á landi. Tíðni smitsjúkdóma sem 

bólusetningar geta komið í veg fyrir er lág og eru niðurstöðurnar hvetjandi til að halda 

áfram á sömu braut og gera jafnvel enn betur. Sóttvarnarlæknir, Þórólfur Guðnason 

(2018) skrifaði einnig grein um þetta mikilvæga málefni og tekur þar fram að fullyrða 

megi að frá því að byrjað var að bólusetja hefur á heimsvísu tekist að koma í veg fyrir 

hundruðir milljóna dauðsfalla og alvarlegra afleiðinga þessara smitsjúkdóma. 

2.1.2 Tímasetning bólusetninga. Á Íslandi eru börn grunnbólusett gegn 

barnaveiki, kíghósta, stífkrampa, mænusótt, haemofilus influenzae af gerð b auk gegn 

pneumókokkum 3 og 5 mánaða. Bólusett er við meningókokkum C þegar börn eru 6 

og 8 mánaða. Aftur er bólusett við 12 mánaða aldur til að styrkja vörn barna. Við 4 og 

14 ára aldur er bólusetning endurtekin gegn barnaveiki, kíghósta, stífkrampa og 

mænusótt. Við 18 mánaða aldur er bólusett gegn hettusótt, mislingum og rauðum 

hundum, við 12 ára aldur er síðan gefin örvunarskammtur gegn þessum sjúkdómum. 

HPV bólusetning er einungis ætluð 12 ára stúlkum og er bólusett gegn henni tvisvar 

sinnum með um það bil sex mánaða millibili (Embætti landlæknis, 2016a).  

2.1.3 Skráning og reglugerð bólusetninga. Heilsuvera er nýleg heimasíða 

þar sem m.a. má sjá yfirlit yfir þær bólusetningar sem barn hefur fengið hingað til og 

hvenær það var bólusett. Þrátt fyrir að þessi einfalda heimasíða sé til komin til að 

halda utan um bólusetningar er skráningum þó enn ábótavant hér á landi (Embætti 

landlæknis, 2016b). Ef til vill hefur heilbrigðisstarfsmaður í einhverjum tilfellum 
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gleymt að skrá bólusetninguna og því virðist bólusetningartíðni lægri en hún er í raun 

þegar farið er yfir þátttöku landsmanna í almennum bólusetningum (Embætti 

Landlæknis, 2018a). Mikilvægt er að skráning bólusetninga komist í gott horf sem 

fyrst. Þannig væri hægt að fá góða mynd af því hvort bólusetningum sé ábótavant hér 

á landi, hvaða bólusetningar það eru og á hvaða tíma (Embætti landlæknis, 2016b; 

Dögg Pálsdóttir, 2015). Ef þessi vinna skilar þjóðinni ekki nægilega góðum 

niðurstöðum er nauðsynlegt að bregðast sem fyrst við og finna leiðir til þess að fjölga 

þeim foreldrum sem bólusetja börn sín. Fyrst og fremst eru líf barna í húfi, en einnig 

mikil vinna og fjármunir (Embætti landlæknis, 2016b).  

Með betri rafrænni skráningu bólusetninga er spurning hvort að með tímanum 

yrði hægt að setja bólusetningar sem skilyrði fyrir plássi í daggæslu. Slíkar reglur hafa 

verið settar víða erlendis, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Líklega munu ýmsir telja 

slíkar reglur vera brot á friðhelgi einkalífs en hana má takmarka ef brýn nauðsyn 

þykir vegna réttinda annarra. Skylda bólusetninga virðist geta fallið undir þá 

undanþágu (Dögg Pálsdóttir, 2015).  

Hér á landi byggja reglur um bólusetningar á reglugerð 221/2001 og skiptist 

hún í 11 greinar (Ingibjörg Pálmadóttir og Davíð Á. Gunnarsson, 2001). Það er í 

höndum sóttvarnarlæknis að halda skrá um bólusetningar, en þær skal skrá í miðlægan 

bólusetningargrunn. Þessi miðlægi grunnur þekkist ekki á mörgum öðrum stöðum í 

heiminum og því fáar þjóðir sem hafa upplýsingar um allar bólusetningar þjóðarinnar 

á einum stað. Tilgangur þess að skrá bólusetningar inn í þennan grunn er að kortleggja 

hverjir taka þátt í þeim. Út frá því má kanna líkurnar á að hér á landi komi upp 

faraldrar smitsjúkdóma og einnig reyna að ná til þeirra foreldra sem hafa ekki bólusett 

börn sín (Embætti Landlæknis, 2018a).  
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Í annarri grein reglugerðarinnar kemur fram að öllum þeim börnum sem hafa 

lögheimili hér á landi skuli boðin bólusetning sér að kostnaðarlausu gegn átta 

mismunandi smitsjúkdómum. Þriðja grein fjallar um bólusetningar fullorðinna og 

mikilvægi þess að barnabólusetningunum sé viðhaldið. Ýmsar aðrar bólusetningar 

standa börnum til boða og kemur það fram í fjórðu og fimmtu grein, en sumir kjósa að 

bólusetja börn sín t.d. vegna ferðalaga eða aukinnar hættu á að þau smitist. Dæmi um 

slíkar bólusetningar er lifrarbólga A og B (Ingibjörg Pálmadóttir og Davíð Á. 

Gunnarsson, 2001). 

Í sjöttu grein kemur fram að heilsugæslustöðvar og aðrir sem sóttvarnarlæknir 

útnefnir geti séð um að bólusetja einstaklinga, en hann sér einnig um innkaup á 

bóluefnum landsins. Sérstök skírteini eru gefin öllum þeim sem eru bólusettir og er 

það ætlað til að halda utan um allar bólusetningar þeirra. Það er í höndum þess sem 

framkvæmir bólusetninguna að skrá hana í sjúkraskrá, en það kemur fram í níundu 

grein reglugerðarinnar. Þeim sem annast bólusetningar ber að senda sóttvarnarlækni 

árlega skýrslu sem inniheldur upplýsingar um þá sem voru bólusettir, hvenær 

bólusetning fór fram, þau bóluefni sem notast var við og að tilkynna aukaverkanir ef 

þær eru til staðar (Ingibjörg Pálmadóttir og Davíð Á. Gunnarsson, 2001). 

2.1.4 Aukaverkanir bólusetninga. Bóluefni þurfa að standast ýmsar 

rannsóknir áður en þau eru samþykkt, fá lyf þurfa að standast jafn miklar kröfur. Ekki 

nóg með það heldur er einnig fylgst vel með þeim aukaverkunum sem bóluefnin geta 

hugsanlega valdið eftir að þau hafa verið tekin í notkun. Sjaldgæft er að alvarlegar 

aukaverkanir komi fram (Þórólfur Guðnason, 2018). Þrátt fyrir að flestar 

bólusetningar séu öruggar eru mögulegar aukaverkanir þekktar og virðast sumir 

einstaklingar frekar óttast þær heldur en smitsjúkdómana. Þetta er ein ástæða fyrir 

minnkaðri þátttöku í barnabólusetningum í sumum löndum (Óskarsson o.fl., 2015).  
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Bólusetningar geta flestar valdið einhverjum aukaverkunum en alvarlegar 

aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar og geta sést hjá 1 af hverjum 500 þúsund til 1 

milljón (Embætti landlæknis, 2017b). Ef horft er til þess fjölda sem er bólusettur hér á 

landi má því glögglega sjá að slíkar aukaverkanir sjást ekki nema á fjölmargra ára 

fresti (Þórólfur Guðnason, 2018). Þar af leiðandi er skaðinn af völdum sjúkdómsins 

sem bólusetningin kemur í veg fyrir margfalt meiri en aukaverkun bólusetningarinnar 

(Embætti landlæknis, 2017b). Eftir bólusetningu er eðlilegt að roði eða bólga myndist 

á stungustað sem hverfur af sjálfu sér. Ef barn er með hita lengur en einn sólarhring 

eða önnur einkenni eftir bólusetningu er foreldrum ráðlagt að ráðfæra sig við lækni 

(Embætti landlæknis, 2016a).  

  Yfirleitt er ekki ástæða til að hafna bólusetningum barna. Ef barn er veikt eða 

með einkenni s.s. hita er yfirleitt beðið með bólusetningu þar til því líður betur. Einnig 

er foreldrum ráðlagt að ráðfæra sig við heilbrigðisstarfsmann fyrir bólusetningu ef 

barn hefur fengið aukaverkun í kjölfar bólusetninga áður, alvarlega ofnæmissvörun 

vegna eggja, ef barn er að taka ákveðin lyf s.s. stera eða ef það hefur alvarlegan 

langvinnan sjúkdóm (Embætti landlæknis, 2016a).  

2.2 Kostir bólusetninga 

Bóluefni geta dregið úr alvarleika sýkinga og þar af leiðandi haft áhrif á fjölda 

fólks sem leita til heilbrigðiskerfisins. Sjúkdómurinn sem bólusett var fyrir getur samt 

sem áður komið fram þar sem bóluefni eru yfirleitt ekki 100% virk. Þó er 

sjúkdómurinn í slíkum tilfellum yfirleitt mildari en hjá einstaklingum sem ekki eru 

bólusettir. Þýsk rannsókn sýndi t.d. að einstaklingar bólusettir gegn kíghósta sem 

fengu sjúkdóminn höfðu mildari einkenni sem stóðu yfir í styttri tíma (Bonanni, 

Picazo og Rémy, 2015). 
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Bólusetning kemur í veg fyrir að fólk sýkist og þrói þannig með sér sjúkdóma 

en einnig hefur komið í ljós að þær geta komið í veg fyrir aðra alvarlega fylgikvilla. 

Vaxandi vísbendingar eru t.d. um að inflúensu bólusetningar séu annars stigs forvarnir 

gegn hjartadrepi. Rannsóknir á sjúkrahúsum hafa bent til þess að pneumókokka 

bólusetning tengist 50% minni hættu á hjartadrepi tveimur árum eftir bólusetningu. 

Einnig hefur komið fram að fólk sem fær ristil sé í um 30% meiri áhættu að fá 

heilablóðfall (Bonanni o.fl., 2015). 

Hér á landi var byrjað að bólusetja fyrir pneumókokkum árið 2011, en strax 

fyrsta árið var bólusetningartíðni um 95% (Embætti landlæknis, 2018b; Sigurdsson, 

Kristinsson, Erlendsdóttir, Hrafnkelsson og Haraldsson, 2015). Tilfellum 

pneumókokkasýkinga má fækka um 90% með bólusetningum, en próteintengd 

bóluefni eru notuð til að bólusetja ung börn. Ífarandi sýkingum hefur síðan þá farið 

fækkandi og er dánartíðni hér á landi um 10% (Embætti landlæknis, 2018b). 

Pneumókokkar eru bakteríur sem finnast í slímhúðum í nefi og hálsi fólks 

þegar það er frískt. Þessi baktería getur hins vegar dreift sér um líkamann og valdið 

sjúkdómum sem geta verið lífshættulegir hjá ungum börnum og öldruðum, en 

sýkingin smitast manna á milli með úða (Embætti landlæknis, 2018b). Sýkingar í 

öndunarvegi eru algengar á meðal barna og var rannsókn gerð hér á landi til að kanna 

komur barna á sjúkrahús fyrir og eftir tilkomu bólusetninga gegn pneumókokkum. 

Meðal algengustu sýkinga sem ung börn fá vegna þeirra er bráð miðeyrnabólga, en 

um helmingur fær hana fyrir 1 árs aldur og allt að 70% fyrir 3 ára aldur. Algengast er 

að skrifað sé upp á sýklalyf vegna þessa, en sýklalyfjaónæmi er sífellt að aukast í 

heiminum. PCV-10 bólusetningin er bóluefni gegn pneumókokkum, en eftir að það 

var innleitt hefur tíðni pneumókokkasýkinga lækkað hjá börnum (Sigurdsson o.fl., 

2015).   
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Íslensk rannsókn Sigurdsson o.fl. (2015) skoðaði komur allra barna undir 18 

ára á Barnaspítalann með sýkingu í öndunarvegi frá árinu 2008 til 2013. 

Niðurstöðurnar sýndu að flestar komur voru börn á aldrinum 1 til 2 ára, bæði fyrir og 

eftir upphaf bólusetninga. Hins vegar fækkaði þessum börnum um 15% á þeim tíma. 

Þegar borin voru saman börn fædd árið 2011 eftir tilkomu bólusetninga, og árin 2008 

til 2010 fyrir tilkomu þeirra kom í ljós að marktæk lækkun hafði orðið á bæði bráðri 

miðeyrnabólgu sem og lungnabólgu hjá ungum börnum. Hins vegar hafði tilfellum 

bráðrar berkjubólgu fjölgað mikið og áhugavert væri að skoða ástæður þess 

(Sigurdsson o.fl., 2015). 

Eins og áður hefur komið fram er sýklalyfjaónæmi sífellt að aukast í 

heiminum en bólusetningar virðast geta minnkað verulega ónæmi gegn sýklalyfjum. 

Sýklalyf hafa gegnt mikilvægu hlutverki en hins vegar geta örverur stökkbreyst og 

sumar þessara stökkbreytinga mynda ónæmi gegn sýklalyfjum. Notkun þeirra getur 

því leitt til ónæmra stofna þar sem sýklalyfið er óvirkt. Sýklalyfjaónæmi er alvarleg 

ógn sem leiðir til aukins kostnaðar í heilbrigðiskerfinu, meðferðartruflana og jafnvel 

dauðsfalla. Því er mikilvægt að berjast gegn þessu (Bonanni o.fl., 2015). 

Bæði veiru- og bakteríubóluefni hafa tilhneigingu til að draga úr þörf 

samfélagsins fyrir sýklalyf. Bólusetningar draga úr sýkingum og sjúkdómum sem þar 

með dregur úr notkun sýklalyfja. Veirubóluefni draga úr fjölda veirusýkinga sem eru 

ranglega greindar sem bakteríusýkingar og eru þess vegna meðhöndlaðar með 

óhentugum sýklalyfjum. Þetta er vel þekkt vandamál varðandi hlaupabólu og 

inflúensu þar sem virkt bóluefni er til. Í tilvikum hlaupabólu er ein af algengustu 

fylgisýkingunum Staphylococcus aureus og sérstakt áhyggjuefni eru sýkingar af 

völdum stofna sem eru ónæmir fyrir sýklalyfjum. Talið er að ónæmir stofnar beri 

ábyrgð á 150.000 sýkingum á ári í Evrópu. Nýleg frönsk rannsókn sýndi fram á minni 



 15 

notkun sýklalyfja í tengslum við bólusetningar, aðallega inflúensu og pneumókokka 

(Bonanni o.fl., 2015).  

Nýlega lýsti WHO því yfir að mislingabólusetning gæti tengst lækkun á tíðni 

barnadauða. Er þetta rökstutt í niðurstöðum nýlegrar rannsóknargreinar úr 

bólusetningargögnum frá Danmörku, Bretlandi og Bandaríkjunum sem veita 

vísbendingar um langvarandi áhrif mislinga á dánartíðni vegna annarra smitsjúkdóma 

seinna á lífsleiðinni. Þetta bendir til þess að mislingabólusetning geti myndað sterkt 

og varanlegt hjarðónæmi gegn einkennum annarra smitsjúkdóma (Bonanni o.fl., 

2015).  

2.3 Ákvörðunarferli foreldra 

Vegna bóluefna hefur tekist að útrýma hættulegum smitsjúkdómum á þeim 

svæðum þar sem mikill meirihluti er bólusettur. Þrátt fyrir að bólusetningar hafi á 

tiltölulega stuttum tíma sýnt fram á gríðarlegan árangur hafa samt sem áður orðið til 

neikvæðar umræður sem hafa á mörgum stöðum haft áhrif á bólusetningartíðni. Það 

hefur valdið því að á ný hafa komið upp smitsjúkdómafaraldrar sem áður hafði verið 

útrýmt (Þórólfur Guðnason, 2018).    

Samþykki foreldra fyrir reglubundnum bólusetningum barna sinna er 

nauðsynlegt til að vernda heilsu þeirra. Áhyggjur foreldra um öryggi eða nauðsyn 

bólusetninga er ekki nýtt af nálinni en undanfarin ár hefur það færst í aukana að 

foreldrar telji bóluefni óörugg fyrir börn sín af ýmsum ástæðum. Foreldrar sem efast 

um öryggi bóluefna geta valið um að sleppa eða fresta bólusetningum, sem hefur þó 

þær afleiðingar að börn þeirra eru berskjölduð fyrir ýmsum sjúkdómum. Þar að auki 

ógnar óbólusett barn einstaklingum í samfélaginu sem eru of ungir til að vera 

bólusettir ásamt þeim sem ekki geta fengið bólusetningu af einhverjum ástæðum 

(Kumar og Brundha, 2018). Hér á landi má þakka góðri bólusetningarþátttöku að 
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smitsjúkdómafaraldrar hafa ekki komið upp. Hins vegar er mikilvægt að slík þátttaka 

viðhaldist ef ekki á illa að fara. Heilbrigðisyfirvöld þurfa áfram að halda almenningi 

upplýstum um mikilvægi bólusetninga, en einnig þarf að kenna almenningi að leita 

sér góðra upplýsinga áður en hann tekur ákvarðanir sem þessar (Þórólfur Guðnason, 

2018).   

Nákvæmar upplýsingar um bóluefni og hugsanlegar aukaverkanir auðvelda 

fólki að taka upplýstar ákvarðanir um bólusetningar. Rannsóknir hafa sýnt að 

bólusetningar virka mjög vel, jafnvel þó ekkert lyf sé fullkomið. Flestar bólusetningar 

sem gefnar eru í barnæsku veita ónæmi fyrir sjúkdómum í 90% til 100% tilvika. 

Rökstuðningur sumra foreldra sem bólusetja ekki börn sín er sá að bóluefni virki ekki 

vel og að sjúkdómar myndu hverfa að sjálfu sér vegna meira hreinlætis nú til dags, 

jafnvel þó engin bóluefni væru til (Kumar og Brundha, 2018). Það er erfitt að skilja að 

lífsógnandi sjúkdómar séu enn til staðar í heiminum þrátt fyrir að hægt sé að 

fyrirbyggja þá, jafnvel í löndum sem hafa gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Ástæða 

þessarar þróunar er viðhorf fólks á árangri bólusetninga í barnæsku og ótti við 

mögulegar neikvæðar afleiðingar (Óskarsson o.fl., 2015).  

Rannsókn Healy, Montesinos og Middleman (2013) var framkvæmd í 

Bandaríkjunum. Í henni kom fram að hætta væri á að mikil þátttaka í bólusetningum 

leiddi til þess að foreldrar yrðu kærulausir varðandi möguleg veikindi eða afleiðingar 

smitsjúkdóma sem hægt væri að bólusetja fyrir. Þessi rangi skilningur tengdist 

ónákvæmum upplýsingum um öryggi bólusetninga sem leitt hafði til þess að sumir 

foreldrar höfðu efasemdir og hikuðu við að bólusetja börn sín.  

Aukinn ótti foreldra var að áhætta við bólusetningar vegi þyngra en áhætta frá 

náttúrulegum sýkingum, sem var ein ástæða þess að þeir hikuðu við að bólusetja börn 

sín. Þar af leiðandi héldu sífellt fleiri foreldrar því fram að betra væri að öðlast ónæmi 
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gegn þessum sjúkdómum á náttúrulegan hátt heldur en að bólusetja. Þessi hópur 

foreldra hefur farið stækkandi og er í samræmi við hækkandi hlutfall óbólusettra 

barna í Evrópu sem er mikið áhyggjuefni yfirvalda (Weiss o.fl., 2016). Þrátt fyrir 

þetta er mikill minnihluti foreldra sem neita að bólusetja börn sín. Þess vegna hefur 

tíðni sjúkdóma markvisst lækkað s.s. barnaveiki, stífkrampi og rauðir hundar. Að 

viðhalda hjarðónæmi getur verið krefjandi í fjarveru sjúkdóma en t.d. í Englandi er 

það nú yfir 95% hjá ungabörnum og um 90% hjá leikskólabörnum (Campbell o.fl., 

2017). 

Árangur bólusetninga fer að miklu leyti eftir því hvort foreldrar ákveða að 

bólusetja börn sín að fullu eða ekki. Þekking, viðhorf og trú foreldra um bólusetningar 

og þá sjúkdóma sem bólusett er fyrir spilar inn í ákvarðanatöku þeirra. Einnig er talið 

að persónuleiki og fyrri lífshættir hafi sitt að segja (Brunson, 2013). Ákvörðun 

foreldra um að bólusetja barn sitt er því ekki eingöngu byggð á skilvirkni bóluefna til 

að koma í veg fyrir sjúkdóma heldur einnig þeim hugmyndum sem foreldrar hafa um 

heilsu og vellíðan (Weiss o.fl., 2016). Rannsókn Brunson (2013) sýndi að þó 

einstaklingar hefðu alltaf haft ákveðið viðhorf á bólusetningum þá fóru þeir á eins 

konar vitundarstig við að verða foreldrar og urðu meðvitaðir um bólusetningar. Eftir 

það fóru foreldrar í að skoða málefni sem tengdust bólusetningum svo þeir gætu tekið 

upplýsta ákvörðun. 

Þrátt fyrir að vel gangi að bólusetja flest börn geta kröfur foreldra breyst, 

sérstaklega þegar ný bóluefni koma á markað. Til að tryggja þarfir foreldra er 

mikilvægt að skilja álit þeirra á bólusetningum og sjúkdómum sem hægt er að 

bólusetja fyrir. Einnig hefur upplifun foreldra á bólusetningum áhrif á ákvarðanatöku 

þeirra (Campbell o.fl., 2017). Talið er mikilvægt að skilja hvernig foreldrar komast að 

niðurstöðu til að heilbrigðisstarfsfólk geti þróað viðeigandi inngrip. Rannsókn 
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Brunson (2013) sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi fram á að foreldrar skiptust 

aðallega í þrjá hópa varðandi ákvarðanatöku bólusetninga. Í fyrsta hópnum voru 

foreldrar sem þóttu bólusetningar sjálfsagður hlutur, þeir gagnrýndu ekki né kynntu 

sér bólusetningar. Þeim fannst bólusetning ekki vera spurning heldur eðlilegt ferli. 

Sami hópur lýsti einnig yfir neikvæðum viðhorfum um þá foreldra sem bólusettu börn 

sín ekki að fullu og lýstu þeim sem sjálfselskum og ábyrgðarlausum. Þessi neikvæðu 

viðhorf virtust verða til þess að þeir foreldrar sem bólusettu börn sín ekki að fullu 

þorðu ekki að segja frá því. 

Annar hópur foreldra í sömu rannsókn tók ákvörðun um bólusetningu út frá 

því sem aðrir í kring voru að gera. Þeir foreldrar treystu á upplýsingar frá öðrum, 

netinu, tímaritum og fleiru. Þriðji hópurinn treysti ekki á ráð annarra, innsýn né 

upplýsingar heldur aðeins á eigin skoðanir og niðurstöður rannsókna. Þessi hópur var 

gagnrýninn á upplýsingarnar sem þeir fengu (Brunson, 2013). Til að viðhalda hárri 

bólusetningartíðni, fyrirbyggja sjúkdóma og ná fullnægjandi hjarðónæmi er mikilvægt 

að veita foreldrum gagnreyndar upplýsingar um góðan árangur bólusetninga jafnt sem 

mögulegar aukaverkanir. Til að ná þessu er nauðsynlegt að kynna sér skoðun 

almennings á bólusetningum (Óskarsson o.fl., 2015). 

Í rannsókn Campbell o.fl. (2017) sem gerð var í Englandi voru 90% af 1792 

foreldrum sem bólusettu börn sín á tilsettum tíma sem var aukning frá árinu 2010 

þegar aðeins 72% foreldra gerðu það. Mæður voru líklegri til að neita eða seinka 

ónæmisaðgerð en feður, sem og yngri foreldrar á aldrinum 25 til 34 ára. Lítill hluti 

foreldra, eða 7% frestuðu ónæmisaðgerðum á barni sínu, en 42% þeirra gerðu það 

vegna veikinda. Hins vegar voru 18% sem gleymdu tímanum og 7% frestuðu honum 

vegna áhyggja af aukaverkunum eða afleiðingum bólusetninga. Heildarfjöldi þeirra 

sem frestuðu bólusetningum vegna lítils trausts til þeirra var aðeins 0,5% af öllum 



 19 

svarendum. Aðeins 2% neituðu algjörlega að bólusetja barn sitt, en þetta hlutfall var 

hærra eða 9% árið 2010. Þeir 43 foreldrar sem neituðu að bólusetja barn sitt gáfu 

mismunandi ástæður fyrir því en það var ýmist að þeir höfðu andúð gegn bóluefninu, 

efasemdir um öryggi þess, áhyggjur af aukaverkunum eða heilsu barnsins á þeim 

tíma. 

Markmið rannsóknar Óskarsson o.fl. (2015) var að komast að skoðun 

almennings á bólusetningum á Íslandi. Í úrtaki voru 5584 manns og var þeim skipt í 

þrjá hópa: almenning, starfsmenn Landspítalans og starfsmenn Háskóla Íslands. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir myndu bólusetja börn sín samkvæmt áætlun, 

96% svöruðu jákvætt eða mjög jákvætt en 1,2% neikvætt eða mjög neikvætt. Alls 

treystu 92% íslenska heilbrigðiskerfinu fyrir áætlun bólusetninga en 2,3% gerðu það 

ekki. Alls voru 9,3% hrædd um að bólusetningar gætu valdið alvarlegum neikvæðum 

aukaverkunum, en 17,5% voru hvorki sammála né ósammála áðurnefndri 

staðhæfingu. Hins vegar voru 66,9% alls ekki sammála því að aukaverkanir gætu 

hlotist af bólusetningum. Fólk þeirrar skoðunar var að meðaltali með hærra 

menntunarstig og voru karlmenn einnig í meirihluta.  

Af 5584 þátttakendunum í rannsókn Óskarsson o.fl. (2015) voru 62 neikvæðir 

eða mjög neikvæðir gagnvart bólusetningum fyrir 2 ára aldur. Út frá þessu má álykta 

að 1,1% Íslendinga séu neikvæðir gagnvart bólusetningum. Þessir einstaklingar voru 

líklegri til að vantreysta heilbrigðisyfirvöldum, hræðast bólusetningar og trúðu ekki 

að þær myndu koma í veg fyrir smitsjúkdóma. Alls töldu 17% þátttakenda að 

náttúruleg smit myndu veita betri varnir en bólusetningar. 

Markmið rannsóknar McNeil o.fl. (2019) var að skilja afstöðu mæðra til 

bólusetninga. Rannsóknin var gerð í Kanada þar sem 73% barna fengu allar 

bólusetningar, 12% fengu nokkrar og 1% fengu engar bólusetningar. Það sem fólk 
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taldi hafa áhrif á skoðun sína varðandi bólusetningar var persónuleg reynsla, reynsla 

fjölskyldumeðlima og annarra á bólusetningum t.d. vegna viðbragða eða aukaverkana. 

Einnig taldi fólk ytri þætti hafa áhrif s.s. heilbrigðisstarfsmenn og stofnanir. 

Ástæðurnar höfðu misjöfn áhrif eftir því hverjar þær voru, t.d. höfðu persónuleg 

reynsla og þættir frá fjölskyldu töluverð áhrif. Sumir þeirra sem ekki bólusettu vísuðu 

til reynslu foreldra sinna. Einn viðmælendanna sagði bróður sinn hafa dáið vegna 

bólusetningar og annar sagðist bólusetja vegna þess að móðir viðkomandi væri 

hjúkrunarfræðingur og mjög hlynnt bólusetningum. 

Af öllum foreldrum barna að rúmlega 3 ára aldri í breskri rannsókn Campbell 

o.fl. (2017) voru 8% sem vógu kosti og galla áður en þeir bólusettu barn sitt, en 

foreldrar með fyrsta barn voru líklegri til þess. Um 90% foreldra þóttu 

heilbrigðisstarfsmenn veita traustverðugar upplýsingar en 4% treystu ekki 

ráðleggingum þeirra. Foreldrar sem treystu ráðleggingum heilbrigðisstarfsfólks voru 

marktækt líklegri til að láta bólusetja börn sín og á réttum tíma. Af 76% foreldra sem 

ræddu ónæmisaðgerðir við heilbrigðisstarfsmenn sögðust 47% þeirra vera öruggari 

um að bólusetja barn sitt og aðeins 3% sögðust ekki eins staðráðnir í að bólusetja það 

sitt eftir samtalið.  

Skynjað viðhorf gagnvart bólusetningum og fræðsla um þær hafa áhrif á hvort 

foreldrar fylgi ráðleggingum. Heilbrigðisstarfsmenn og samskipti milli foreldra hafa 

marktæk áhrif á áhyggjur foreldra og hegðun þeirra, sérstaklega þegar þeir eru hikandi 

fyrir (Healy o.fl., 2013). Samkvæmt rannsókn Campbell o.fl. (2017) sögðu 24% 

foreldra að þeir hefðu viljað meiri upplýsingar um bólusetningar s.s. varðandi 

aukaverkanir, betri almennar upplýsingar, tilgang ónæmis og varðandi innihaldsefni 

bóluefna. Þegar fólk talar um eigin afstöðu eða skilning á bólusetningum sem eru 

e.t.v. ekki réttar, getur heilbrigðisstarfsfólk látið það sig varða, gripið tækifærið og 
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leiðrétt upplýsingarnar sem getur leitt til breytinga í ákvörðunarferli foreldra (Healy 

o.fl., 2013).  

Í rannsókn McNeil o.fl. (2019) sem gerð var í Kanada sögðu sumir foreldrar 

ástæðuna fyrir því að þeir bólusettu ekki eða seinkuðu bólusetningum vera vegna 

áhrifa lækna, hjúkrunarfræðinga, náttúrulækna eða smitsjúkdómalækna barna. 

Náttúrulæknir mældi með því að seinka bólusetningum um tvö ár nema ef ferðast ætti 

með barnið til annarra landa. Hins vegar þótti sumum foreldrum búseta í 

fjölmenningarlegu samfélagi ástæða til að bólusetja barn sitt, þar sem ferðalög 

erlendis væru algeng. Margir sem bólusettu börn sín héldu að það væri skilyrði fyrir 

inngöngu í leikskóla eða annað í samfélaginu. Dæmi var um að fólk upplifði þrýsting 

þess efnis að bólusetja börn sín sem leiddi til þess að þeir slepptu því. Það virðist því 

skipta máli að heilbrigðisstarfsfólk beiti ekki of miklum hræðsluáróðri heldur byggi 

fræðslu til foreldra á gagnreyndum upplýsingum, bjóði upp á spurningar og svari 

þeim eftir bestu getu. Aðrir foreldrar ákváðu hins vegar að bólusetja vegna áróðurs frá 

heilbrigðisstarfsfólki, svo þetta er vandasamt mál. 

Samkvæmt rannsókn Óskarsson o.fl. (2015) voru karlmenn með jákvæðara 

viðhorf til bólusetninga heldur en konur, það sama átti við um hjón og fólk í sambúð. 

Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsmenn að vita hvaða þjóðfélagshópa þarf að 

einblína á varðandi fræðslu um bólusetningar. Rannsóknin sýndi fram á að 

foreldrahlutverkið hafði engin marktæk áhrif á skoðun fólks á bólusetningum barna. 

Einstaklingar með tekjur yfir meðaltali voru líklegi til að vera mjög jákvæðir gagnvart 

bólusetningum. 

         Campbell o.fl. (2017) rannsökuðu skoðanir breskra foreldra barna undir 5 ára 

aldri á bólusetningum og hvort breytingar hefðu orðið frá árinu 2001 til 2015. Í 

könnun árið 2001 höfðu 91% foreldra séð, heyrt eða lesið upplýsingar um 
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barnabólusetningar á síðastliðnu ári en það hlutfall hafði lækkað niður í 51% árið 

2015. Af þessum 51% voru 12% foreldra sem fengu upplýsingar sem lét þá efast um 

að láta bólusetja barn sitt eða sannfærði þá um að láta ekki bólusetja. Þessar efasemdir 

tengdust oftast eða í 23% tilvika ósértækum aukaverkunum, í 16% tilvika hættu á 

einhverfu, Crohns sjúkdómi eða ADHD og í 7% tilvika hræðslu við umdeilda 

bóluefnið MMR. Þessir foreldrar voru líklegastir til að hafa séð slíkar upplýsingar á 

netinu eða með því að tala við vini, fjölskyldu eða aðra foreldra. Aðeins 20% foreldra 

fengu upplýsingar um mikilvægi þess að láta bólusetja börn sín. 

Niðurstöður bandarískrar rannsóknar Healy o.fl. (2013) sýndu að 

heilbrigðisstarfsfólk ofmat áhyggjur foreldra og vanmat áhrifin sem þeir gátu haft á 

ákvörðun þeirra. Aukin áhætta var á því að rangar ályktanir dreifðust út í samskiptum 

foreldra við aðra foreldra. Uppteknir foreldrar geta t.d. mótað skoðun sína á 

bólusetningum í samræðum við aðra foreldra og leita sér síður gagnreyndra 

upplýsinga vegna tímaleysis eða vita einfaldlega ekki hvar hægt er að nálgast slíkar 

upplýsingar.  

Í rannsókn McNeil o.fl. (2019) upplifðu foreldrar vantraust því þeim fannst 

erfitt að komast að því hver innihaldsefnin í bóluefnunum væru, töldu sumir þau 

innihalda eitur og vildu ekki hleypa því inn í líkama barna sinna. Aðrir foreldrar völdu 

að gefa börnum sínum aðeins ákveðnar bólusetningar en slepptu öðrum með það í 

huga að koma í veg fyrir ofhleðslu bóluefna í líkama barnanna. Einnig minnkaði það 

traust þeirra að hafa ekki aðgengi að skrám yfir tilfelli aukaverkana af bólusetningum. 

Sumir bólusettu einfaldlega vegna þess að þeir treystu heilbrigðisyfirvöldum en aðrir 

töldu það óþarfa þar sem ónæmiskerfi líkamans ætti að fá tækifæri til að þroskast og 

mynda náttúrulegt ónæmi. 
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Foreldrar hafa í auknum mæli notað internetið m.t.t. bólusetninga síðastliðin 

ár, en samkvæmt rannsókn Campbell o.fl. (2017) notuðu 84% foreldra internetið 

samanborið við 63% árið 2010, aðeins 3% foreldra notuðu það aldrei. Sýnt hefur 

verið fram á aukningu á notkun samfélagsmiðla og mikilvægi þeirra í þessum efnum. 

Foreldrar sem notuðu spjallrásir eða umræðuhópa til að fá upplýsingar um 

ónæmisaðgerðir voru mun líklegri til að hafa séð eitthvað sem lét þá efast um að 

bólusetja barn sitt eða hafi jafnvel sannfært þá um að gera það ekki.  

Vernd einstaklinga og samfélagsins alls gegn alvarlegum afleiðingum 

smitsjúkdóma er læknisfræðilegur sigur en þeim árangri sem náðst hefur er ógnað af 

fólki sem kýs að bólusetja ekki sig né börn sín. Endanleg ákvörðun foreldra um hvort 

þeir bólusetji börn sín er flókið samspil milli m.a. félagslegra- og hagnýtra þátta. 

Heilbrigðisstarfsfólk gegnir mikilvægu hlutverki við að hjálpa foreldrum að íhuga 

þessa þætti og taka ígrundaða ákvörðun. Grundvallaratriði er að skilja áhyggjur 

foreldra og mæta þeim. Rannsóknin bendir til þess að heilbrigðisstarfsfólk geti haft 

áhrif á skoðanir og ákvarðanir foreldra gagnvart bólusetningum sem hafa e.t.v. mótast 

af röngum upplýsingum og ályktunum (Healy o.fl., 2013).  

2.4 Efasemdir um bólusetningar 

Bólusetningar hafa minnkað tíðni smitsjúkdóma það mikið að fólk er farið að 

efast um alvarleika þeirra, líkurnar á því að þeir fái sjúkdómana og mikilvægi 

bólusetninga (Óskarsson o.fl., 2015). Bólusetningar eru stórt viðfangsefni en mikil 

umræða er í samfélaginu í dag um fjölgun foreldra sem ákveða að bólusetja ekki börn 

sín. Talið er að þessi fjölgun sé valdur að því að börn í dag greinast með sjúkdóma 

sem voru nánast útdauðir, líkt og kíghósta (Brunson, 2013). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á að foreldrar sem hafna bólusetningum fyrir sjálfa sig eða börn sín leita 

oftar til heilbrigðisþjónustu en þeir sem eru bólusettir (Weiss o.fl., 2016).  
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Samkvæmt rannsókn Brunson (2013) er mikilvægt að inngrip séu víðtæk til að 

viðhalda bólusetningartíðni eða bæta hana svo að þekkingin um gagnsemi 

bólusetninga haldist í samfélaginu. Þó nokkuð er um dæmisögur í samfélaginu frá 

foreldrum veikra barna sem smitast hafa vegna þess að hjarðónæmi er að minnka. Á 

Íslandi hefur ekki verið talin ástæða til að gera bólusetningar að skyldu þar sem 

þátttaka hefur verið nægilega góð og hingað til hefur náðst svokallað hjarðónæmi 

fyrir þessum smitsjúkdómum. Síðustu ár hefur tilfellum þó fjölgað þar sem foreldrar 

hafna bólusetningum barna sinna. Ein af helstu ástæðum þess er hræðsla foreldra um 

að bólusetningin muni valda einhverfu og heilaskaða (Dögg Pálsdóttir, 2015). 

Í rannsókn Weiss o.fl. (2016) sem gerð var í Sviss voru foreldrar sem ekki 

studdu bólusetningar í miklum minnihluta. Á meðal þeirra foreldra sem ekki studdu 

bólusetningar voru yfir 90% sem sögðust aðeins bólusetja börn sín ef brýn nauðsyn 

væri og voru sammála um að ónæmi ætti frekar að nást frá náttúrunnar hendi. Ástæða 

skoðunar þeirra var helst sú að þeir óttuðust aukaverkanir bólusetninga og vildu ekki 

setja heilbrigt barn sitt í hættu. Einnig töldu þeir að bólusetning gegn mislingum væri 

óþarfi þar sem auðvelt væri að meðhöndla fylgikvilla sjúkdómsins, auk þess að þeir 

væru afar sjaldgæfir. Stór hluti þessara foreldra voru einnig sammála því að 

bólusetningin þjónaði eingöngu gróða lyfjaframleiðenda. Í hópi foreldranna sem voru 

á móti bólusetningum voru 28% sem bólusettu ekki börn sín gegn mislingum. 

Niðurstöðurnar leiddu þó ekki í ljós neinn mun á skoðunum fólks m.t.t. aldurs eða 

menntunar.  

2.4.1 Umdeilda bóluefnið MMR. Læknirinn Andrew Wakefield og 

lögfræðingurinn Richard Barr bjuggu til kenningu sem birtist í virta tímaritinu The 

Lancet árið 1998 um að bóluefni og þá sérstaklega MMR bóluefnið gæti valdið 

bólgum í mjógirni og við það losnaði efni sem færi síðan með blóði til heilans. Í 
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heilanum átti efnið að valda skaða og hamla síðan eðlilegum þroska barna (Þröstur 

Haraldsson, 2004). Þessar fullyrðingar reyndust þó ekki sannar og nokkrum árum 

síðar var læknirinn sviptur leyfi sínu til lækninga. Þessi umræða vakti samt sem áður 

áhyggjur foreldra til MMR bólusetninga sem hefur orðið til þess að sumir foreldrar 

hafa ákveðið að bólusetja ekki börn sín vegna hræðslu við fylgikvilla (Ásgrímur 

Fannar Ásgrímsson, 2018). Staðreyndir Wakefield hafa þó ekki komist í jafn mikið 

hámæli hér á Íslandi eins og í öðrum löndum og er talið að það sé vegna þess að 

almenningur ber traust til heilbrigðisyfirvalda og þeirra upplýsinga sem þau veita 

(Þröstur Haraldsson, 2004).  

Gerðar hafa verið rannsóknir um MMR bóluefnið eftir að Wakefield kom með 

þessa fullyrðingu, þ.á.m. hér á landi. Bjarni Þjóðleifsson rannsakaði áhrif MMR 

bóluefnis á görnina og gat ekki staðfest tilgátu Wakefields. Önnur viðamikil rannsókn 

var gerð í Danmörku og fundust þar heldur engin slík tengsl. Faraldsfræðilegar 

rannsóknir hafa fundið tengsl á milli þess að MMR veiti vernd gegn einhverfu frekar 

en á hinn veginn. Greinin sem Wakefield birti hafði mikil áhrif í bresku samfélagi, t.d. 

í London var hjarðónæmi komið niður í 79% í kringum árið 2004 (Þröstur 

Haraldsson, 2004).  

Rannsókn var framkvæmd í Danmörku á 531.492 börnum þar sem 440.655 

börn höfðu fengið bólusetningu með MMR bóluefninu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós 

að enginn munur sást á börnunum m.t.t. einhverfu hvort sem þau höfðu fengið MMR 

bólusetninguna eða ekki. Ekki fundust heldur nein tengsl á milli einhverfu og þess 

aldurs sem bólusett var á. Mælt er með því að bólusetja tvisvar sinnum með MMR 

bóluefninu, en rannsóknin benti til þess að ekki skipti öllu máli hve langur tími líður á 

milli þessara bólusetninga ef horft er til einhverfu (Madsen o.fl., 2002).  
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Ný rannsókn var gerð í Danmörku sem er framhald rannsóknar Madsen o.fl. 

(2002) þar sem niðurstöðurnar eru í stórum dráttum þær sömu. Rannsóknin var mjög 

viðamikil og náði til allra barna sem fædd voru í Danmörku á árunum 1999 til 2010. 

Alls tóku 657.461 börn þátt í rannsókninni. Á þessu tímabili greindust 6517 börn með 

einhverfu. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að á meðal stærstu áhættuþátta 

einhverfu eru eldri foreldrar, lág fæðingarþyngd, fæðing fyrir tímann og reykingar á 

meðgöngu. MMR bólusetningin virðist ekki auka líkur á einhverfu þrátt fyrir að barn 

sé í áhættuhópi eða eigi einhverft systkini. Niðurstöðurnar leiddu þó í ljós að stærstu 

áhættuþættir einhverfu á meðal þátttakenda voru strákar fæddir seint á 

rannsóknartímabilinu, að hafa engar fyrri bólusetningar ásamt því að hafa átt einhverf 

systkini við upphaf rannsóknarinnar. Áhugavert var þó að sjá að bólusetning með 

MMR bóluefninu virtist minnka líkurnar á einhverfu hjá stelpum (Hviid o.fl., 2019). 

Mislingafaraldrar eru ekki óalgengir og má helst rekja þá til þess að fólk 

ákveður að bólusetja ekki börn sín. Sýnt hefur verið fram á að með 5% lækkun á 

bólusetningartíðni getur tíðni mislinga þrefaldast með tilheyrandi veikindum og 

kostnaði fyrir samfélagið (Hviid o.fl., 2019). Þessar tvær dönsku rannsóknir sem 

fjallað er um hér að framanverðu eru mjög stórar, sú nýrri stærsta sinnar tegundar og 

ná því yfir það mörg börn að óhætt er að álykta út frá þeim að líkurnar á einhverfu 

aukist ekki með MMR bóluefninu (Hviid o.fl., 2019; Madsen o.fl., 2002).   

Í rannsókn Byström, Lindstrand, Likhite, Butler og Emmelin (2014) frá 

Svíþjóð þar sem 20 foreldrar tóku þátt voru níu sem kusu að bólusetja börn sín en 11 

vildu það ekki. Foreldrar sem bólusettu börn sín báru sterkt traust til 

heilbrigðiskerfisins. Ákvörðunin um að bólusetja kom úr ýmsum áttum, foreldrar sem 

kusu að bólusetja töldu bólusetningu vera nauðsynlegan þátt til að vernda börn og 

samfélagið. Þeir voru meðvitaðir um alvarleika mislinga og hlutverk bólusetninga í að 
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vernda þá sem voru ónæmisbældir og gátu ekki fengið bólusetningu, þeir töluðu um 

mikilvægi þess að taka ábyrgð á öðrum.  

Í flestum þróuðum löndum eru ekki lög um bólusetningar heldur eru gefin út 

tilmæli um þær. Ætlast er til þess að foreldrar afli sér upplýsinga og taki upplýsta 

ákvörðun um bólusetningar barna sinna (Fadda, Galimberti, Carrano og Schulz, 

2016). Ólíkt sumum nágrannalöndum er Sviss ekki með lögboðnar bólusetningar 

heldur er mælt með því að foreldrar fylgi ákveðnu plani varðandi bólusetningar fyrir 

börn sín. MMR bólusetningin er ein af þeim bólusetningum sem mælt er með að börn 

fái. Í rannsókn Fadda, Depping og Schulz (2015) var eins og sumir foreldrar 

mistúlkuðu bólusetningarstefnuna í Sviss. Misskilningurinn fólst í því að bólusetning 

er frjálst val foreldra og þá ættu mislingar ekki að vera alvarlegir, ef þeir væru það þá 

myndu yfirvöld hafa bólusetningu sem skyldu. Þeir foreldrar sem voru samþykkir 

bólusetningum voru aftur á móti á þeirri skoðun að fyrst MMR bólusetningin væri í 

boði þá hlyti að vera góð ástæða fyrir því. 

Foreldrar sem bólusettu ekki börn sín í rannsókn Byström o.fl. (2014) sem 

framkvæmd var í Svíþjóð réttlættu það sem þeirra frelsi til að velja. Þeir foreldrar 

forgangsröðuðu því sem þeim fannst best fyrir börn sín frekar en að hugsa um allt 

samfélagið. Ein móðir í rannsókn Fadda o.fl. (2015) sem framkvæmd var í Sviss hafði 

þá skoðun að ef hún kenndi barninu góða siði líkt og að þvo reglulega hendurnar væru 

minni líkur á að barnið fengi sjúkdóminn. Hún sagði að þetta væri hennar forvörn 

með engum aukaverkunum sem bólusetningin gæti ollið. Annað háskólamenntað 

foreldri sagðist geta hugsað sér að grunnbólusetja barnið en myndi neita öðrum 

almennum bólusetningum. Ástæðan fyrir því var að þetta væru valfrjálsar 

bólusetningar og þá ætti ekki að vera nein ógn við að sleppa því að bólusetja. Sama 
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foreldri talaði um að þau hjónin væru búin að leita sér mikilla upplýsinga um 

bólusetningar á netinu. 

Rannsókn Fadda o.fl. (2016) var gerð í héraðinu Trento á Ítalíu um 

bólusetningar barna með MMR bóluefninu. Börn sem voru bólusett með því voru 

einungis um 84% en til þess að ná fram hjarðónæmi þyrftu 95% þeirra að vera 

bólusett. Á Ítalíu fá foreldrar sent skriflegt bréf ef þeir mæta ekki með barn sitt í 

bólusetningu og einnig tvö ítrekunarbréf til viðbótar ef það hefur ekki áhrif. Í 

rannsókninni voru 25% óvissir af 28 foreldrum með ákvörðun sína um MMR 

bólusetninguna en aðrir voru ánægðir með þá ákvörðun að bólusetja. Hins vegar voru 

13 foreldar í svissneskri rannsókn Fadda o.fl. (2015) samþykkir MMR bólusetningum, 

þrír voru á móti þeim og fjórir óákveðnir.  

Þegar foreldrar í ítalskri rannsókn Fadda o.fl. (2016) voru spurðir hvernig þeir 

túlkuðu val sitt um ákvörðun til MMR bólusetningar sögðust þeir finna til ábyrgðar. 

Þeir þyrftu að kynna sér jákvæðar og neikvæðar afleiðingar hennar og taka ákvörðun 

út frá því. Sumum fannst að þessi ákvörðun ætti ekki að vera í höndum foreldra sem 

hefðu enga þekkingu til þess að taka upplýsta ákvörðun í þessum málum. Lang 

flestum foreldrum fannst ákvörðunin um bólusetningar vera frelsi en samt sem áður 

taldi um helmingur að þeir ættu ekki að hafa val um að bólusetja börn sín. Hinum 

helmingnum fannst hins vegar mikilvægt að taka til greina siðfræðilega þætti, líkt og 

að það væri siðfræðilega rétt að foreldrar hefðu ákvörðunarvald varðandi 

bólusetningar barna sinna. 

Í svissneskri rannsókn Fadda o.fl. (2015) voru flestir foreldrar sammála því að 

mislingar væru mjög smitandi sjúkdómur sem gæti dreifst hratt. Þeir höfðu heyrt frá 

mismunandi stöðum að sjúkdómurinn væri að taka sig upp aftur og í auknum mæli. 

Þeir foreldrar sem voru á móti bólusetningum eða höfðu ekki myndað sér skoðun 
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trúðu því hins vegar að börn sín væru ekki líkleg til að fá þennan sjúkdóm og lýstu 

náttúrulegu ónæmi sem öruggari valkost en forvarnir líkt og bólusetning. Foreldrar í 

ítalskri rannsókn Fadda o.fl. (2016) töldu að sjálfstæði í upplýsingaleit um MMR 

bólusetningu fælist í því að leita sér gagnreyndra upplýsinga t.d. efni frá 

heilbrigðisyfirvöldum. Um helmingur foreldra taldi sig vera virka í upplýsingaöflun 

varðandi bóluefnið, en þeir einstaklingar sem leituðu sér síður gagnlegra upplýsinga 

voru minna menntaðir.  

Í svissneskri rannsókn Fadda o.fl. (2015) voru aðeins fáir og menntaðir 

einstaklingar sem gerðu sér grein fyrir þeim afleiðingum sem sjúkdómurinn gæti haft 

í för með sér. Meirihluti foreldra töldu mislinga ekki vera alvarlegan sjúkdóm og líktu 

þeim við hlaupabólu sem hefur alvarlegri afleiðingar hjá fullorðnum. Reynsla foreldra 

virtist móta skynjun þeirra á alvarleika mislinga. Foreldrar sem voru samþykkir 

bólusetningunni töldu að börn þeirra væru ekki líkleg til að verða fyrir aukaverkunum, 

sérstaklega ekki alvarlegum. Aftur á móti voru þeir sem voru óákveðnir eða á móti 

bólusetningum á því máli að aukaverkanir væru mjög líklegar og alvarlegar. 

Ítölsk rannsókn Fadda o.fl. (2016) sýndi að einstaklingar sem höfðu aðgang að 

góðum og gagnreyndum upplýsingum voru líklegri til að taka upplýstar ákvarðanir 

varðandi bólusetningar barna sinna. Áhugavert var að sjá að um 25% foreldra höfðu 

væntingar til heilbrigðisyfirvalda um fræðslu hvað bólusetningar varðar. Þeim fannst 

að heilbrigðismenntað starfsfólk ætti að leiðbeina þeim í átt að góðum upplýsingum 

áður en til bólusetninga kæmi. Margir foreldrar vildu meina að ákvörðun þeirra um 

bólusetningar barna sinna hefði ekki verið sjálfstæð ákvörðun. Heilbrigðisstarfsmenn 

sem þeir ræddu við höfðu meiri þekkingu og ákvörðun þeirra hafi byggst út frá því 

samtali. Sumir foreldrar í svissneskri rannsókn Fadda o.fl. (2015) voru áhyggjufullir 

varðandi aukaverkanir af MMR bólusetningu eftir að hafa kynnt sér málefni herferða 
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sem voru á móti bólusetningunni eða heyrt persónulega reynslu frá öðru fólki 

varðandi aukaverkanir. Þessir foreldrar trúðu því að lykillinn að réttri ákvörðun væri 

að meta áreiðanleika upplýsinga ásamt gæðum þeirra. 

Nokkrir foreldrar í sænskri rannsókn Byström o.fl. (2014) trúðu því að MMR 

bóluefnið væri öruggt þar sem það hafði verið notað í mörg ár en fleiri höfðu hins 

vegar áhyggjur af öryggi þess. Hópur foreldra seinkaði bólusetningu frá 18 mánaða 

aldri til 3 eða 4 ára aldurs, þeir foreldrar voru meðvitaðir um áhættuna og fóru 

gætilega varðandi smit á sjúkdómum. Meginástæðan fyrir seinkun bólusetningarinnar 

var sú að foreldrar töldu barn sitt vera of ungt til að vera bólusett og vildu leyfa því að 

þroskast. Foreldrar sem frestuðu bólusetningum íhuguðu kosti náttúrulegs ónæmis, 

þeir töldu að töf bólusetninga leyfði barninu að þróa með sér ónæmi án truflana og að 

það hefði dregið úr áhættu af skaðlegum áhrifum þeirra. 

Í ítalskri rannsókn Fadda o.fl. (2016) sögðu flestir foreldrar að ákvörðunin um 

MMR bólusetninguna hefði ekki verið erfið, þetta væri sjálfsagður hlutur og 

ákvörðunin olli þeim ekki kvíða. Þó var lítill hluti foreldra sem taldi ákvörðunina um 

bólusetninguna erfiða og stressandi. Þegar bólusetning ætti að fara fram væri gott að 

vanir heilbrigðisstarfsmenn fræddu foreldra um bólusetningar til þess að þeir gætu 

tekið upplýsta ákvörðun, því ekki kunna allir að leita sér áreiðanlegra upplýsinga. 

Rannsókn Fadda o.fl. (2015) sem gerð var í Sviss benti til þess að ákvörðun um MMR 

bólusetningu væri meðal mikilvægustu ákvarðana sem foreldrar tóku fyrir barnið sitt. 

Einnig meðal foreldra sem höfðu neikvæð viðhorf gagnvart bólusetningunni og höfðu 

aðallega áhyggjur af aukaverkunum bóluefnisins, þetta var í samræmi við fyrri 

rannsóknir. 

Ótti við bólusetningar virðist ekki vera eins mikill hér á Íslandi eins og annars 

staðar í heiminum. Það kemur fyrir að foreldrar neita að bólusetja barn sitt en yfirleitt 
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eru þau tilvik svo fátíð að þau hafa ekki áhrif. Þátttaka í bólusetningum gegn 

hettusótt, mislingum og rauðum hundum hefur verið næg hér á landi til að ná 

hjarðónæmi (Þröstur Haraldsson, 2004).  

2.4.2 Hlaupabólubólusetning. Hér á landi er boðið upp á bólusetningu gegn 

hlaupabólu, en þeir foreldrar sem kjósa að nýta sér hana þurfa að greiða sérstaklega 

fyrir hana. Ástæðan er sú að enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um að þessi 

bólusetning verði hluti af þeim almennu, sem eru börnum að kostnaðarlausu. Eins og 

fram hefur komið er víða búið að koma þessari bólusetningu inn í almennar 

bólusetningar, m.a. í Þýskalandi og Bandaríkjunum (Embætti landlæknis, 2016c). 

Síðan árið 2007 hefur það verið bundið í lög í Þýskalandi að bólusetningin er að 

kostnaðarlausu, en sjúkratryggingar borga hana. Mikilvægt er að þær bólusetningar 

sem vonast er til að sem flestir taki þátt í séu að kostnaðarlausu, en foreldrar þurfa 

jafnvel að velja og hafna ef bólusetningarnar kosta þá peninga í einhverjum tilfellum 

(Reuss o.fl., 2010). Í þeim löndum þar sem bólusetning gegn hlaupabólu hefur verið 

bundin í almennar bólusetningar má sjá að bæði sjúkdómnum og alvarlegum 

fylgikvillum hans hefur farið fækkandi, sem bendir til þess að hún sé að skila góðum 

árangri (Hildur Þórarinsdóttir, Arthur Löve, Þröstur Laxdal, Þórólfur Guðnason og 

Ásgeir Haraldsson, 2009). 

 Í íslenskri rannsókn kom fram að ekkert barn lést hér á landi vegna 

hlaupabólu á 20 ára tímabili, en athygli vakti að erlendis þar sem börn höfðu látist af 

völdum hennar voru yfirleitt annars hraust börn. Bóluefni gegn hlaupabólu hefur verið 

til í tæp 20 ár og veitir það góða langtíma vörn (Hildur Þórarinsdóttir o.fl., 2009). 

Bóluefnið sem í boði er hér á landi er mjög virkt, eða í yfir 95% tilfella alvarlegrar 

hlaupabólu og 70% til 90% gegn allri hlaupabólu. Sóttvarnarlæknir mælir með því að 

þau börn sem fái bólusetninguna séu bólusett tvisvar, eftir 9 mánaða aldur og aftur sex 
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vikum síðar. Einnig er jákvætt að sjá að engin alvarleg tilfelli aukaverkana hafa verið 

tilkynnt eftir bólusetningu með bóluefninu (Embætti landlæknis, 2016c). Nú eru 

einnig komin á markað samsett bóluefni sem innihalda bóluefni gegn mislingum, 

hettusótt, rauðum hundum og hlaupabólu (MMRV) og er mótefnasvörunin við því um 

98% eftir tvær bólusetningar (Hildur Þórarinsdóttir o.fl., 2009). 

Í rannsókn Hildar Þórarinsdóttur o.fl. (2009) sem framkvæmd var á árunum 

2001 til 2002 voru blóðvatnssýni barna yngri en 18 ára skoðuð m.t.t. þess hvort 

börnin hefðu mótefni gegn hlaupabólu. Áhugavert var að sjá að 65% barna yngri en 1 

árs höfðu mótefni en það mátti rekja til þess að börn fæddust með mótefni frá móður 

við fæðingu sem minnkaði síðan með tímanum. Aðeins 10% 1 til 2 ára barna voru 

hins vegar með mótefni sem benti til þess að mjög fá börn höfðu smitast fyrir 2 ára 

aldur. Hins vegar höfðu 97,5% barna mótefni við 10 ára aldur sem benti til þess að 

aðeins örfá börn höfðu ekki smitast fyrir þann aldur.   

Í sömu rannsókn mátti sjá að 114 einstaklingar voru lagðir inn á sjúkrahús 

vegna hlaupabólu eða fylgikvilla hennar yfir 20 ára tímabil. Ástæður þess að börnin 

lögðust inn voru misjafnar, flest vegna sýkinga. Út frá þessu mátti því sjá að ekki 

þurftu mörg börn að leggjast inn á sjúkrahús árlega vegna hlaupabólu og fylgikvilla 

hennar. Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að börn frá 2 ára til 10 ára aldurs hafi 

smitast jafnt og þétt af hlaupabólu á þessum aldri. Flest börn voru þó innlögð á 

aldrinum 1 til 6 ára sem benti til þess að flest þeirra hafi veikst af hlaupabólu á þessu 

aldursbili (Hildur Þórarinsdóttir o.fl., 2009).  

Sænsk rannsókn var framkvæmd á árunum 2007 til 2012 með þann tilgang að 

kanna forsendur fyrir því að taka upp almennar bólusetningar gegn hlaupabólu þar í 

landi. Að meðaltali lögðust 333 börn árlega inn á sjúkrahús vegna hlaupabólu og 

fylgikvilla hennar, sambærilegt öðrum löndum sem höfðu ekki tekið bólusetningu 
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gegn hlaupabólu inn í almennar bólusetningar. Á þessu sex ára tímabili létust sjö börn 

vegna sjúkdómsins í Svíþjóð. Sumir foreldrar í Svíþjóð kusu að bólusetja börn sín 

gegn hlaupabólu á eigin kostnað, en samt sem áður voru aðeins um 1000 skammtar af 

bóluefninu gefnir árlega. Segja má að hlaupabóla sé algengur og í sumum tilfellum 

alvarlegur sjúkdómur sem vert er að skoða að taka upp almenna bólusetningu gegn 

(Widgren, Giesecke, Lindquist og Tegnell, 2016). 

        Allt frá því í júlí árið 2004 hefur bólusetninganefndin í Þýskalandi mælt með 

bólusetningu barna gegn hlaupabólu eftir að rannsóknir höfðu sýnt fram á meiri 

fylgikvilla hlaupabólunnar hjá ungum börnum en áður var talið (Reuss o.fl., 2010). 

Rannsókn Widgren o.fl. (2016) í Svíþjóð sýndi einnig fram á að alvarlegustu tilfelli 

hlaupabólunnar kæmu fram hjá ungum börnum sem kemur heim og saman við 

rannsókn Reuss o.fl. (2010). Í Þýskalandi var mælt með því að ung börn, ásamt 

fullorðnum án sögu um hlaupabólu fengju þessa bólusetningu. Þar í landi á að 

bólusetja ung börn á aldrinum 11 til 14 mánaða gegn hlaupabólu og svo fá þau 

samsettu bólusetninguna MMRV við 23 mánaða aldur (Reuss o.fl., 2010). 

Tilgangur þýskrar rannsóknar Reuss o.fl. (2010) var að kanna 

bólusetningartíðni barna undir 2 ára með því að skoða gögn um bólusetningar 

sjúkratryggðra í landinu, sem eru um 87%. Einnig hvort að börnin fengju 

bólusetninguna á þeim aldri sem hún er ráðlögð. Gögn barna fædd árin 2004 og 2005 

voru notuð í rannsóknina og náði hún yfir rúmlega 820 þúsund börn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að 34% barna fædd árið 2004 voru bólusett við 2 ára aldur en 

51% barna fædd árið 2005 voru það hins vegar á sama aldri. Þetta er í samræmi við 

það sem mátti sjá í flestum öðrum löndum, hærri bólusetningartíðni árið 2005 eftir 

útkomu skýrslu Eurovar í maí árið 2004 sem hvatti til bólusetningar. Aukning varð 

því töluverð strax á fyrsta árinu og enn meiri árið 2006 þegar MMRV bóluefnið kom, 
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en þá var bólusetning gegn hlaupabólu orðin hluti af stórri og mikilvægri 

bólusetningu fyrir barnið. Allt frá árinu 1996 hefur tíðni bólusetninga farið stöðugt 

vaxandi í Þýskalandi og má að hluta til rekja til samsettra bóluefna sem fækka þá 

stungum barnsins. 

Margir foreldrar á Íslandi eru farnir að kjósa að bólusetja börn sín gegn 

hlaupabólu, en bóluefnið hefur ekki verið til í langan tíma hér á landi. Bólusetningin 

er orðin það vinsæl að árið 2018 þegar lyfið kom til landsins kláraðist það á fjórum 

dögum (Fréttablaðið, 2018). Nú í febrúar skoraði sóttvarnarlæknir á 

heilbrigðisráðuneytið að gera bólusetningu gegn hlaupabólu að almennri bólusetningu 

hér á landi. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra segir þessa bólusetningu vera 

hagkvæma fyrir Ísland, m.a. af þeim forsendum að foreldrar eru minna frá vinnu fyrir 

vikið sem sparar mikla peninga. Hún telur kostnaðinn við bólusetningar fyrir hvern 

árgang nema á um 40 milljónum króna, jafnvel minna (Morgunblaðið, 2019).  

2.4.3 HPV bólusetning. Árið 2011 var byrjað að bólusetja stúlkur í 7. bekk á 

Íslandi fyrir leghálskrabbameini með svo kölluðu Cervarix bóluefni, það eru tvær 

sprautur með 6 til 12 mánaða millibili. Nafn veirunnar sem verið er að bólusetja fyrir 

er Human Papilloma Virus en hún getur smitast við kynmök. Um 80% fólks sem 

stundar kynlíf smitast af veirunni sem getur valdið forstigsbreytingum í leghálsi sem 

leitt getur til leghálskrabbameins, þó veiran hverfi oftast sjálfkrafa úr líkamanum. 

Bólusetningin er hluti af almennum bólusetningum fyrir stúlkur en sumir foreldrar 

kjósa að bólusetja dætur sínar ekki (Krabbameinsfélagið, 2016). 

Bólusetja þarf stúlkur áður en þær byrja að stunda kynlíf og veitir bóluefnið 

70% vörn við sjúkdómnum. Bólusetningin kemur ekki í veg fyrir reglubundna 

krabbameinsskoðun. Ekki er vitað hvers vegna sumir foreldrar kjósa að hafna þessari 

bólusetningu, hvort það sé afneitun um að barn þeirra stundi kynlíf eða ótti við 
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aukaverkanir. Dæmi um aukaverkanir HPV bólusetningarinnar eru roði, bólga og 

verkur á stungustað líkt og á við um aðrar bólusetningar (Embætti landlæknis, 2017c). 

Á Íslandi greinast að meðaltali 16 konur árlega með leghálskrabbamein, þar sem 

meðalaldur er 44 ár. Þá láta að meðaltali þrjár konur lífið af völdum sjúkdómsins 

árlega hér á landi (Krabbameinsfélagið, 2016). 

Misjafnt er eftir bóluefnum hvað heilbrigðisstarfsfólk telur foreldra hafa mikla 

þörf fyrir fræðslu. Meiri þörf er talin á fræðslu fyrir inflúensu og HPV bólusetningar 

þ.e. bólusetningar þar sem hlutfallslega fáir kjósa að bólusetja. Ástæðurnar fyrir 

þessum lágu hlutföllum eru fjölþættar m.a. mögulegar aukaverkanir (Healy o.fl., 

2013). Niðurstöður rannsóknar Healy o.fl. (2013) sem framkvæmd var í Kidlington í 

Bandaríkjunum benda til þess að hlutdrægni heilbrigðisstarfsfólks varðandi viðhorf 

foreldra geti haft áhrif á þessi hlutföll. HPV kann að vera viðkvæmt umræðuefni hvað 

foreldra varðar vegna þess að það smitast við kynferðislegar athafnir. Samt virðist 

foreldrum ekki finnast HPV bólusetning síður mikilvæg fyrir heilsu barna sinna. 

Markmið heilbrigðisstarfsfólks ætti að vera að fræða foreldra og hvetja til þess að taka 

upplýsta ákvörðun um bólusetningu gegn HPV, þarna má sjá hvar fræðslu og 

íhlutunar er þörf. Æskilegt er að fræðsla fyrir foreldra og umönnunaraðila sé 

þjóðernissjónarmiðuð og taki einnig mið af öðrum áhrifaþáttum. 

Bandarísk rannsókn Hansen, Credle, Shapiro og Niccolai (2015) sýndi fram á 

að flestir foreldrar höfðu mikinn áhuga á HPV bólusetningu og voru sammála því að 

bólusetja börn sín á aldrinum 11 til 12 ára vegna þess að þau treystu yfirvöldum fyrir 

því að ákveða besta aldurinn fyrir bólusetninguna. Þó voru flestir foreldrar þeirrar 

skoðunar að aldurinn væri of lágur vegna tengingar bólusetningarinnar við 

kynferðislega virkni. Svör sem foreldrar höfðu fengið frá heilbrigðisstarfsfólki hvers 

vegna mælt væri með því að börn fengju bólusetninguna á tilteknum aldri voru þau að 
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mælt er með bólusetningu í kring um kynþroska. Þátttakendur höfðu sterka löngun til 

að vernda börn sín og fannst þau vera að hugsa til framtíðar með því að bólusetja. 

Sumir foreldar voru hlynntir því að börn væru almennt bólusett fyrir HPV á tilteknum 

tíma en höfðu þó ekki fylgt því eftir með sín börn vegna hugmynda um kynferðislega 

virkni. Flestum foreldrum fannst áhættuþættirnir smávægilegir og sættu sig við þá 

vegna þess að ávinningurinn af bólusetningunni vóg meira s.s. að koma mögulega í 

veg fyrir krabbamein. 

Samkvæmt rannsókn Newman o.fl. (2018) þar sem einstaklingar frá mörgum 

löndum tóku þátt kom fram að mæður hefðu neikvæðara viðhorf gagnvart HPV 

bólusetningu heldur en feður sem gæti tengst því að þær vildu hafa stjórn á kynlífi 

barnsins. Sumir foreldrar höfðu litla trú á því að bóluefnið virkaði sem vörn gegn 

leghálskrabbameini og aðrir efuðust um öryggi þess og aukaverkanir. Í ýmsum 

nágrannalöndum okkar eru bæði stúlkur og drengir bólusett gegn HPV veirunni. 

Rannsóknin sýndi fram á að helmingi færri drengir voru bólusettir fyrir veirunni 

heldur en stúlkur. Til þess að auka þátttöku í HPV bólusetningu gæti hjálpað að 

heilbrigðisstarfsfólk auki ráðleggingar, veiti fræðslu út frá áhyggjum foreldra og 

stuðli að jákvæðum viðhorfum. Einnig gæti það hjálpað að veita foreldrum tölulegar 

upplýsingar um marktækan árangur sem náðst hefur með bólusetningunni.  

Sumum foreldrum í rannsókn Hansen o.fl. (2015) fannst HPV bólusetning 

vera kynferðislegt inngrip sem ekki væri þörf á vegna þess að barn þeirra væri ekki 

kynferðislega virkt á þeim aldri. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að mæður kusu 

oftar en feður að seinka HPV bólusetningunni fyrir barn sitt. Nokkrir foreldrar nefndu 

möguleikann á kynferðislegri misnotkun. Þó svo að börn þeirra ætluðu sér ekki að 

stunda kynlíf á næstu árum og foreldrar stefndu á að vernda þau, er aldrei að vita hvað 

gæti gerst. Það gæti komið sér vel að barnið hafi verið bólusett tímanlega fyrir HPV. 
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2.5 Innflytjendur 

Innflytjendur voru 12,6% íbúa á Íslandi 1. janúar árið 2018 (Hagstofa, 2018). 

Þar af voru um 2.500 börn innflytjendur (Hagstofa, 2017). Lægri upptaka 

bólusetninga og heilsufarsskoðana barna virðist tengjast lágri innkomu heimila, lágu 

menntunarstigi foreldra og atvinnuleysi. Innflytjendur gætu talist varnarlaus hópur í 

samfélaginu hvað heilbrigðisþjónustu varðar. Rannsókn sem framkvæmd var í 

Danmörku kannaði mun á upptöku bólusetninga milli danskra barna og barna 

innflytjenda búsettum þar í landi. Skoðuð var tíðni bólusetninga barna gegn 

mislingum, hettusótt, rauðum hundum, barnaveiki, stíframpa, kíghósta og mænusótt. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að innflytjendur höfðu fengið minna af öllum þeim 

bólusetningum sem teknar voru fyrir heldur en dönsk börn (Moller, Hjern, Andersen 

og Norredam, 2016). 

         Ganga þarf úr skugga um að leiðbeiningar séu til staðar fyrir innflytjendur á 

þeirra tungumáli svo þeir viti hvert eigi að leita til að bólusetja börn sín. Þessi 

þjóðfélagshópur hefur oft lítið á milli handanna og mikilvægt að sjá til þess að 

fjárhagur verði ekki til þess að þau sleppi bólusetningum. Gera þarf ráð fyrir því að 

innflytjendur þurfi meiri fræðslu um bólusetningar og þarf fræðsluefni því að vera til 

staðar á þeirra tungumáli (Moller o.fl., 2016). 

2.6 Samantekt 

 Markmið bólusetninga er að koma í veg fyrir þá smitsjúkdóma sem hægt er að 

bólusetja fyrir, en bólusetning er talin ein besta fyrirbygging sjúkdóma sem fyrir 

finnst (Campbell o.fl., 2017; Kumar og Brundha, 2018). Með bólusetningum hefur 

tekist að útrýma fjölmörgum sjúkdómum sem jafnvel drógu fólk til dauða hér áður 

fyrr, en mikilvægt er að bólusetningum sé viðhaldið (Embætti landlæknis, 2017a). 
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Efasemdir foreldra varðandi mikilvægi bólusetninga virðast hafa aukist 

síðustu ár og þá sérstaklega eftir staðhæfingu Andrew Wakefield. Þrátt fyrir að grein 

hans hafi verið afsönnuð þá virðist þetta enn þann dag í dag hafa áhrif á 

ákvarðanatöku foreldra, þó í minna mæli hér á landi (Þröstur Haraldsson, 2004).  

Ástæða fyrir efasemdum foreldra á bólusetningum virðist oft á tíðum vera 

vegna þekkingarleysis þeirra á bæði tilgangi og aukaverkunum bólusetninga. Mikið 

kom fram um náttúrulegt ónæmi og að foreldrar teldu að gott væri að börn þeirra 

fengju sjúkdómana á náttúrulegan hátt frekar en að bólusetja þau, m.a. vegna eiturefna 

og aukaverkana sem bólusetningar gætu haft í för með sér (McNeil o.fl., 2019). 

Einnig virðist það þekkjast að foreldrar séu að seinka HPV bóluetningum vegna 

þeirrar trúar að þær séu of snemma á lífsleiðinni og hún gæti því ýtt undir 

kynferðislega virkni barnsins (Hansen o.fl., 2015).  

Nú á Íslandi er verið að kanna hvort ætti að hafa hlaupabólubólusetninguna 

sem hluta af almennum bólusetningum barna sem ekki þarf að greiða sérstaklega 

fyrir. Rannsóknir erlendis hafa sýnt að hlaupabólan og aukaverkanir hennar eru 

alvarlegri en áður var talið og því er mælt með bólusetningu gegn henni 

(Morgunblaðið, 2019; Reuss o.fl., 2010).  

 Mikilvægt er að foreldrar bólusetji börn sín til að hjarðónæmi náist, er það 

sérstaklega mikilvægt fyrir þau börn og aðila sem mega ekki fá bólusetningu vegna 

heilsufarslegra vandamála og þurfa því að treysta á hjarðónæmi svo þeir séu ekki í 

hættu á að fá smitsjúkdóma (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, e.d.).  

 

 



 39 

3.   Aðferðafræði  

 Kaflinn fjallar um þær aðferðir sem henta við gerð rannsóknarinnar. Farið 

verður yfir hvaða tegund rannsóknaraðferðar á best við, hvernig gagna verður aflað og 

unnið úr þeim. Rannsóknarspurning verður sett fram og einnig verður komið inn á 

réttmæti og áreiðanleika við rannsóknaráætlunina. Markmið rannsóknarinnar er að 

komast að hvaða ástæður og tilfinningar búa að baki því að foreldrar kjósa að 

bólusetja ekki börn sín.  

3.1 Rannsóknaraðferð  

Sú rannsóknaraðferð sem rannsakendur telja að myndi henta best við 

fyrirhugaða rannsókn er eigindleg rannsóknaraðferð en lítið er vitað um þetta efni 

annað en að foreldrar sem kjósa að bólusetja ekki börn sín eru í minnihluta á Íslandi. 

Gott er að notast við eigindlega aðferð þegar ekki er fyrirfram vitað hvaða spurningar 

eiga við. Þá er hægt að taka persónuleg viðtöl við einstaklinga eða ræða við ákveðinn 

fjölda fólks í hóp, svokallaða rýnihópa. Ætlunin er að skoða viðhorf foreldra á 

bólusetningum og hvaða ástæður eru fyrir því að þeir kjósa að bólusetja ekki börn sín. 

Þegar ætlunin er að skoða upplifun fólks er ekki víst að fyrirfram gerðir 

spurningarlistar lýsi hvaða tilfinningar búa að baki ákvarðanatöku foreldra og því er 

eigindleg rannsóknaraðferð talin hentugri til að rannsaka þetta málefni (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Sú eigindlega rannsóknaraðferð sem talin er eiga vel við eru rýnihópar. 

Rýnihópar eru skilgreindir sem hópviðtöl sem ætluð eru til að rýna í ákveðin málefni, 

þátttakendur innan hans hafa sameiginlega reynslu eða viðhorf um málefnið (Flynn, 

Albrecht og Scott, 2018). Í rýnihóp er tekið viðtal við ákveðinn fjölda fólks samtímis, 

lagðar eru áherslur á ákveðin málefni sem rannsakandinn hefur ákveðið fyrirfram 

(Sagoe, 2012). Rýnihópar henta vel til að skoða viðhorf minnihlutahópa líkt og þá 
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foreldra sem kjósa að bólusetja ekki börn sín, einnig er rannsóknaraðferðin talin 

hentug til að öðlast betri skilning á því rannsóknarefni sem við á (Sóley S. Bender, 

2013). Eiga þeir vel við til að komast að afstöðu og tilfinningum einstaklinga 

varðandi ákveðin málefni. Rýnihópar geta hjálpað fólki að skýra sjónarmið sín sem 

væri ekki jafn mikill möguleiki í einstaklingsviðtali (Sagoe, 2012).  

Umræður skapast innan hópsins, þar sem rannsakandinn fær svör við ýmsum 

spurningum sem hann hefði e.t.v. ekki fengið í einstaklingsviðtölum, þátttakendur 

rannsóknarinnar geta jafnvel lært af hver öðrum. Gagnlegt er að fá upplýsingar frá 

fleiri en einum einstakling í einu sem styttir tíma gagnasöfnunar og jafnvel skapast 

líflegar umræður um málefnið. Grundvöllur aðferðarinnar eru samskiptin sem 

myndast milli þátttakenda og gefa þar af leiðandi upplýsingar frá mörgum í einu. Með 

því að nota rýnihópa er hægt að ná fram reynslu fólks, tilfinningum þeirra, 

mismunandi viðhorfum og gildismati þátttakenda gagnvart viðfangsefninu, allt í sama 

viðtali. Í rýnihópaviðtölum hefur stjórnandinn ekki staðlaðan spurningalista heldur 

uppörvar þær samræður sem spretta upp hjá þátttakendum (Sóley S. Bender, 2013).  

Rýnihópar eru ekki talin kjörin aðferð til þess að ræða málefni sem eru mjög 

persónuleg. Aðrir gallar aðferðarinnar eru þeir að hafa einstaklinga innan hópsins sem 

tjá sig of lítið og koma þannig skoðun sinni ekki á framfæri. Einnig geta verið 

einstaklingar sem tjá sig það mikið að þeir hafa tilhneigingu til að stjórna umræðunni 

og lita jafnvel skoðanir annarra. Annar galli er sá að umræður í hóp geta farið úr 

böndunum, bæði á þann hátt að margir tala í einu og erfitt er að ná að halda utan um 

samræðurnar (Sóley S. Bender, 2013).  

3.2 Gagnasöfnun 

Úrtakið sem notað verður við gerð rannsóknarinnar er tilgangsúrtak. Í 

tilgangsúrtaki er fjöldi þátttakenda ekki endilega valinn fyrirfram en þeir eru valdir 
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sem best henta markmiði rannsóknarinnar. Þátttakendurnir hafa persónulega þekkingu 

á rannsóknarefninu og fleirum er bætt við ef dýpka þarf fyrri niðurstöður og ná fram 

bæði almennri og sértækari reynslu af fyrirbærinu (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þar með geta skapast umræður þar sem einstaklingar með 

svipaðar skoðanir koma saman. Haft verður samband við yfirmenn í ungbarnavernd 

og fengið leyfi fyrir rannsókninni. Í framhaldinu munu hjúkrunarfræðingar 

ungbarnaverndar sjá um að bjóða þátttöku í rannsókninni þar sem við á. Skilyrði þess 

að geta orðið partur af úrtaki er að vera foreldri sem á barn í ungbarnavernd og hyggst 

ekki bólusetja það, þátttakendur þurfa að vera 18 ára og eldri og tala íslensku.  

Hafa á tilgang rannsóknar og rannsóknarspurningu til hliðsjónar við val á 

rýnihópum. Tilgangur þessarar rannsóknar er að komast að hvaða ástæður eru fyrir 

því að foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín. Möguleiki er á mörgum mismunandi 

rýnihópum en rannsakendur þessarar rannsóknar munu einungis hafa einn til tvo 

rýnihópa, sem samanstanda af foreldrum sem kjósa að bólusetja ekki börn sín. 

Gagnlegra er talið að hafa fleiri rýnihópa þar sem betri heildarmynd ætti að nást af 

umræðunni, m.a. að bera hópa saman m.t.t. ólíkra þátta (Sóley S. Bender, 2013). Í 

þessu tilfelli væri mögulega ekki nægt framboð af foreldrum í fleiri en einn rýnihóp, 

vegna þess hversu fáir kjósa að bólusetja ekki börn sín. Telja rannsakendur því einn til 

tvo rýnihópa henta þessari rannsókn. Markmiðið er að ná til 10 til 16 foreldra sem 

tilbúnir eru að taka þátt í rannsókninni, með 5 til 8 einstaklingum í hvorum hóp. 

Þátttakendur munu koma saman ásamt rannsakanda og ræða umræðuefnið 

bólusetningar barna undir hans stjórn.  

 Áður en hópviðtalið fer fram undirbýr rannsakandi sig með því að kynna sér 

efnið vel ásamt því að búa til viðtalsramma með 6 til 12 meginspurningum. Þegar 

hópviðtalið fer fram kemur rannsakandinn umræðum af stað en dregur sig síðan í hlé 
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til að leyfa umræðum að þróast, hann passar þó að halda þeim innan 

rannsóknarefnisins (Sóley S. Bender, 2013). 

3.3 Úrvinnsla gagna  

Úrvinnsla gagna mun fara fram með þeim hætti að tekið verður hópviðtal við 

rýnihóp sem inniheldur foreldra sem hyggjast ekki bólusetja börn sín. Tekið verður 

eitt hópviðtal við rýnihópinn þar sem umræðurnar stjórnast af opnum spurningum 

rannsakandans. Viðtalið verður hljóðritað til þess að rannsakendur geti rýnt frekar í 

samræðurnar að viðtali loknu og þær ritaðar orðrétt upp. Þá verða gögnin greind með 

kóðun, út frá þeirri vinnu verða meginþemu ásamt undirþemum fundin sem auðveldar 

rannsakendum að álykta út frá rannsóknarspurningunni.  

3.4 Markmið og tilgangur 

Markmið þessarar rannsóknar er að grafa djúpt í ástæður þess að sumir 

foreldrar hyggjast ekki bólusetja börn sín. Tilgangurinn á bak við slíka rannsókn er að 

kanna viðhorf íslenskra foreldra sem efast eða eru á móti bólusetningum og komast 

þar með að því hvað er hægt að gera til að upplýsa þá betur. Þannig verður hægt að 

komast að því hvar fræðslu og upplýsingum er ábótavant og hvar innan 

heilbrigðiskerfisins væri æskilegt að slík fræðsla færi fram. Þannig verður í 

framhaldinu hægt að ákveða hvernig æskilegt er að bregðast við til að stuðla að 

hjarðónæmi.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

1.   Hver er ástæða þess að foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín? 

3.5 Siðferðileg mál 

Þátttakendum verður afhent bréf með kynningu á rannsókninni í 

ungbarnavernd og í framhaldinu óskað eftir þátttöku þeirra. Skilyrði er að 

þátttakandinn skrifi undir upplýst samþykki áður en viðtalið fer fram. Að auki verður 
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þátttakendum gert ljóst að þeir geti dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er í 

ferlinu, án frekari skýringa. Fullri nafnleynd verður heitið og verður öllum 

upplýsingum eytt að rannsókn lokinni.  

Þar sem starfsmenn heilsugæslu munu sjá um að bjóða þátttöku í rannsóknina 

munu höfundar sækja um leyfi fyrir henni til Vísindasiðanefndar Heilsugæslu og HÍ. 

Rannsóknin verður einnig tilkynnt til persónuverndar þar sem unnið verður með 

persónuupplýsingar einstaklinga.  

Réttmæti og áreiðanleiki eru hugtök eða mælikvarðar sem notast er við til að 

meta gæði rannsóknar. Aðal mælitækið í eigindlegum rannsóknum er í raun 

rannsakandinn sjálfur og skiptir færni hans og þekking á efninu því meginmáli. 

Réttmæti skiptist í tvennt, annars vegar innra réttmæti og hins vegar ytra réttmæti. 

Með innra réttmæti er átt við hversu gott tilraunasniðið er og hversu trúverðugar 

ályktanir má draga af niðurstöðunum. Ytra réttmæti er hins vegar hvort möguleiki sé 

að alhæfa niðurstöðurnar yfir á annað þýði og aðstæður (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.6 Samantekt 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver er ástæða þess að foreldrar kjósa að bólusetja ekki 

börn sín? Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð með einum til tveimur 

rýnihópum sem innihalda foreldra sem kjósa að bólusetja ekki börn sín. Rýnihópar 

eru til þess gerðir að rýna í ákveðin málefni þar sem þátttakendur hafa sameiginlega 

reynslu eða viðhorf um málefnið (Flynn o.fl., 2018).  

 Tilgangur þessarar rannsóknaráætlunar er að komast að hvaða viðhorf 

foreldrar sem bólusetja ekki börn sín hafa til bólusetninga.  
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4.   Umræður 

 Í umræðukafla munu höfundar stikla á stóru yfir helstu atriði sem fram komu í 

fræðilegu samantektinni. Einnig verður komið inn á helstu gildi sem fyrirhuguð 

rannsókn um viðhorf þeirra foreldra sem kjósa að bólusetja ekki börn sín mun koma 

til með að hafa fyrir hjúkrunarfræði sem fræðigrein. Í lok kaflans verður stutt 

samantekt úr umræðunum.   

4.1 Umræður um fræðilega samantekt 

Eftir að hafa lesið rannsóknir kom okkur á óvart hve margir foreldrar innan 

Evrópu kjósa að bólusetja ekki börn sín, oft á tíðum vegna vanþekkingar. 

Rökstuðningur sumra foreldra sem bólusetja ekki var að sjúkdómar myndu hverfa að 

sjálfu sér vegna meira hreinlætis nú til dags (Kumar og Brundha, 2018). Svona 

viðhorf geta mögulega verið vegna skorts á fræðslu heilbrigðisstarfsmanna til 

almennings og misvísandi skilaboða í samfélaginu. Burtséð frá auknu hreinlæti og 

aðgengi að hreinu vatni, er engin heilsufarsleg íhlutun jafn áhrifarík til að draga úr 

sjúkdómsbyrði eins og bólusetningar (Óskarsson o.fl., 2015). Þrátt fyrir þetta deyja 

enn þann dag í dag um 1,5 til 2,5 milljónir manna árlega vegna smitsjúkdóma sem 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir með bólusetningum (Þórólfur Guðnason, 2018; 

Óskarsson o.fl., 2015). Sorglegt er að hugsa til þess að koma megi í veg fyrir milljónir 

dauðsfalla með einni stungu sem gæti kostað mannslíf ef henni er sleppt. 

Fullyrðingin sem Andrew Wakefield setti fram árið 1998 varðandi 

aukaverkanir MMR bóluefnisins hafði gríðarleg áhrif á skoðanir fólks á bóluefninu 

sem leiddi til þess að margir kusu að sniðganga það. Þó nokkur ár séu síðan kenning 

hans var hrakin virðist hún enn í dag hafa áhrif, sérstaklega í öðrum löndum innan 

Evrópu utan Íslands (Þröstur Haraldsson, 2004; Ásgrímur Fannar Ásgrímsson, 2018). 

Að okkar mati virðast skilaboð heilbrigðisyfirvalda um að kenning Wakefield sé mýta 
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ekki komast nægilega vel til skila til almennings þar sem hún lifir enn og hrærist í 

ýmsum samfélögum. 

Rannsókn sem framkvæmd var í Danmörku leiddi í ljós að nýlega hefur það 

aukist að mislingafaraldrar brjótist út og er það að mestu leyti talið vegna þess að 

foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín. Með 5% lækkun á bólusetningartíðni getur 

tíðni mislinga þrefaldast með tilheyrandi veikindum og kostnaði fyrir samfélagið 

(Hviid o.fl., 2019). Teljum við þetta styðja við hversu mikilvægt er að sem flestir séu 

bólusettir. Hér á landi hafði þekjun fyrir mislingum farið lækkandi og var hún komin 

niður í 90% (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, e.d.). Snemma á þessu ári komu fram 

nokkur mislingatilfelli á Íslandi sem varð til þess að ráðist var í bólusetningarátak, en 

margir foreldrar ákváðu að bólusetja börn sín og jafnvel fyrr en við 18 mánaða aldur 

eins og mælt er með (Embætti landlæknis, 2019). Út frá þessu má álykta að þekjun 

hér á landi hafi ekki verið næg en hækkað í kjölfar þessara atburða.  

Mikilvæg staðreynd sem á það til að gleymast er sú að mun hagstæðara er að 

fyrirbyggja sjúkdóma með bólusetningu heldur en að meðhöndla óbólusetta 

einstaklinga eftir að þeir hafa greinst með lífsógnandi smitsjúkdóm. Mun meiri 

kostnaður felst í sjúkrahúslegu og því sem henni fylgir en bólusetningunni sjálfri.  

Í samfélaginu hefur umræðan um skilyrði bólusetninga fyrir plássi í daggæslu 

aukist. Fólk hefur mismunandi skoðanir varðandi þetta og teljum við viðfangsefnið 

viðkvæmt og vandmeðfarið. Sumum þykir þetta skerða persónulegt frelsi fólks til 

ákvarðana en aðrir eru hlynntir þessu þar sem þeir telja öryggi barna sinna tryggt með 

þessum hætti. Þórólfur Guðnason, sóttvarnarlæknir hefur tjáð sig um að honum þyki 

bólusetningarskylda ekki vænleg til árangurs þar sem hún gæti fælt fólk frá því að 

bólusetja (Mannlíf, 2019).  
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Tvær viðamiklar rannsóknir voru gerðar í Danmörku sem báðar leiddu í ljós 

að engin fylgni var á milli einhverfu og MMR bólusetningar. Hins vegar fundust 

nokkrir áhættuþættir fyrir einhverfu s.s. eldri foreldrar, fyrirburafæðing, léttburar og 

reykingar á meðgöngu. Jafnvel þó að barn sé innan þessara áhættuhópa aukast líkur 

þess á einhverfu ekki þrátt fyrir bólusetningu með MMR bóluefninu (Madsen o.fl., 

2002; Hviid o.fl., 2019).  

Samkvæmt breskri rannsókn Campbell o.fl. (2017) voru mæður og yngri 

foreldrar líklegri til að sleppa eða seinka bólusetningum barna sinna. Hins vegar voru 

foreldrar með lægra menntunarstig í rannsókn frá Sviss andvígari bólusetningum 

(Fadda o.fl., 2015). Í íslenskri rannsókn Óskarsson o.fl. (2015) kom fram að karlmenn 

og einstaklingar með hærra menntunarstig voru óhræddari við aukaverkanir 

bólusetninga. Karlmenn, hjón og fólk í sambúð voru með jákvæðara viðhorf til 

bólusetninga en mæður. Út frá þessum rannsóknum má álykta að mæður, einstæðir 

foreldrar, yngri foreldrar og fólk með lægra menntunarstig og lægri tekjur þurfi á 

frekari fræðslu að halda varðandi bólusetningar.  

Mikilvægt er einnig að fræðsla nái til innflytjenda, en fram kom í danskri 

rannsókn að börn innflytjenda fengu færri ráðlagðar bólusetningar heldur en dönsk 

börn (Moller o.fl., 2016). Fram hefur komið að foreldrar sem eru jákvæðir fyrir 

bólusetningum bera traust til heilbrigðisyfirvalda (Byström o.fl., 2014; McNeil o.fl., 

2019). En foreldrar sem tóku ákvörðun um bólusetningar út frá upplýsingum af 

netinu, frá fjölskyldu, vinum eða öðrum foreldrum voru líklegri til að vera neikvæðari 

gagnvart bólusetningum (Campbell o.fl., 2017).  

Bólusetning er ein öruggasta læknisfræðilega fyrirbygging sem fyrir finnst 

(Kumar og Brundha, 2018). Sýnt hefur verið fram á að smitsjúkdómafaraldrar vakna 

aftur upp ef bólusetningartíðni helst ekki sem skyldi, sem getur haft alvarlegar 
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afleiðingar. Samfélagið og þá sérstaklega heilbrigðisstarfsfólk má því ekki sofna á 

verðinum (Embætti landlæknis, 2017a). Þó má ekki gleyma því sem vel er gert, en 

sem betur fer kjósa lang flestir foreldrar að bólusetja börn sín hér á landi og því hefur 

hjarðónæmi yfirleitt haldist sem skyldi. Við teljum þó að fólk sé ekki nægilega vel 

upplýst um þá staðreynd hversu mikilvægt er að viðhalda bólusetningum, hafa þarf í 

huga að líf annarra gætu verið í húfi. Að okkar mati er bólusetning ómetanleg gjöf frá 

foreldrum til barns.   

Hjúkrunarfræðingar ættu að hafa í huga að hræðsluáróður varðandi að 

bólusetja ekki og upplýsingar um kosti bólusetninga mun eitt og sér líklega ekki bera 

árangur í að breyta viðhorfi þessara foreldra. Foreldrar vilja upplýsingar um bóluefni 

frá öllum hliðum, líka aukaverkanir þeirra eins og fram hefur komið í rannsóknum frá 

Kanada og Englandi (Campbell o.fl., 2017; McNeil o.fl., 2019). Skilningur okkar er 

að því meira af gagnreyndum upplýsingum sem foreldar hafa um bólusetningar, því 

líklegra er að þeir muni láta bólusetja börn sín. 

4.2 Gildi fyrir hjúkrunarfræði 

Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar höfðu höfundar gildi fyrir 

hjúkrunarfræði í huga. Meira er í umræðunni nú en áður að upp séu að koma faraldrar 

af sjúkdómum sem voru nánast útdauðir ásamt fleiri foreldrum sem eru á móti 

bólusetningum (Brunson, 2013). Þó flestir foreldrar á Íslandi kjósi að treysta 

heilbrigðiskerfinu og bólusetja börn sín þá eru aðrir sem vilja það ekki eða kjósa að 

bólusetja aðeins fyrir sumum sjúkdómum og sniðganga aðrar almennar bólusetningar. 

Getur það haft áhrif á hjarðónæmi og öryggi annarra sem geta einhverra hluta vegna 

ekki fengið bólusetningar gegn smitsjúkdómum (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, e.d.).  

Höfundar telja rannsóknina hafa þau gildi fyrir hjúkrunarfræði að jákvætt sé 

fyrir heilbrigðisstarfsfólk að fá betri sýn á hvaða ástæður liggja að baki því að 
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foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín, þar sem fáar rannsóknir hafa verið gerðar 

hér á landi um þetta málefni. Þegar kemur í ljós hvaða ástæður og tilfinningar liggja 

að baki ákvörðunum foreldra gætu hjúkrunarfræðingar gripið fyrr inn í með 

markvissri fræðslu til foreldra um mikilvægi bólusetninga og stuðlað að breytingu á 

viðhorfi þeirra.  

4.3 Samantekt 

Í umræðukafla fjölluðu höfundar um mikilvægi þess að foreldrar bólusetji 

börn sín og ástæður fyrir því að sumir kjósa að gera það ekki. Eins og fram hefur 

komið hefur það færst í aukana að foreldrar bólusetji ekki börn sín. Miklu máli skiptir 

að þeir geri sér grein fyrir mikilvægi bólusetninga til að hjarðónæmi haldist sem 

skyldi. Ýtir þetta undir mikilvægi þess að rannsaka þurfi nánar ástæður foreldra á 

Íslandi sem bólusetja ekki börn sín. Út frá slíkri rannsókn væri hægt að auka fræðslu 

og upplýsa einstaklinga betur þegar ástæður fyrir ákvörðunum þeirra hafa komið í 

ljós.  
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5.   Lokaorð  

Höfundar telja að með réttri aðferð við gerð þessarar rannsóknar gætu niðurstöður 

hennar orðið til þess að hægt væri að bæta fræðslu og auka vitundarvakningu foreldra 

um mikilvægi bólusetninga. Þegar komið hefur í ljós hvaða ástæður eru fyrir því að 

foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín geta hjúkrunarfræðingar leiðrétt misskilning 

og leiðbeint foreldrum að upplýstri ákvörðun sem hefur hag barnsins í fyrirrúmi. Við 

gerð fræðilegrar samantektar tóku höfundar eftir því að oft á tíðum voru ástæður þess 

að foreldrar vildu ekki bólusetja börn sín vegna rangra upplýsinga og þekkingarleysis 

varðandi bólusetningar og gagnsemi þeirra.  

Við gerð þessarar rannsóknaráætlunar hafa höfundar orðið upplýstari um þær 

ástæður sem liggja að baki því að foreldrar kjósa að bólusetja ekki börn sín. Fróðlegt 

verður að vita hvaða ástæður íslenskir foreldrar hafa þar sem ekki eru til margar 

rannsóknir um þetta efni hér á landi. Ósk höfunda er sú að fræðsla um gagnsemi og 

gagnreyndar upplýsingar um bólusetningar breiðist út í samfélaginu. Einnig að 

hjúkrunarfræðingar upplýsi foreldra betur og leiðrétti misskilning sem þekktur er í 

samfélaginu gagnvart bóluefnum og smitsjúkdómum. Höfundar telja einnig kjörið að 

heilsugæslan hafi bólusetningar sem hluta af kennsluefni í námskeiðum sem haldin 

eru fyrir verðandi foreldra, þar sem bólusetningar gegn smitsjúkdómum eru 

mikilvægar fyrir öryggi samfélagsins í heild.  
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