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Útdráttur 

Ofþyngd og offita hefur aukist gríðarlega síðustu áratugi um allan heim, en á 

Íslandi glímir um 20% þjóðarinnar við offitu. Samfara þessu hefur hreyfingarleysi 

aukist mikið og er það einn af stærstu áhrifaþáttum í þróun offitu í heiminum. Í 

rannsókn frá árinu 2012 kemur í ljós að einungis 34% 18 ára ungmenna á Íslandi 

hreyfa sig nægilega samkvæmt þeim hreyfiráðleggingum sem gefnar eru út. Mikil 

bylting hefur verið í heilsuræktargeiranum og hefur fjöldi iðkenda í skipulagðri 

íþróttastarfsemi aldrei verið meiri. Það virðist sem ekki sé haldið rétt á spöðunum 

því mikið brottfall verður á iðkendum í skipulagðri íþróttastarfsemi eftir því sem 

börnin eldast og getur það haft áhrif á þróun hreyfingarleysis. Margir fagaðilar og 

sérfræðingar eru sammála því að offita er sjúkdómur sem hægt er að koma í veg 

fyrir með því að efla forvarnarvinnu og byrja á því meðan börnin eru enn ung.  
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Formáli  

Mikil umræða er í þjóðfélaginu um aukningu á þyngd einstaklinga og 

óheilbrigðum lífsstíl. Hefur þessi mikla umræða vakið áhuga minn um þessi 

málefni og hvað hægt sé að gera til að sporna við þessari þróun.  

Ég vil innilega þakka leiðbeinanda mínum henni Ásrúnu Matthíasdóttur fyrir gott 

samstarf og góða leiðsögn í gegnum verkefnið. Einnig vil ég þakka vinkonu minni 

henni Önnu Sigurðardóttur læknanema fyrir góða yfirlesningu og hafa óbilandi trú 

á mér í gegnum þetta verkefni.  
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Inngangur 

Heimurinn glímir við umfangsmikið vandamál sem ekki var uppi á borðinu hér á 

árum áður. Ofþyngd og offita er orðinn alheimsfaraldur ekki einungis á 

Vesturlöndum heldur einnig í þróunarlöndum og hefur tíðnin vaxið ár frá ári. 

Telja má að betri lífsgæði, það er meira fæðuframboð og meiri tækni, sem stuðla 

að hreyfingarleysi eigi stóran þátt í þessu vandamáli (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 

Laufey Steingrímsdóttir, Örn Ólafsson og Vilmundur Guðnason, 2005). 

Á Íslandi glímir um 20% þjóðarinnar við offitu. Ástandið á yngri einstaklingum er 

ekki betra og sýna margar rannsóknir að þróun á þessu vandamáli er ekki góð 

(Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 2007). 

Í Bandaríkjunum er þróunin í við verri og er offita númer tvö af fremstu orsökum 

dauða þar í landi á eftir reykingum og er fjöldi dauðsfalla á ári sem rekja má til 

offitu hátt í 400.000 manns (Tómas Þór Ágústsson, Hákon Hákonarson, Ísleifur 

Ólafsson, Gunnlaug Hjaltadóttir og Árni V. Þórsson, 2001). 

Alþjóðaheilbrigðissamtökin gáfu það út árið 2011 að offita og ofþyngd væri orðið 

vaxandi vandamál í flestum löndum Evrópusvæðisins. Rannsóknir staðfesta að 

25-70% fullorðinna eru í yfirþyngd og 5-30% glíma við offitu. Um 41% 

einstaklinga stunda ekki nógu mikla hreyfingu til þess að viðhalda almennu 

heilbrigði og getur hreyfingarleysið haft þau áhrif að meiri líkur eru á hinum ýmsu 

sjúkdómum og getur það því valdið sjúkdómafaraldri í heiminum. Ber þar helst að 

nefna hjarta- og æðasjúkdóma, háþrýsting, ýmsar tegundir krabbameins, 

langvarandi öndunarfærasjúkdóma, stoðkerfisvandamál og sykursýki tegund 2 

(WHO, 2011).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gerir ráð fyrir að árið 2015 verði áframhaldandi 

aukning á offitu og líkamsþyngdarstuðull fari ört hækkandi (WHO, 2006). Áætla 

þeir einnig að árið 2020 verði langvinnir sjúkdómar um 70% allra sjúkdóma 

(WHO, 2002). Markmið þessa verkefnis er að kanna hversu mikilvæg hreyfing er 

fyrir líkamlega heilsu og hvernig hún getur hjálpað til við að koma í veg fyrir 

þyngdaraukningu.  

Í þessari ritgerð verður byrjað á að fjalla almennt um ofþyngd og offitu. Næst er 

mikilvægi hreyfingar skoðað og hvernig hreyfingu er háttað í frítíma og skólum 
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landsins. Tekið verður fyrir hvernig neysluvenjur eru og hvernig þær hafa breyst 

og að því loknu verður farið í forvarnir fyrir offitu. Í lokin verður fjallað um 

nokkur meðferðarúrræði í tengslum við offitu.  
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1. Ofþyngd/Offita  

Í dag glíma margir við það vandamál að vera yfir kjörþyngd. Það getur haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér, eins og skaðað heilsu fólks (Tómas Þór 

Ágústsson o.fl., 2001). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO (2006) skilgreinir offitu sem sjúkdóm því 

offita getur haft í för með sér marga alvarlega fylgikvilla, svo sem háþrýsting, 

sykursýki tegund 2, hjarta- og æðasjúkdóma, aukið álag á stoðkerfið, kæfisvefn, 

þunglyndi ásamt andlegum og félagslegum vandamálum. Til að skilgreina hvort 

einstaklingur sé í ofþyngd eða með offitu er oft stuðst við líkamsþyngdarstuðul. 

Ef um offitu er að ræða er líkamsþyngdarstuðullinn 30 kg/m
2
 og yfir, ef um 

ofþyngd er að ræða þá er líkamsþyngdarstuðillinn 25-29,9 kg/m
2
 (Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir o.fl., 2005). Hér fyrir neðan í kafla 1.4 má sjá nánari útskýringar á 

líkamsþyngdarstuðlinum (Body mass index).    

1.1 Orsakir offitu 
Orsakir fyrir því að einstaklingar þjást af offitu geta verið margvíslegir. Ýmsir 

þættir geta haft áhrif á þyngdaraukningu, t.d. erfðir, orkumikil fæða, sykurneysla 

og hreyfingaleysi (Cummings og Schwartch, 2003). 

Nýjar rannsóknir sýna að þróun offitu og fylgikvilla hennar sé ekki eingöngu 

slæmum lífsstíl að kenna (Hurt, Frazier, McClave og Kaplan, 2011) heldur 

samspil ofantalinna þátta.  

1.1.1 Erfðaþættir 
Það er margt sem bendir til þess að erfðaþættir hafi áhrif á líkamsástand 

einstaklinga (Cummings og Schwartch, 2003). Þrátt fyrir það er ólíklegt að 

genamengi einstaklinga hafi breyst svona hratt á undanförnum árum að það geti 

skýrt þann offitufaraldur sem geysar. Sýnt hefur verið fram á að ef hvorugt 

foreldra er í ofþyngd eða á við offitu að stríða eru einungis 10% líkur á því að 

barnið muni verða í ofþyngd, en ef báðir foreldrar eru í ofþyngd eða eiga við 

offitu að stríða eru 80% líkur á því að barnið muni feta í sömu fótspor (Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007). Þetta var sýnt fram á í rannsókn sem var gerð árið 1990 þar 

sem skoðað var hvort eineggja tvíburar sem ekki ólust upp saman væru svipað 

þungir. Niðurstöður voru þær að þrátt fyrir aðskilnað voru miklar líkur á því að 
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þeir væru í svipaðri þyngd (Stunkard, Harris, Pedersen og McClearn, 1990). 

Einnig hefur verið sýnt fram á að líkamsþyngdarstuðull barna sem hafa verið 

ættleidd er línulega tengdur við báða líffræðilega foreldra barnsins þó að samband 

milli barns og foreldra sé ekkert (Cummings og Schwartch, 2003).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á músum og rottum sýna að ef það eru ákveðnir 

gallar í ob-geninu hjá þeim getur það valdið offitu. Maðurinn hefur samsvarandi 

gen og bendir það til þess að ef ob-genið er gallað í einstaklingum geti þeir átt í 

aukinni hættu á að þjáist af offitu. Vísindamenn hafa þó komist að því að 

stökkbreytingar í þessu geni eru afar sjaldgæfar (Tómas Þór Ágústsson o.fl., 

2001).  

Einnig hefur verð sýnt fram á að breytileiki er í offitu á milli mismunandi 

kynþátta og þjóðernis og er það talið tengt erfðafræðilegum þáttum  (Hurt o.fl., 

2011). 

Það er því ljóst samkvæmt rannsóknum að erfðir hafa einhver áhrif á það hvernig 

líkamsástand einstaklinga er.  

1.1.2 Breytingar á umhverfi og neysluvenjum 

Önnur ástæða fyrir offitu einstaklinga má að miklu leyti rekja til aukinnar neyslu á 

orkuríkum mat, mettaðri fitu og sykri og jafnframt hreyfingaleysi (WHO, e.d). Á 

árum áður þurfti flest fólk að vinna vinnu sem var líkamlega erfið, tæknin sem til 

er í dag var ekki til staðar, þ.e.a.s tölvur, sjónvörp, uppþvottavélar og annað sem 

auðveldar einstaklingum lífið. Einstaklingar þurftu virkilega að hafa fyrir því að 

vinna og sinna heimilsstörfum, fólk gat því borðað mikið án þess að bæta á sig 

þyngd. Í dag er hins vegar annað uppi á teningnum, einstaklingar vinna meira við 

kyrrsetustörf og tæknin er farin að ráða ríkjum í heimilisstörfum.  Börn og 

fullorðnir hreyfa sig þannig í minnkandi mæli  meðal annars vegna aukinnar 

tæknivæðingar og sjónvarpsgláps (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Kristinn 

Tómasson, 2008). 

Áður fyrr var það hraustleikamerki og sýndi það að fólk var vel stætt efnahagslega 

þegar það var svolítið bústið. Rannsóknir í dag sýna hins vegar að einstaklingar 

sem eru í yfirþyngd búa frekar við lélegan efnahag og eiga stutta skólagöngu að 

baki. Kemur það líka fram að konur sem ekki eru í vinnu eru mun líklegri til þess 
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að glíma við offitu en þær sem eru úti á vinnumarkaðinum (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008).  

Síðustu áratugi hafa aukaefni í mat aukist, fólk fengið minni svefn og streita í 

þjóðfélaginu aukist. Kynding í heimahúsum hefur einnig aukist. Þetta eru allt 

þættir sem geta haft áhrif á þyngdaraukningu (Hurt o.fl., 2011).  Mikið er um 

auglýsingar sem eiga að veita hina einu sönnu skyndilausn á offituvandanum. Það 

er margir sem glepja við þeim og oftar en ekki hafa þessar skyndilausnir þau áhrif 

að einstaklingurinn þyngist meira en sem nemur þyngdartapinu eftir að hætt er á 

kúrnum. Þetta leiðir af sér eins konar vítahring (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 

Það liggur í augum uppi að þessar aðferðir virka ekki þar sem aukning á offitu 

hefur aldrei verið meiri. Ljóst er því að til að vinna á rót vandans þarf að skoða 

alla þá undirliggjandi þætti sem hafa áhrif á þróun offitu.  

1.2 Líkamsþyngdarstuðull (BMI) og aðrir mælikvarðar 
Hægt er að nota nokkrar aðferðir til að meta hvort einstaklingur er of þungur. 

Líkamsþyngdarstuðull (Body mass index) er mælikvarði sem auðvelt er að nota 

og gefur góðar upplýsingar um það hvort einstaklingur sé í ofþyngd eða of feitur, 

þar sem hann gefur upplýsingar hversu mikið fitumagn er í líkama einstaklingsins. 

Þessi mæling hefur gefið góða niðurstöðu í samanburði við aðrar fitumælingar og 

er því góð leið til að meta ástand einstaklingsins (Tómas Þór Ágústsson o.fl., 

2001). Stuðullinn er fundinn út með hæð og þyngd einstaklingsins með því að 

deila hæð í öðru veldi í kílófjölda, þyngd(kg)/ hæð(m)
2
. Stuðulinn er hægt að bera 

saman við viðmiðunargildi og er þá hægt að meta líkamsástand einstaklingsins. 

Þess þarf þó að gæta að þegar verið er að mæla einstaklinga með mikinn 

vöðvamassa og eldra fólk með lítinn vöðvamassa getur komið skekkja í mælingar, 

þar að segja mælingarnar geta ofmetið fitumagn í líkama íþróttamanna og 

vanmetið fitumagn í eldra fólki (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2003). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO, hefur gefið út sérstök viðmiðunargildi 

sem segja til um líkamsástand einstaklinga. Einstaklingur getur mælst undir 

kjörþyngd, í kjörþyngd, ofþyngd eða með offitustig I, II eða III. Mörkin milli 

ofþyngdar og offitu er þegar einstaklingur er komin yfir 30 kg/m
2
. Offitu má 

skipta í þrjú stig. Fyrsta stigs offita er BMI 30-34,9 kg/m
2 

og telst væg offita þar 

sem ástand er ekki orðið mjög alvarlegt. Annars stigs offita er BMI 35-39,9 kg/m
2
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og telst ástand orðið alvarlegt. Þriðja stigs offita er BMI >40 kg/m
2
 og þá er 

ástandið orðið mjög alvarlegt. Í töflu 1 má sjá hvernig viðmiðunargildunum er 

háttað (Hurt o.fl., 2011).  

Tafla 1. Viðmiðunargildi fyrir líkamsþyngdarstuðul (BMI) hjá fullorðnum 

BMI Þyngd 

< 18,49 kg/m
2
 Undir kjörþyngd 

18,5-24,9 kg/m
2
 Kjörþyngd 

25-29,9 kg/m
2
 Ofþyngd 

30-34,9 kg/m
2
 Offita I 

35-39,9 kg/m
2
 Offita II 

> 40 kg/m
2
 Offita III 

 

Ekki er hægt að nota sömu viðmið hjá börnum í sambandi við 

líkamsþyngdarstuðul þar sem börn eru að vaxa og þroskast hratt og gilda því 

önnur viðmið fyrir þau. Þar skiptir aldur og kyn máli en hjá fullorðnum er 

einungis farið eftir aldri (Kids Health, 2011). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur 

gefið út alþjóðleg viðmið um líkamsþyngdarstuðul barna þar sem kemur fram 

hvort börn og unglingar séu of létt, í kjörþyngd, í ofþyngd eða í offitu. Það gildir 

það sama hjá börnum og fullorðnum að beinabygging og vöðvamassi geta haft 

áhrif á niðurstöður útreikninga á líkamsþyngdarstuðli. Í töflu 2 má sjá 

viðmiðunargildi fyrir líkamsþyngdarstuðul hjá börnum og unglingum á aldrinum 

6-15 ára (Léttari æska fyrir barnið þitt, e.d).  
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Tafla 2. Viðmiðunargildi fyrir líkamsþyngdarstuðul (BMI) hjá börnum og unglingum 

    Stúlkur     

Aldur Oflétt Kjörþyngd Ofþyngd Offita 

6 12,7 15,3 17 19,2 

9 13,1 16,1 18,3 21,5 

12 14,4 18 20,8 25 

15 15,9 20,2 23,5 28,2 

    Drengir     

6 13 15,3 16,8 18,5 

9 13,5 16 17,9 20,5 

12 14,5 17,5 19,9 23,6 

15 16 19,8 22,8 27 

 

  
Önnur aðferð sem hægt er að nota til að meta líkamsástand einstaklinga er að 

mæla mittismál, en það mælir kviðfitu. Ef mælingin sýnir meira en 88 cm hjá 

konum og 102 cm hjá körlum eykst áhættan á hinum ýmsu sjúkdómum svo sem 

hjarta- og æðasjúkdómum, háþrýstingi og sykursýki tegund 2 (Þuríður 

Þorbjarnardóttir, 2003). Einnig er hægt að greina hvort einstaklingurinn sé með 

einhvern af þeim áhættusjúkdómum sem fylgja offitu svosem háþrýsting, hátt 

hlutfall LDL-kólesteróls í blóði og lágt hlutfall HDL-kólesteróls í blóði, hjarta- og 

æðasjúkdóma eða sykursýki tegund 2 (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2003). Önnur leið 

sem hægt er að fara er að mæla fituprósentu hjá einstaklingum, þar er svo kölluð 

klípumæling vinsæl vegna þess hversu ódýr og nákvæm leið það er. Hún felur í 

sér að klipið er í staðlaða líkamshluta og mæld þykkt húðar-/fitulags. Mælingin 

metur hlutfall fitu miðað við líkamsþyngd einstaklingsins. Ef karlmaður mælist 

meira en 25% telst hann vera of feitur en ef kona mælist yfir 33% telst hún vera of 

feit (Bryant og Green, 2010).  

Með því að nota BMI stuðulinn, mæla mittismál eða fituprósentu má á einfaldan 

hátt meta líkamsástand einstaklinga út frá viðmiðunargildum. 

1.3 Þróun á ofþyngd/offitu gegnum árin 

Rannsóknir sýna að ofþyngd og offita hefur aukist gríðarlega síðustu ár. Í 

rannsókn sem Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Laufey Steingrímsdóttir, Örn Ólafsson 

og Vilmundur Guðnason (2005) framkvæmdu um þróun ofþyngdar og offitu 

meðal 45-64 ára Reykvíkinga á árunum 1975-1994 má sjá umtalsverða aukningu 
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hjá þessum hópi. Í töflu 3 má sjá hvernig þessarri þróun er háttað. Hópnum var 

skipt upp eftir kyni og aldri, 45-54 ára og 55-64 ára, og rannsóknartímabilið var 

19 ár. Á þessu tímabili jókst hlutfall ofþyngdar og offitu hjá báðum kynjum. Á 

rannsóknartímabilinu má sjá að mun fleiri karlar en konur mælast í ofþyngd en 

munurinn er um 12-17 prósent. Munurinn á offitu er ekki alltaf eins mikill á milli 

kynja, á fyrri hluta tímabilsins er hann mjög svipaður hjá bæði eldri og yngri hóp. 

Á seinni hluta tímabils má hins vegar sjá að hjá körlum í yngri hóp eru um 5% 

fleiri sem mælast með offitu en dæmið snýst svo við hjá eldri hópnum en þar eru 

tæplega 8% fleiri konur sem mælast með offitu. Áætla má að svipuð þróun hafi átt 

sér stað á landsbyggðinni og víðar á Vesturlöndum. 

Tafla 3. Þróun þyngdaraukningar karla og kvenna á tímabilinu 1975-1994 

Ár  1975              1994 

  Ofþyngd Offita Ofþyngd Offita 

 

Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

45-54 

ára 46% 29% 10,4% 

 

8,6% 54% 39% 19,2% 

 

14,6% 

55-64 

ára 46% 34% 11,7%* 

 

11,2% 54% 46% 16,7%* 

 

24,5% 

*p<0,01 

Árið 2006 tók Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir saman  hæðar- og þyngdarmælingar 

hjá öllum börnum á höfuðborgarsvæðinu og kom það í ljós að 16,1% barna eru í 

yfirþyngd og 4,7% glíma við offitu (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, 2006). 

Enginn vafi er á því að börnin okkar hafa þyngst. Tölur sem Brynhildur Briem tók 

saman frá árunum 1938-1998 sýna að það hefur orðin gífurleg aukning á ofþyngd 

og offitu hjá börnum. Tók hún saman tölur hjá níu ára börnum frá árunum 1938-

1998 sem hjúkrunarfræðingar hafa mælt hjá börnum í skólum í Reykjavík. Hjá 

stúlkum í ofþyngd fór hlutfallið úr 3,1% í 19,7% og hlutfall drengja í ofþyngd fór 

úr 0,7% í 17,9%. Hjá stúlkum með offitu fór hlutfallið úr 0,4% í 4,8% og hlutfall 

drengja með offitu fór úr 0% í 4,8% (Brynhildur Briem, 1999). 

Frá árunum 2003/04-2009/10 hafa hjúkrunarfræðingar mælt og skráð niður hæð 

og þyngd barna í samræmt kerfi sem kallast Ískrá. Niðurstöður úr Ískrá sýna að 

hlutfall of feitra níu ára barna sé líklega hætt að aukast eins og gerðist á tímabilinu 

1938-1998 (Stefán Hrafn Jónsson og Margrét Héðinsdóttir, 2010). En taka verður 

inn í spilið að þrátt fyrir að þetta séu traustar mælingar erum við fámenn þjóð og 
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því eru árgangar ekki alltaf eins. Getur það haft áhrif á niðurstöður og 

endurspeglar ekki alltaf langvarandi þætti. 

Þróun ofþyngdar/offitu hjá unglingum hefur farið versnandi úti um allan heim. 

Getur það hæglega haft áhrif á líkamlega getu þeirra í lífinu ásamt sálrænum og 

félagslegum þáttum sem skipta sköpum á þessum árum til þess að móta framtíð 

þeirra. Rannsókn sem var framkvæmd hér á landi á árunum 1992-2007 til að 

kanna ástand ofþyngdar/offitu hjá unglingum á aldrinum 14-20 ára sýnir að 

hlutfall þeirra sem eru of þung hefur aukist. Elstu drengirnir virtust þyngjast mest 

en þar er aukningin tæp 13%, úr 14,6% í 27,6 prósent. Offita jókst í öllum 

aldurshópum að undanskildum 16 ára drengjum og stúlkum 15 og 20 ára. Á meðal 

elstu unglinganna jókst offita mest meðal drengja eða fór úr 0,8% í 8,5 prósent 

(Sigríður Þ. Eiðsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Inga D. Sigfúsdóttir, Garber  og 

Allegrante, 2010). Nýbirtar niðurstöður úr rannsókn sem kannaði holdafar 18 ára 

ungmenna á Íslandi sýna að samkvæmt BMI-stuðli voru 23% nemenda of 

þungir/feitir, 20% höfðu of mikið mittismál og 51% greindust með of hátt hlutfall 

líkamsfitu (Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Erlingur B. Richardsson, Kári Jónsson 

og Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2012). 

Samkvæmt rannsókn frá árinu 2004-2007 áttu 22% Íslendinga á aldrinum 25-84 

ára við offitu að stríða og eykst hlutfallið stöðugt (Sigríður Þ. Eiðsdóttir, Álfgeir 

L. Kristjánsson og Inga D. Sigfúsdóttir, 2010).  

Rannsókn frá 2009 sýnir að 32,2% kvenna 18 ára og eldri eru í ofþyngd (BMI 25-

29,9 kg/m
2
).  Karlar 18 ára og eldri voru enn fleiri í þessum hóp eða 47,7 prósent. 

Karlar með offitu (BMI >30 kg/m
2
) voru 18,9% og hlutfall kvenna með offitu var 

21,3% (Margrét Valdimarsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir, Elva Gísladóttir, Jón Óskar Guðlaugsson og Þórólfur Þórlindsson, 

2009). Samkvæmt þessum tölum má sjá að offita á Íslandi er vaxandi vandamál 

bæði hjá börnum, unglingum  og fullorðnum. 

Í Bretlandi tvöfaldaðist hlutfall offitu á tímabilinu 1980-1991 og í Hollandi er 

einnig svipuð þróun og hér á landi. Bandaríkin er sú þjóð sem trónir á toppnum 

yfir það að vera feitasta þjóð í hinum vestræna heimi. Það má sjá á þróun hennar á 

síðustu 30 árum en á þeim tíma hefur ofþyngd og offita nær tvöfaldast. Á 

tímabilinu 1988-1994 eru 29% karlmanna of feitir og 36% af konum (Hólmfríður 
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Þorgeirsdóttir, Laufey Steingrímsdóttir, Örn Ólafsson og Vilmundur Guðnason, 

2005). Tölur frá 2011 sýna að um 30% einstaklinga í Bandaríkjunum eru með 

líkamsþyngdarstuðul yfir 30 kg/m
2
 (offita) og um það bil 40% á bilinu 25-29 

kg/m
2
 (ofþyngd). Það eru því yfir 70% Bandaríkjamanna of þungir eða of feitir 

(Hurt o.fl., 2011). Tölur frá 1963 sýna að undir 5% barna á aldrinum 6-11 ára 

voru of feit í Bandaríkjunum en sú tala er komin yfir 15% í dag (Komlos, 

Breitfelder og Sunder, 2009).   

Rannsóknir hafa sýnt það ef einstaklingur er of þungur sem barn eru meiri líkur á 

því að hann verði of þungur þegar hann verður fullorðinn. Inga Þórsdóttir (2004) 

vitnar í rannsókn sem gerð var á einstaklingum fæddum 1914-1935 þar sem mæld 

var þyngd þeirra þegar þeir voru sjö ára og svo aftur á fullorðinsárum. Hlutfall 

drengja sem mældust of þungir eða of feitir var 2,6% á meðan hlutfall stúlkna var 

8,3 prósent. Við mælingu aftur þegar þau voru fullorðinn voru allir drengirnir enn 

of þungir eða of feitir enn og 92% af stúlkunum. Einnig eru tengsl milli þess að 

vera of feitur sem barn og ótímabærra dauðsfalla og örorku síðar á ævinni 

(Sigríður Þ. Eiðsdóttir o.fl., 2010).  

Eitt er víst að ef ekkert er gert til að sporna við þessari þróun á offitu hjá börnum 

og unglingum þá munu þau að öllum líkindum verða áfram feit þegar þau verða 

fullorðin og þurfa kljást við hin ýmsu heilsufarslegu vandamál sem fylgja því að 

vera of feitur (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 

1.4 Kostnaður fyrir samfélagið 
Offitufaraldri sem ríkir í heiminum fylgir einnig aukinn kostnaður á 

heilbrigðiskerfið í kjölfar þeirra fylgikvilla sem fylgja aukinni þyngd. Samkvæmt 

WHO (e.d) er talið að 2-6% af öllum heilbrigðisútgjöldum sé varið í fylgikvilla 

ofþyngdar og offitu. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2008) voru 

heildarútgjöld vegna heilbrigðismála á Íslandi 117,3 milljarðar. Út frá þessum 

tölum má reikna það út að kostnaður vegna ofþyngdar og offitu nemur á bilinu 

2.346 – 7.038 milljörðum (2-6%) (Hagstofa Íslands, 2008).  

Athyglisvert er að skoða frétt sem birtist þann 11. febrúar 2012 þar sem verið var 

að fjalla um aukinn kostnað við lyfjatöku á svokölluðum sérhæfðum lyfjum, því 

stærð lyfjaskammta fer oft eftir þyngd einstaklinga. Þar segir Ólafur Baldursson 

framkvæmdarstjóri Lækninga á Landsspítalanum að kostnaður vegna 
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lyfjameðferðar hafi rokið upp síðustu misseri og megi það rekja til aukinnar 

þyngdar einstaklinga. Ef við skoðum eitt dæmi þá er kostnaður vegna sérhæfðra 

lyfja á einstakling sem er 70 kg 6,7 milljónir yfir árið en þegar einstaklingur er 

komin upp í 100 kg er sama meðferð komin upp í 9,6 milljónir (Lillý Valgerður 

Pétursdóttir, 2012). Þessar niðurstöður þarf þó að túlka með fyrirvara þar sem 

engin rannsókn styður þetta.   

Niðurstöður úr rannsókn sem Tinna Laufey Ásgeirsdóttir (2007) framkvæmdi um 

holdafar Íslendinga kom í ljós að með aukningu á meðallíkamsþyngdarstuðli jókst 

kostnaður á heilbrigðiskerfið um tvo milljarða. Á þessum tölum má sjá að það 

fylgir því mikill aukakostnaður fyrir þjóðfélagið að þessi þróun á ofþyngd/offitu á 

sér stað og skiptir því miklu máli að halda áfram þeirri forvarnarvinnu sem á sér 

stað og hvetja ávallt einstaklinga til þess að hreyfa sig.   

1.5 Samantekt 
Ofþyngd og offita  hefur vaxið mikið á undanförnum árum, orsakavaldir eru 

margir en ekki hægt að kenna einhverjum einum þætti um. Hefur þyngdaraukning 

einstaklinga mikil áhrif á einstaklinginn sjálfan, þ.e.a.s. heilsu og líkamsástand 

hans, ásamt þjóðfélagið í heild sinni þar sem þessu fylgja aukin útgjöld í 

heilbrigðisþjónustu. 

2. Afleiðingar hreyfingarleysis á  ofþyngd/offitu 

Hreyfingaleysi er stór ástæða fyrir dauðsföllum, sjúkdómum og fötlun í 

heiminum. Um tvær milljónir manna deyr á hverju ári af völdum hreyfingaleysis. 

Talið er að kyrrseta sé eitt af tíu helstu dánarorsökum og orsökum fötlunar í 

heiminum (WHO, 2002). Þeir sem þjást af offitu geta búið við skert lífsgæði og 

getur grafið verulega undan sjálfsmyndinni hjá þessum hóp (Melkus, 1994). Þeir 

fá oft lítinn skilning frá samfélaginu og er oft á tíðum litið niður á þá og þeir ekki 

taldir nenna að hreyfa sig Afleiðingarnar eru þannig ekki bara líkamlegar heldur 

fylgja oft á tíðum andleg og félagsleg vanlíðan. Það sem getur stuðlað af þessari 

vanlíðan er ekki einungis offitan heldur er það umhverfið sem við lifum í og 

fordómar annarra sem ýta undir vanlíðanina. Það getur verið vandamál að finna 

sér föt sem passa á sig, það geta skapast vandræði með að passa í farartæki, finna 

sér réttan sófa og fleira sem hentar einstaklingum í eðlilegri þyngd (Fontaine og 

Barofsky, 2001).  
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2.1 Áhrif  á líkamlega líðan   
Offita getur haft mikil áhrif á líkamlega líðan einstaklinga, þar sem ýmsir 

fylgikvillar fylgja oft í kjölfar aukinnar þyngdar. Má þar helst nefna sykursýki 

tegund 2, hjarta- og æðasjúkdóma, heilablóðfall, ákveðnar tegundir af 

krabbameini, slitgigt, beinþéttni og ýmis stoðkerfisvandamál (Tentolouris, Liatis 

og Katsilambros, 2006). 

Áður fyrr voru það helst fullorðnir einstaklingar sem glímdu við þennan vanda en 

í dag eru sífellt fleiri börn sem eru of þung að greinast með sjúkdóma sem fylgja 

offitu. Mun meiri hætta er á því að þau börn sem eru í ofþyngd/offitu glími við 

heilsufarsvandamál síðar á ævinni (Lobstein, Baur og Uauy, 2004).   

Einn sjúkdómur sem hefur mælst í auknum mæli hjá bæði fullorðnum og börnum 

sem eru í ofþyngd/offitu, það er áunnin sykursýki eða sykursýki tegund 2. Fyrir 

20 árum var sjúkdómurinn nánast óþekktur en nú er talað um að það ríki 

heimsfaraldur á sykursýki tegund 2. Var hann einna helst bundinn við fullorðna 

einstaklinga, en nú mælist hann jafnvel í börnum fyrir kynþroska (American 

Diabetes Association, 2003; WHO, e.d). Talið er að um 171 milljónir manna 

þjáist af sjúkdómnum og er líklegt að þessi tala muni tvöfaldast á næstu 25 árum 

(Jóhannes Bergsveinsson, Thor Aspelund, Vilmundur Guðnason og Rafn 

Benediktsson, 2007). Líkurnar á því að þróa með sér þennan sjúkdóm aukast 

verulega með aukinni líkamsfitu. Um það bil 85% af þeim sem eru með sykursýki 

eru með sykursýki tegund 2, og 90% af þeim eru í ofþyngd eða með offitu (WHO, 

e.d). Mikill kostnaður fylgir þessum faraldri og fara um 2-7% af 

heildarfjárframlögum til heilbrigðismála í Evrópu og Bandaríkjunum í þætti sem 

tengjast sykursýki (Jóhannes Bergsveinsson o.fl., 2007). 

Í rannsókn frá Hjartavernd (2007) eru niðurstöður þær að of feitt fólk er í tvöfalt 

meiri áhættu á ótímabærum dauðsföllum en fólk í kjörþyngd. Áhættan eykst síðan 

línulega með hærri líkamsþyngdarstuðli og er komin í tæplega 70% hjá 

einstaklingum sem teljast með alvarlega offitu.  

Hreyfing ein og sér getur haft mikil áhrif á það hvort einstaklingur fær þessa 

sjúkdóma. Ef einstaklingur leggur það í vana sinn að hreyfa sig í 30 mínútur dag 

hvern eru líkur á því að hægt sé að koma í veg fyrir hina ýmsu sjúkdóma  

(Svantesson, Cider, Jónsdóttir, Stener-Victorin og Willén, 2007). 
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2.2 Áhrif offitu á andlega og félagslega líðan 
Offita getur haft veruleg áhrif á andlega líðan hjá einstaklingum þar sem þeir 

upplifa fordóma í sinn garð. Hún getur birst í formi vanlíðan, kvíða, þunglyndis, 

vanmáttarkenndar og lélegs sjálfsmats (Barrow, 2002). Hjá konum er algengt að 

þær hafi litla sjálfsvirðingu og lélega sjálfsmynd ef þær eru of feitar (Melkus, 

1994). Góð sjálfsmynd skiptir miklu máli í samskiptum og getur hún haft þau 

áhrif á einstaklinginn að hann geti myndað eðlilegt samband við aðra og lifað þar 

með heilbrigðu lífi (Barrow, 2002). 

Samkvæmt rannsókn sem var framkvæmd á Akureyri veturinn 2000-2001 kom í 

ljós að nemendum í 10. bekk sem kljást við ofþyngd/offitu voru með slakari 

námsárangur og verri líðan í skólanum. Hjá nemendum í  7. bekk kom ekki fram 

þessi munur en aftur á móti kom fram að nemendur í 4. bekk sem voru þyngri en 

aðrir sýndu betri námsárangur, en það var þó ekki marktækur munur (Magnús 

Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa Eggertsdóttir, 2003).  

Rannsóknir sýna að hreyfing ein og sér getur bætt andlega líðan hjá 

einstaklingum. Þetta á sérstaklega við um einstaklinga sem þjást af vægu 

þunglyndi og kvíða en þar getur hreyfing haft mikil áhrif á bata (Svantesson o.fl., 

2007). Rannsókn sem framkvæmd var af Dunn, Trivedi, Kampert, Clark og 

Chambliss (2005) sem gerð var til að kanna hvort hreyfing gæti verið gagnleg 

meðferð við þunglyndi sýndi að hreyfing hafði töluverð áhrif á þá einstaklinga 

sem þjáðust af einkennum af vægu og miðlungs þunglyndi. 

Ofþyngd/Offita getur haft mikil áhrif á félagslega líðan hjá einstaklingum, þeir 

upplifa einnig gjarnan fordóma frá þjóðfélaginu. Þeir verða oft á tíðum félagslega 

einangraðir því þeir skammast sín fyrir líkama sinn (Fontaine og Barofsky, 2001).  

Hjá börnum og unglingum má segja að offita geti haft mikil áhrif á félagslega 

þætti og þar sem vaxtarlag þeirra er frábrugðið öðrum getur það háð þeim í 

eðlilegu félagslífi. Einstaklingurinn fær oft neikvæða athygli og því eru þessi ár 

oft erfið viðureignar fyrir þennan hóp einstaklinga (Magnús Ólafsson o.fl., 2003).  
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3. Mikilvægi hreyfingar 

Flestir vita að hreyfing er góð fyrir líkama og sál, eykur lífsgæði og býður upp á 

heilbrigðara og hamingjuríkara líf. Þrátt fyrir það eru ekki nærri allir sem hreyfa 

sig reglulega. Hreyfing minnkar áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum, 

stoðkerfisvandamálum, sykursýki tegund 2, geðröskunum og dregur úr  líkum á 

því að einstaklingurinn glími við offitu (Gígja Gunnarsdóttir, 2008). Allir ættu því 

samkvæmt þessum skilaboðum að temja sér þá lífsreglu að hreyfa sig hæfilega á 

hverjum degi, ekki einungis til að þess að halda þyngdinni í skefjum heldur einnig 

til að viðhalda almennu heilbrigði.  

3.1 Hreyfiráðleggingar 
Gefnar hafa verið út sérstakar hreyfiráðleggingar af Landlæknisembættinu sem 

almenningur getur farið eftir til að auka og stuðla að betri heilsu. Þar segir að börn 

eigi að hreyfa sig að minnsta kosti 60 mínútur á dag á meðal eða mikilli ákefð og 

fullorðnir að lágmarki 30 mínútur hvern dag á meðal eða mikilli ákefð (Haukur 

Þór Haraldsson, 2008). Það má skipta hreyfingunni upp í styttri lotur yfir daginn. 

Meðalákefð er hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en í 

hvíld og gæti til dæmis verið rösk ganga, hjólreiðar, sund, heimilisstörf og 

garðvinna. Hreyfing með mikilli ákefð krefst sex sinnum meiri orkunotkunar en í 

hvíld og gæti til dæmis verið keppnisíþróttir, hlaup/skokk og fjallgöngur svo 

eitthvað sé nefnt (Haukur Þór Haraldsson, 2008).  

3.2 Áhrif hreyfingar á líkamann 
Skilgreining á hreyfingu er öll sú hreyfing sem við framkvæmum af 

beinagrindavöðvum líkamans sem  eykur orkunotkun okkar. Regluleg hreyfing 

hefur fjölþættan ávinning í för með sér svo sem þyngdartap, lækkun á líkamsfitu, 

aukið hjarta- og æðaþol, minni tíðni hjartaáfalls, heilablóðsfalls og sykursýki 

tegund 2 og minni líkur á hinum ýmsu sjúkdómum (Scully, Kremer, Meade, 

Graham og Dudgeon, 1998). Hreyfing minnkar ekki einungis líkur á sjúkdómum 

heldur hefur hún einnig aðra góða kosti í för með sér eins og betri lífsgæði, getur 

dregið úr áhættuhegðun hjá börnum og unglingum, komið í veg fyrir áfengis- og 

vímuefnanotkun, stuðlað að þroska barna, aukið sjálfstraust ásamt almennri 

vellíðan og ánægju með eigið líf (Scully o.fl., 1998). 
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Flestir eru á því máli að reglubundin hreyfing sé áhrifaríkt vopn í baráttunni gegn 

aukakílóunum ásamt góðri stjórn á mataræði. Það má einnig sjá það að þeir sem 

hreyfa sig reglulega ná betri stjórn á mataræði sínu og má þar að einhverju leyti 

þakka þeim jákvæðu áhrifum sem hreyfing hefur á einstaklinginn (Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007).  

 

Rannsóknir sýna það að það eru bein tengsl milli hreyfingaleysis, fituríks 

mataræðis og offitu. Þeir einstaklingar sem stunda reglulega þrekæfingar hafa 

minni fitu á líkamanum (Astrup, 2001). Einnig eru bein tengsl á milli þeirra sem 

hafa létt sig og hversu duglegir þeir eru að stunda reglubundna þjálfun og gæta 

hófsemi í mataræði (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 

 

Nú á tímum er hreyfingarleysi orðið mjög mikið og afleiðingarnar geta verið 

skelfilegar, en hreyfingaleysi er einn af stærstu þáttum í þróun offitu í heiminum 

(WHO, 2002).  

 

Samkvæmt rannsókn sem Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl. (2012) framkvæmdu 

kom í ljós að það eru ekki nema 34% 18 ára ungmenna sem náðu ráðlagðri 

hreyfingu á dag samkvæmt hreyfiráðleggingunum.  

 

Hreyfing skiptir einnig öllu máli fyrir eldra fólk þar sem hreyfingin getur stuðlað 

að því að þau séu lengur sjálfsbjarga, styrkir félagsleg bönd og umfram það verður 

lífið líflegra og skemmtilegra. Hreyfing getur einnig hjálpað fötluðum með að 

auka hreyfigetu sína og aukið lífsgæði þeirra (WHO, 2002). 

 

Að kenna barni að hreyfa sig getur skipt sköpum fyrir það í framtíðinni. Sýnt 

hefur verið fram á það að ef barnið stundar hreyfingu í æsku er það mun líklegra 

til þess að gera það á efri árum. Eins og kemur fram  hér í kaflanum að ofan um 

hreyfiráðleggingar er mælt með því að börn og unglingar hreyfi sig að lágmarki 

60 mínútur á dag af miðlungsákefð. Rannsókn sem var framkvæmd hér á Íslandi 

árið 2003-2004 til að kanna líkamshreyfingu barna og unglinga samkvæmt 

hreyfiráðleggingum kom í ljós að börn níu og 15 ára hreyfðu sig langt undir því 

sem ráðleggingarnar segja til um. Í því úrtaki sem tekið var voru einungis 5% níu 

ára barna og 9% fimmtán ára unglinga sem uppfylltu það að hreyfa sig á meðal og 
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erfiðri ákefð dag hvern samkvæmt ráðleggingunum. Kom það einnig fram að 

strákar hreyfðu sig almennt meira en stelpur og níu ára strákar hreyfðu sig meira 

en 15 ára strákar. Börn og unglingar sem búa á höfuðborgasvæðinu voru líklegri 

til að hreyfa sig meira. Sýndi rannsóknin það líka að þeir sem hreyfðu sig voru 

með minni fitu á líkamanum (Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni 

Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur Jóhannson, 2011). Það má því 

álykta samkvæmt þessari rannsókn að hreyfing hefur töluverð áhrif á holdafar 

einstaklinga. 

4. Hreyfing í frítíma og í skólum 

Íþróttir og almenn hreyfing hefur margvísleg áhrif á þjóðfélagið í heild sinni. 

Kemur það einna helst fram í því að einstaklingar verða heilbrigðari sem skilar sér 

í heilsusamlegum ágóða til samfélagsins eins og fækkun sjúkdómstilfella, færri 

veikindadagar og almenn vellíðan (US Department of Health and Human 

Services, 2002). 

Mikil vitundarvakning hefur verið í þjóðfélaginu um gildi hreyfingar og hafa 

líkamsræktarstöðvarnar aldrei verið jafn vinsælar. Hefur orðið eins konar 

heilsuræktarbylting í þjóðfélaginu og flestar líkamsræktarstöðvar nánast yfirfullar 

(Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006). Frá því að fyrsta líkamsræktarstöðin var opnuð 

hér á landi árið 1985 hafa 60 bæst í hópinn. Meðlimir á þessum stöðum eru 

samtals um 59.000 þúsund. Það má því segja að áhugi á almennri líkamsrækt hafi 

aldrei verið meiri en nú (Þórdís Gísladóttir, 2006). 

Skipulögð íþróttastarfsemi er vinsæl hjá yngri kynslóðinni og er mikið af börnum  

sem stunda slíkt. Aukningin hefur aldrei verið jafn mikil hjá báðum kynjum 

síðasta áratuginn (Sigríður Þ. Eiðsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Inga D. 

Sigfúsdóttir og Allegrante, J. P., 2008).  

Skólar landsins eru skyldugir til að hafa þrjár kennslustundir á viku í hreyfingu 

sem jafngilda 102 klukkustundum yfir árið. Skólunum sjálfum er svo frjálst að 

bæta við kennslustundum í hreyfingu  (Aðalnámskrá grunnskóla: Íþróttir- líkams- 

og heilsurækt, 2007). 
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4.1 Íþróttafélög 
Íþróttafélög eru stofnanir þar sem börn og unglingar hafa möguleika á því að 

stunda hreyfingu og ná ráðlögðum hreyfiráðleggingum. Íþróttaiðkun ýtir undir 

jákvæða sjálfsmynd og eflir sjálfstraust hjá einstaklingum. Einstaklingar læra 

samvinnu og bera virðingu fyrir samherjum og jafnframt mótherjum. Þeir sem 

stunda íþróttir eru mun líklegri til að viðhalda heilbrigðu lífi í framtíðinni (US 

Department of Health and Human Services, 2002).  Það hefur orðið aukning á 

fjölda í skipulagðri íþróttastarfsemi og má rekja það til fleiri nýrra og fjölbreyttari 

greina sem hafa verið teknar upp í íþróttafélögum. Eins og má sjá í töflu 4 hér 

fyrir neðan hefur orðið aukning á iðkendum í skipulagðri íþróttastarfsemi frá 1994 

til 2009 (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2009). 

Tafla 4. Aukning á iðkendum í skipulagðri íþróttastarfsemi á Íslandi frá 1994-2009 

Ár Karlar Konur 

1994 24,3% 14,4% 

2000 26,7% 16,6% 

2009 30,5% 20,7% 
 

Iðkendur ÍSÍ árið 2010 voru 118.945 talsins. Flestir af þeim, eða um 93%, stunda 

eina eða tvær íþróttagreinar. Íþróttaiðkun barna virðist ná hámarki á aldursbilinu 

10-13 ára hjá báðum kynjum og fer svo minnkandi eftir þann aldur (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2010).  

Um það leyti sem börn verða unglingar er farið að einblína mikið á afreksþjálfun 

og hefur sá þáttur mikil áhrif á það að margir unglingar hætta í kjölfarið að stunda 

íþrótt sína (Weinberg og Gould, 2003). Unglingarnir finna fyrir auknum þrýstingi 

frá bæði þjálfurum og oft á tíðum einnig frá foreldrum. Æfingar verða lengri og 

minna um fjölbreytni, meiri alvara er komin í íþróttina og krafist er meiri árangurs 

hjá iðkandanum. Íþróttin er oft á tíðum farin að heltaka lífið hjá unglinginum þar 

sem mikill tími fer í æfingar og jafnvel ferðalög sem fylgja íþróttinni. Vill þá oft 

svo verða að unglingurinn gefst upp á íþrótt sinni þar sem lítill tími gefst í annað 

en að æfa og vera í skóla (Weinberg og Gould, 2003). Þar af leiðandi minnkar 

hreyfing umtalsvert hjá þessum hóp.  

Í töflu 5 má sjá brottfall unglinga í skipulagðri íþróttastarfsemi hér á landi þar sem 

fram kemur að iðkendum fer fækkandi með aldrinum. Frá því að strákar eru 13 
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ára til 18 ára er brotfall um 30% og hjá stelpunum á sama aldri um 40 prósent 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2009). 

Tafla 5. Þróun brottfalls iðkenda með hækkandi aldri. 

 

 

Meðal þeirra uppeldislegu gilda sem íþróttir hafa er að kenna börnum og 

unglingum heilbrigðan lífsstíl og temja sér hollar lífsvenjur. Minni líkur eru á því 

að þau börn og unglingar sem stundi skipulagða íþróttastarfsemi leiðist út í 

óheilbrigt líferni (Þórunn Steindórsdóttir, 2000). Afreksstefna íþróttafélaga virðist 

hafa neikvæð áhrif á mikinn hluta unglinga þar sem brottfall þeirra leiðir til 

hreyfingarleysis. Þetta hefur ýmsa ókosti í för með sér, þar á meðal aukna þyngd 

og óheilbrigt líferni. Íþróttafélögin ættu að bjóða upp á fjölbreytta og breiða 

þjónustu, huga að því að hafa íþróttina skemmtilega og hafa það að leiðarljósi að 

það eru ekki allir í íþróttum til þess að vera í samkeppni (Sigríður Þ. Eiðsdóttir 

o.fl., 2008). 

4.2 Skólarnir 
Í Aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram: „Markvisst íþrótta- og hreyfinám hefur 

ekki aðeins góð áhrif á líkamlega heilsu hvers nemanda, heldur hefur það einnig 

jákvæð áhrif á andlega og félagslega líðan. Eitt það mikilvægasta, sem hver skóli 

getur veitt nemendum sínum, er að styrkja sjálfsmynd hans og vellíðan. Slíkt er 

hægt að gera með reglulegum æfingum og leikjum þar sem þroskaþættir eru hafðir 

að leiðarljósi“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Íþróttir- líkams- og heilsurækt, 2007, bls 

5). 

Skólarnir eru sá staður þar sem hreyfing er mest aðgengileg og þar er lagður 

grunnur að líkamlegri, andlegri og félagslegri líðan nemenda. Íþróttakennarar 

spila hér stórt hlutverk og eru þeir í lykilhlutverki til að reyna að fá nemendur til 

að fá jákvæða mynd af hreyfingu. Skólar ættu að stuðla að því að kynna hreyfingu 

Aldur Strákar Stelpur 

13 73,8% 71,2% 

14 69% 57,2% 

15 64,3% 55,4% 

16 55,2% 43,7% 

17 49,7% 41,2% 

18 43,2% 29,5% 
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fyrir nemendum á jákvæðan og fjölbreyttan hátt og gæta þess að hafa hreyfinguna 

fyrst og fremst skemmtilega. Fyrstu kynni af hreyfingu geta haft mikil áhrif á það 

hvernig hreyfingu einstaklings er háttað í framtíðinni. Skólar ættu því að veita 

fræðslu, hafa umhverfið sniðið að þörfum barnanna og gæta þess að ekki sé 

samkeppni milli nemanda, en það gæti dregið úr virkni þeirra (Sigríður Þ. 

Eiðsdóttir o.fl., 2008). Þar sem hver tími er ekki nema 40 mínútur getur hæglega 

skorist af þessum tíma, þar sem nemendur þurfa tíma til að koma sér í 

íþróttahúsið, klæða sig í íþróttaföt og svo það sama þegar tíma lýkur. Þannig getur 

íþróttatími hæglega farið úr 40 mínútur í 30 mínútur. Skólinn þarf að gæta þess að 

allir fái að nota styrkleika sína á einhvern hátt í hreyfingu, með því náum við að 

byggja upp sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd sem veitir börnunum ánægju af því 

að hreyfa sig (Aðalnámskrá grunnskóla: Íþróttir- líkams- og heilsurækt, 2007). 

Eins og segir í Aðalnámskránni er það ekki  „einungis hagur hvers nemanda að fá 

markvissa kennslu í íþróttum heldur getur það einnig ráðið miklu um heilbrigði 

þjóðarinnar“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Íþróttir- líkams- og heilsurækt, 2007, bls 

5). 

4.3 Samantekt 
Eins og hefur verið tekið fram hér að ofan hreyfa stór hluti þjóðarinnar sig í 

skipulagðri íþróttastarfsemi, almennri líkamsrækt og í skólum landsins. Samt mun 

hreyfingaleysi vera orðinn stór vandi í heiminum og hátt hlutfall nær ekki 

almennum hreyfiráðleggingum. Í rannsókn sem var framkvæmd 2008 á hreyfingu 

íslenskra ungmenna kom í ljós að hreyfingaleysi jókst úr 15,8% í 22,9 prósent 

(Sigríður Þ. Eiðsdóttir o.fl., 2008). 

5. Neysluvenjur 

Miklar breytingar hafa orðið á neysluvenjum og samsetning á fæðu er orðin allt 

önnur en hún var áður. Það er orðið aukið aðgengi að skyndibitastöðum, 

skammtastærðir orðnar mun stærri en þeir voru og hagstæðara er fyrir 

einstaklinginn að fá sér stærri máltíð en minni. Börnin læra af þeim fullorðnu og 

eru orðin mun spenntari fyrir skyndibitamat en venjulegum heimilsmat (Brownell, 

Schwartz, Puhl, Henderson og Harris, 2009). Ungt fólk borðar mikið úti á 

skyndibitastöðum. Þá sérstaklega drengir (Manneldisráð, 2004). 
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Helstu flokkar næringarefna eru kolvetni, prótín og fita. Kolvetni er það 

næringarefni sem við þurfum mest á að halda og nærast heilafrumur og 

miðtaugakerfisfrumur helst á kolvetnum. Einnig veita þau okkur trefjaefni sem 

nauðsynleg eru fyrir meltingu okkar og koma í veg fyrir hægðatregðu. Prótín er 

aðal byggingarefni líkamans og veitir einnig líkamanum hin ýmsu hormón sem 

hann þarf á að halda. Fita er öflugur orkugjafi og veitir líkamanum 

lífsnauðsynlegar fitusýrur. Það getur skapast mikil hætta af því að neita of lítillar 

fitu rétt eins og of mikillar fitu (Ólafur G. Sæmundsson, 2007).  

Samkvæmt manneldisráðleggingum á að innihald fæðu að vera 55-60% kolvetni, 

10% prótín og 30% fita dag hvern og ekki meira en 10% af heildarmagni fitu á að 

vera mettuð fita. Í könnun sem gerð var á mataræði hjá Íslendingum árið 2002 

kom í ljós að uppistaðan var 45% af kolvetnum dag hvern, en prótínneysla var yfir 

mörkunum, eða 18%, og fita 35% og þar af voru 16,1% mettuð fita 

(Manneldisráð, 2004). Í nýrri könnun sem var gerð 2010-2011 sést að við erum að 

neyta enn minna af kolvetnum en ráðleggingarnar segja til um, eða 42,2%, 

prótínneyslan er svipuð, 18,1%, og neysla á fitu er nánast óbreytt, eða 36,2%. 

Neysla á mettaðri fitu hefur minnkað og er 15,2% (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 

Hrund Valgeirsdóttir, Ingibjörg Gunnarsdóttir, Elva Gísladóttir, Bryndís Elfa 

Gunnarsdóttir og  Inga Þórsdóttir o.fl., 2010-2011).  

Við erum enn að borða of mikið af mettaðri fitu. Þar er átt við transfitusýrur og 

mettaðar fitusýrur sem er að finna meðal annars í kexi, snakki og smjörlíki. 

Afleiðingar við því geta verið slæmar, til dæmis hækkun á kólesteróli og auknar 

líkur á hjartasjúkdómum  (Manneldisráð, 2004).   

Samkvæmt könnun sem framkvæmd var á mataræði Íslendinga á aldrinum 15-80 

ára árið 2002 kom í ljós að neysla á gosdrykkjum og sælgæti hefur aukist mikið 

og þá sérstaklega hjá yngri kynslóðinni. Strákar á aldrinum 15-19 ára drekka að 

meðaltali hálfan lítra af gosi á dag og 55% af öllum viðbættum sykri í matarræði 

hjá þessum hóp drengja kemur úr gosdrykkju. Fiskneysla Íslendinga hefur 

minnkað til muna og pítsur, franskar og pasta er borðað í auknum mæli. Einn 

jákvæðan punkt má þó sjá í þessari könnun að grænmetis og ávaxtaneysla virðist 

vera að aukast en er þó ekki nema um 230 grömm á dag en samkvæmt 

ráðleggingum á ávaxta- og grænmetisneysla að vera 400 grömm á dag.  
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Afleiðingar þessarar þróunar er sú að einstaklingar eru að innbyrða alltof margar 

hitaeiningar og geta hæglega fitnað vegna þess (Manneldisráð, 2004).  

Ný könnun frá árinu 2010-2011 á mataræði Íslendinga sýnir að mataræði 

Íslendinga virðist vera nær þeim ráðleggingum um heilsulegt matarræði en var 

árið 2002. Neysla á mettaðri fitu hefur minnkað og minna er borðað af sykri, en 

neysla ungra karla á sykri er nær helmingi minni nú en var árið 2002. Við 

virðumst vera orðin duglegri að borða ávexti og grænmeti, en þó er langt í land að 

ná að borða það magn sem mælt er með, og fleiri taka lýsi (Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir o.fl., 2010-2011). 

Eitt af því sem einkennir of feita einstaklinga er að þeir eru oft matvandir, borða 

ekki hvað sem er og leiðast þar af leiðandi í óheppilegt matarræði (Ludvik Árni 

Guðmundsson, 2004). 

6. Forvarnir gegn offitu 

Eins og staðan er í dag er mikilvægt að efla forvarnir strax í æsku til að koma í 

veg fyrir óæskilega þyngdaraukningu síðar meir (Huberty, Balluff, O'Dell og 

Peterson, 2010). Það er heilmikið sem þarf að betrumbæta og spurningin er bara 

hvar á að byrja. Hreyfingarleysi og skyndibitamenningin sem ríkir er eitthvað sem 

þarf að huga strax að (WHO, e.d). Mikilvægt er að skólar og vinnustaðir efli 

forvarnarþáttinn af krafti þar sem einstaklingar eyða miklum tíma á þessum 

stofnunum. Skólar ættu að efla næringarfræðslu, bjóða upp á hollt og gott 

mataræði og hafa umhverfi sem stuðlar að því að börnin vilji fara út og stunda 

hreyfingu. Einnig er mikilvægt að vera í góðu samstarfi við börnin svo 

forvarnirnar skili einhverjum árangri. Opinberar stofnanir þurfa að efla framboð 

og aðgengi að ýmsum lág-fitu matvælum og annarri hollustu. Það þarf að hvetja 

almenning til hreyfingar að lágmarki 30 mínútur á dag. Hvetja ætti einstaklinga til 

þess að léttast með því að borða meira af ávöxtum og grænmeti og almennt hollari 

fæðu, minnka magn fitu og sykurs í matvælum og neyta ómettaðrar fitu í stað 

mettaðrar (WHO, e.d). Það þarf samstarf til þess að forvarnirnar skili árangri, það 

er frá vinnustöðum, skólum, íþróttasamtökum, opinberra stofnana og stjórnmálum 

(Huberty o.fl., 2010). 
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Heilsugæslustöðvar geta skipt miklu máli í sambandi við eftilit á einstaklingum. 

Læknar ættu að mæla líkamsþyngdarstuðul hjá einstaklingum því þá er hægt að 

fylgjast vel með og grípa inn í ef þyngdarstuðull er orðinn of hár og með því er 

hægt að koma í veg fyrir ýmsa sjúkdóma (Ludvik Árni Guðmundsson, 2004).  

Landlæknisembættið og heilbrigðisráðuneytið hófu samstarfsverkefni árið 1993 

sem fólst í heilsueflingu. Með því var leitast eftir því að efla heilbrigði 

landsmanna og skapa fólki umhverfi þar sem það getur notið sín félagslega og 

menningarlega. Markmiðið var að efla heilsu og vellíðan landsmanna. Eitt af 

þróunarverkefnunum var heilsuefling í skólum landsins. Verkefnið byggðist á 

íslensku heilbrigðisáætluninni og tók mið af markmiðum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um heilsu (Landlæknisembættið, 2009).  

Árið 2005 var komið á laggirnar, í samstarfi heilsugæslunnar og 

Lýðheilsustöðvar, svokallað 6H heilsunnar. Í því felst að efla fræðslu á sex 

eftirtöldum þáttum: hollustu, hreyfingu, hvíld, hamingju, hugrekki og hreinlæti. 

Árið 2009 var svo opnaður heilsuvefurinn 6H sem er fræðsluvefur fyrir foreldra, 

börn og unglinga. Með þessum aðgerðum hafa Lýðheilsustöð, heilsugæslan og 

skólar  stigið stórt skref í því að efla heilbrigði og fræðslu um heilsusamlegt líferni 

(Lýðheilsustöð, 2009).  

Þar sem foreldrarnir eru uppalendur og ábyrgir fyrir börnum sínum skiptir miklu 

máli hvernig  lifnaðarhættir heima fyrir eru. Foreldrar eru fyrirmyndir og skiptir 

því máli að þau leggi rækt við líkamann og séu virkir í íþróttastarfi ásamt því að 

borða hollan mat svo að börnin fylgi í sömu fótspor. Í rannsókn sem var 

framkvæmd 2006 kom berlega í ljós að samverutími barna og unglinga með 

foreldrum sínum er mikilvægur fyrir heilsu þeirra og lífsstíl (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006). Sá hópur barna sem 

hefur verið að þyngjast mest í samfélaginu eru þeir sem eiga foreldra sem hafa 

lágar tekjur, stunda litla sem enga líkamsrækt og eru ekki virkir í íþróttastarfi. 

Getur þetta haft þau áhrif á börnin að þau fá ekki að kynnast almennri hreyfingu 

og  skipulagðri íþróttastarfsemi þar sem foreldrar þeirra telja hreyfingu ekki 

sjálfsagðan hlut (Erlingur Jóhannsson, 2001).  
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7. Meðferð við offitu 

Meðferð við offitu er ekki komin langt á veg og er hún í stöðugri þróun. Það sem 

er augljósast og flestir vita er að til þess að ná árangri við að létta sig þarf að 

hreyfa sig meira, borða hollan og næringarríkan mat og borða ekki meiri orku en 

eytt er yfir daginn. Þrátt fyrir þessa einföldu formúlu virkar hún greinilega ekki 

þar sem við sjáum við hvaða vanda við glímum við í dag. Til að ná árangri til 

langs tíma þarf að taka á fleiri þáttum en aðeins hreyfingu og mataræði svo 

meðferðin skili sér. Vitað er að atferlismeðferð sem nær til þátta eins og næringar, 

hreyfingar, þjálfunar og félagslegra og andlegra þátta skilar árangri (Department 

of Health and Aging, 2004). Skiptir einnig miklu máli að einstaklingar setji sér 

markmið og vinni eftir þeim með ýmsum leiðum (Ólafur G. Sæmundsson, 2007).  

Hér á Íslandi eru ýmis úrræði í boði innan heilbrigðiskerfisins fyrir fólk sem 

glímir við ofþyngd/offitu. Það eru nokkar stofnanir sem bjóða upp á skipulagða 

meðferð en þær hafa allar sama markmið, en það er að fá einstaklingana til að 

temja sér breytingu á lífsstíl. Meðferðin er þannig ekki hugsuð sem tímabundinn 

megrunarkúr. Stofnanirnar byggja allar á því að fá einstaklingana til að stunda 

líkamsþjálfun, breyta mataræði ásamt því að fá fræðslu frá ýmsum fagaðilum, til 

dæmis læknum, hjúkrunarfræðingum, félagsfræðingum, sálfræðingum, 

næringarfræðingum, sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfurum. Þær stofnanir sem um 

ræðir eru Reykjalundur, Kristnes í Eyjafirði, Heilbrigðistofnunin á Sauðárkróki, 

Fjórðungssjúkrahúsið á Neskaupsstað og Heilsustofnun Náttúrulækningafélagsins 

í Hveragerði (HNLFÍ). Innan líkamsræktargeirans eru ýmis úrræði í boði fyrir fólk 

sem glímir við ofþyngd/offitu, einnig er Heilsuborg með einkarekna 

meðferðarstöð sem byggir á sömu aðferðum og Reykjalundur. Að auki eru 

nokkrar heilsugæslustöðvar bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi sem bjóða 

upp á úrræði fyrir einstaklinga í ofþyngd/offitu. Á Barnaspítala Hringsins er 

nýlega komið á laggirnar meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga sem glíma við 

offitu. Hér fyrir neðan ætla ég að fjalla um nokkrar meðferðarstofnanir.   

7.1 Reykjalundur 
Reykjalundur hefur starfrækt deild sem nefnist offitu- og næringarsvið frá árinu 

2001. Meðferðin felur í sér atferlismótandi meðferð sem hefur það að markmiði 

að leiðrétta þá þætti sem leitt hafa til offitunar og hjálpa einstaklingunum að temja 

sér heilbrigða lifnaðarhætti. Einnig er veitt meðferð við hinum ýmsu fylgikvillum 



  28 
 

sem geta fylgt offitu, bæði andlegum, félagslegum og líkamlegum vandamálum. 

Þremur til sex mánuðum áður en einstaklingar fá að hefja meðferðina þurfa þeir 

að sýna fram á árangur og að þeir séu tilbúnir til þess að breyta lífi sínu. Þá tekur 

við fimm vikna tímabil inni á Reykjalundi. Eftir það kemur hlé í sex mánuði og að 

því loknu er mætt aftur á Reykjalund í þrjár vikur. Einstaklingurinn fær svo 

eftirfylgd í 24 mánuði eftir útskrift. Í heild er meðferðin því 36 mánuðir. 

Meðferðin er ekki hugsuð sem tímabundinn kúr heldur varanleg lífsstílsbreyting 

sem hefur það að markmiði að létta einstaklinginn, bæta heilsu, auka virkni og 

lífsgæði. Líkamleg þjálfun er stór þáttur í meðferðinni ásamt fræðslu um næringu 

og hreyfingu. Unnið er í þverfaglegum teymum af sálfræðingum, læknum, 

sjúkraþjálfurum, næringarfræðingum og íþróttafræðingum (Reykjalundur e.d). 

Meirihluti af einstaklingum sem koma í meðferð þangað fer í kjölfarið í 

magahjáveituaðgerð en þar er stefnt að því að ná miklu þyngdartapi án þess að 

fylgikvillar verði miklir (Reykjalundur e.d). Magahjáveituaðgerð er eingöngu 

notað sem hjálpartæki og er því nauðsynlegt að einstaklingar sem undirgangast 

aðgerðina geri sér grein fyrir því og haldi áfram þeim lífsstílsbreytingum sem þeir 

lærðu í meðferðinni á Reykjalundi. Ef þeir gera það ekki er mikil hætta á því að 

þeir þyngist aftur (Björn G. Leifsson, Hjörtur Gíslason, Ludvig Guðmundsson, 

Svava Engilbertsdóttir og Halldór R. Lárusson, 2005) 

Hvort þessi meðferð sé að skila árangri má sjá í rannsókn sem Anna Njálsdóttir 

(2011) framkvæmdi en hún fólst í því að fylgja eftir árangri á offitumeðferð á 

Reykjalundi með eða án magahjáveituaðgerða. Fjörutíu og tvær konur tóku þátt í 

rannsókninni og var meðalaldur þeirra 47,7 ár. Mæling var gerð á þeim í upphafi 

og svo aftur eftir 39 mánuði. Skoðaðar voru breytingar á þyngd, 

líkamsþyngdarstuðli, fituprósentu og mittismáli. Jafnframt voru skoðaðar 

breytingar á einkennum þunglyndis, kvíða og á lífsgæðum tengdum offitu. Í ljós 

kom að í heildina er offitumeðferð á Reykjalundi að skila góðum árangri. Þyngd 

þátttakenda lækkaði að meðaltali um rúmt 31 kg ásamt því að 

líkamsþyngdarstuðull, fituprósenta og mittismál lækkaði. Það sýndi sig í þessari 

rannsókn að þeir sem fara í magahjáveituaðgerð ná mun betri árangri en það má 

hugsanlega einnig rekja til þess að þeir fá aukna fræðslu og eftirfylgd frá 

Landsspítalanum sem veitir þeim aukinn stuðning í baráttunni við offitu. Andleg 

líðan einstaklinga batnaði til muna, í upphafi meðferðar mældist vægt þunglyndi 
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hjá hópnum en var orðið eðlilegt í lokin. Kvíðaeinkenni minnkuðu meira hjá þeim 

sem fóru í aðgerð en munurinn var ekki marktækur. Lífsgæði voru betri í lok 

meðferðar ásamt því að félagsleg vandamál minnkuðu úr því að vera mikil í að 

vera lítil. Samkvæmt þessari rannsókn má sjá að þeir sem fara í 

magahjáveituaðgerð standa betur að vígi en sá hópur sem ekki fer í aðgerð. En 

þeir aðilar sem velja það að fara ekki í magahjáveituaðgerð sýna samt árangur en 

þó minni en hjá þeim sem fara í magahjáveituaðgerð (Anna Njálsdóttir, 2011).   

7.2 Barnaspítali Hringsins 
Fyrir rúmu ári síðan opnaði Barnaspítali Hringsins göngudeild fyrir börn sem 

glíma við offitu. Meðferðin á deildinni er ætluð börnum og unglingum sem glíma 

við offitu og er hún hugsuð sem fjölskyldumeðferð þar sem annað foreldrið tekur 

fullan þátt í meðferðinni. Það eru læknar, sálfræðingar, næringarfræðingar og 

íþróttafræðingar sem koma að meðferðinni. Deildin var opnuð í kjölfar 

rannsóknar sem Þrúður Gunnarsdóttir framkvæmdi. Helsta markmið 

rannsóknarinnar var að kanna árangur fjölskyldumiðaðrar atferlismeðferðar fyrir 

of feit börn. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meðferðin skilaði góðum 

árangri og þjálfun í að þekkja mun á því að vera svangur og saddur lofaði góðu 

sem ný viðbót við meðferðina (Þrúður Gunnarsdóttir, 2011). 

7.3 Heilsustofnun Náttúrulækningafélagsins í Hveragerði (HNLFÍ). 
HNLFÍ er með meðferð fyrir einstaklinga sem glíma við offitu. Markmið þeirra er 

að efla andlega, líkamlega og félagslega heilsu og auka lífsgæði. Lögð er áhersla á 

að einstaklingar temji sér hollt og gott mataræði, borði reglulega og að 

skammtastærðir séu hæfilegar. Einnig að hreyfing verði hluti að lífi þeirra og 

leitast þeir við að hjálpa fólki að finna hreyfingu við sitt hæfi. Öll þjálfun er 

einstaklingsmiðuð. Einstaklingar eru þjálfaðir í því að átta sig á tilfinningum um 

hvenær þeir eru saddir og hvenær þeir finna til svengdar og forðast öfgar í báðar 

áttir. Meðferðin stendur yfir í fjórar vikur og möguleiki er á endurkomu í tvær 

vikur til viðbótar innan árs frá meðferð. Þeir sem koma að meðferðinni eru 

læknar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, næringarráðgjafar, sjúkraþjálfarar og 

íþróttakennarar (Heilsustofnun Hveragerði, e.d). 

7.4 Heilsuborg 
Heilsuborg er líkamsræktarstöð sem sérhæfir sig meðal annars í meðferð á 

ofþyngd/offitu. Þeir eru með marga fagaðila á heilbrigðissviði á stöðinni hjá sér 
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og má þar nefna lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, næringarfræðinga og 

íþróttafræðinga. Þeirra markmið er að einstaklingar tileinki sér lífsstílsbreytingar 

og hugsi ekki um meðferðina sem skammtímameðferð. Þetta er meðferð sem mun 

taka langan tíma og miðar að því að hjálpa einstaklingum að koma lífi sínu í réttar 

skorður.  

7.5 Samantekt 
Fram hefur komið að til eru ýmsar lausnir við meðferð á offitu og stöðugt er verið 

að reyna að finna nýjar og betri lausnir ásamt því að auka fjölbreytileikann til að 

allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.  

Margt er í bígerð til þess að efla meðferðir á offitu. Hafa verið sett á laggirnir 

ýmis námskeið bæði fyrir börn og fullorðna til þess að reyna að ná til þeirra og fá 

þau til að stunda hreyfingu. Það vakti athygli mína í frétt í Ríkisútvarpinu að uppi 

er hugmynd um að bjóða upp á meðferð fyrir unglinga á aldrinum 13-16 ára 

hvaðan sem er úr heimunum hér á Íslandi. Meðferð þessi byggist á hugmyndum 

Ragnars Bjarnasonar, prófessors og barnalæknis, og felst hún í því að veita 

fræðslu til barna og koma þeim í skilning um að þau geti haft áhrif á líkamsvöxt 

sinn og eigið líf. Mun vera kynnt fyrir þeim hreyfing og matarræði á öðrum 

vettvangi og á meðferðin fyrst og fremst að vera skemmtileg og lífleg. Þar sem 

við Íslendingar höfum frábæra aðstöðu til hreyfingar er þetta tilvalinn staður til 

þess að bjóða upp á þessa meðferð. Þetta er þó enn bara hugmynd en 

viðskiptaáætlun verður tilbúin næsta haust. Ef þetta verður að veruleika getur 

þetta haft gífurleg áhrif á líf margra ungmenna í dag (Sigmar B. Hauksson, 2012; 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2012). 
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8. Lokaorð 

Í byrjun þess verkefnis lagði ég upp með að svara spurningunni um hversu stóran 

þátt hreyfing hefur á heilsu einstaklinga og hvernig hún getur hjálpað til við að 

koma í veg fyrir þyngdaraukningu.  

Heimurinn glímir við þann vanda að hreyfingaleysi er orðið stórt vandamál og í 

kjölfarið fer heilsu almennings hrakandi. Of feitir einstaklingar hafa aldrei verið 

fleiri og í kjölfar aukinnar offitu eru auknar líkur á alls kyns sjúkdómum ásamt 

andlegum og félagslegum vandamálum. Jafnframt því kostar það heilbrigðiskerfið 

mikið vegna allra þeirra sjúkdóma sem fylgja því að vera of feitur. Ávinningar 

hreyfingar eru því margir eins og komið hefur fram hér að ofan og því skiptir það 

miklu fyrir samfélagið að efla forvarnarstarf strax frá grunnskólaaldri. Það kostar 

fjármagn en þegar uppi er staðið er það fjárhagslega hagkvæmt fyrir samfélagið 

þar sem líkur á sjúkdómum eru mun minni ef einstaklingar eru ekki of feitir.  

Ljóst er að það er ekki eingöngu mataræði og hreyfingarleysi sem hafa stuðlað að 

þróun á offitu heldur eru það margir þættir umhverfis og erfða sem spila saman. 

Það sem stendur upp úr og er réttilega hægt að hafa áhyggjur af er hvað 

hreyfingarleysi er orðið mikið vandamál í heiminum. Má telja það stóran 

orsakavald á þeim offitufaraldri sem geysar um heiminn. Þetta mikla 

hreyfingarleysi má að miklu leyti kenna tæknivæðingunni um. Það eiga nánast 

allar fjölskyldur einkabíla, börnin eru keyrð og sótt í skólann og á æfingar, 

foreldrar fara keyrandi í vinnuna, fólk notar almennt lyftur í stað stiga, mörg 

heimilisstörf eru orðin nánast sjálfvirk og bæði börn og fullorðnir eyða miklum 

tíma fyrir framan tölvuskjá eða sjónvarp. 

Þrátt fyrir öfluga skipulagða íþróttastarfsemi hér á landi er greinilegt að það þarf 

að huga betur af börnum og unglingum þar sem oft er lögð höfuðáhersla á keppni 

og mikið af ungmennum hætta að stunda íþróttir í kjölfar þess. Ef boðið yrði upp á 

íþróttahreyfingu sem ekki snýst eingöngu um samkeppni og árangur mundi eflaust 

draga úr þeim fjölda sem hættir að stunda íþróttir á unglingsaldri.  

Íþróttakennarar vinna oft á tíðum mjög vanmetið starf. Það eru þeir sem er 

fremstir í flokki í eflingu forvarnarstarfs þar sem hreyfing í skólum er skylda. 

Skiptir því miklu máli að veittur sé stuðningur við kennslu á íþróttum og veit 

stuðningskennslu fyrir þá nemendur sem þurfa á því að halda. Skólar ættu einnig 
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að huga að því að öll hreyfing er góð og hægt er að flétta hreyfingu inn í annað 

nám, það þarf ekki alltaf íþróttaföt til þess að stunda íþróttir. Hægt er að fara út 

með börnin og hafa útikennslu sem felst í þvi að láta börnin hreyfa sig um leið og 

þau læra.  

Ýmsar leiðir eru í boði til meðferðar við offitu og eru þær leiðir að skila sér til 

góðs. Það væri því upplagt að bæta við fleiri meðferðarúrræðum fyrir einstaklinga 

með þennan vanda þar sem oft á tíðum er mikil bið eftir því að komast að í 

meðferð. Þar sem foreldrar eru einnig í lykilhlutverki í forvörnum sem uppalendur 

barna skiptir miklu máli að þeir séu fyrirmyndir hjá þeim og velji hollar 

matarvenjur.  

Þrátt fyrir alla þessa umfjöllum um hversu óheilbrigt er að vera of feitur má ekki 

heldur gleyma því að fólk í yfirþyngd getur líka verið heilsuhraust og oft á tíðum 

mun heilsuhraustara en grannt fólk. Ef þú hreyfir þig reglulega og stundar 

heilbrigt líferni en ert í yfirþyngd skiptir það minna máli að þú sért ekki í 

kjörþyngd, aðalmálið er bara að heilsan sé í lagi.  
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