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Útdráttur 

Í þessari rannsóknarritgerð er leitast við að svara því hvort tekið sé tillit til 

matarfíknar í baráttunni gegn offitu hjá börnum á Íslandi, og ef ekki, hvort það ætti að 

vera gert. Offita er vaxandi vandamál í heiminum í dag. Aukinni líkamsþyngd fylgir 

aukin hætta á sjúkdómum líkt og áunninni sykursýki og hjartasjúkdómum en einnig 

aukin hætta á þunglyndi og félagslegri einangrun. Matarfíkn er í dag ekki viðurkennd 

sem röskun eða sjúkdómur af þeim alþjóðlegu stöðlum sem Ísland fylgir. Fjöldi 

rannsókna hefur þó sýnt fram á að matarfíkn sé raunveruleg og ætti að eiga heima 

innan þessara staðla. Í þeim forvarnaverkefnum sem beinast gegn offitu hjá börnum á 

Íslandi er áhersla lögð á aukna hreyfingu og hollari matarvenjur. Heilsuskóli 

Barnaspítala Hringsins býður upp á úrræði fyrir of feit börn en þar er auk áherslu á 

heilsueflingu stuðst við hugræna atferlismeðferð. Það bendir til meðvitundar um 

möguleika á matarfíkn hjá börnum þó að hún sé aldrei nefnd sem slík. Niðurstaðan er 

því sú að ekki er í dag tekið tillit til matarfíknar í baráttunni gegn offitu hjá börnum hér 

á landi. Í ljósi þeirra neikvæðu afleiðinga sem offita getur haft í för með sér ætti það þó 

að vera gert til að mæta þörfum sem flestra.  
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Inngangur 

Offita er vaxandi vandamál í heiminum í dag í orðsins fyllstu merkingu. Vandamálið 

er ekki síst alvarlegt þegar litið er til þess að hlutfall barna og unglinga sem glíma við 

ofþyngd fer sífellt vaxandi. Árið 2010 var áætlað að um 43 milljónir barna mældust í 

ofþyngd og talið er að sú tala muni einungis hækka verði ekkert að gert (World Health 

Organization, 2011). Offitu og þau heilsufarslegu áhrif sem henni gjarnan fylgja ætti 

ekki að hunsa. Aukinni þyngd fylgir aukin hætta á líkamlegum og andlegum sjúkdómum 

(Must o.fl., 1999; Scott o.fl., 2008). Einnig er fólk sem glímir við offitu líklegra til að lifa 

við félagslega einangrun (Lobstein, Baur og Uauy, 2004; Strauss og Pollack, 2003). 

Einstaklingar sem glíma við offitu á æskuárum eru líklegri til að glíma við offitu á 

fullorðinsárum og það skal því engan undra að aukin áhersla hafi verið lögð á forvarnir 

gegn offitu hjá börnum (Serdula o.fl., 1993).  

Matarfíkn er hugtak sem margir kannast við en hafa ef til vill ekki velt mikið fyrir 

sér. Matarfíkn er ekki viðurkennd sem sjúkdómur eða röskun samkvæmt þeim 

alþjóðlegu flokkunarkerfum sem Ísland fylgir, ICD-10 annars vegar og DSM-IV hins 

vegar (World Health Organization, e.d.; American Psychiatric Association, e.d.). Þrátt 

fyrir þennan skort á viðurkenningu hefur fjöldi rannsókna sýnt fram á að matarfíkn 

mætti eiga heima innan þessara flokkunarkerfa þar sem hún ber flest af sömu 

einkennum og aðrir viðurkenndir fíknisjúkdómar (Gearhardt, Corbin og Brownell, 

2009a). 

Þó nokkuð forvarnastarf er unnið gegn offitu hjá börnum á Íslandi og fer þetta 

forvarnastarf gjarnan fram í skólum og leikskólum landsins. Þau forvarnaverkefni sem 

Landlæknisembættið heldur úti snúa gjarnan að bættu mataræði og aukinni hreyfingu 

(Lýðheilsustöð, e.d.). 

Þar sem þróunin virðist vera sú að offita sé að aukast og þar sem neikvæðar 

afleiðingar aukinnar þyngdar liggja fyrir má ætla að allra leiða bæri að leita til að vinna 

gegn þessari þróun og til að aðstoða þá sem nú þegar glíma við offitu.  

Ritgerð þessi skiptist í níu kafla auk þessa inngangs. Hverjum kafla er svo skipt í 

undirkafla eftir því sem við á. Umfjöllunarefni kaflanna er eftirfarandi: 
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Annar kafli fjallar um mælingar á kjörþyngd en mikilvægt er að glöggva sig á þeim 

áður en rannsóknir á ofþyngd eru skoðaðar. 

Þriðji kafli snýr að þyngd barna, bæði á heimsvísu og hér á Íslandi, og gefur innsýn í 

tíðni offitu og ofþyngdar á meðal barna. 

Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður rannsókna á áhrifum offitu, bæði líkamlegum, 

andlegum og félagslegum, bæði hjá börnum og fullorðnum. Mikilvægt er að þekkja til 

afleiðinganna til að átta sig á mikilvægi forvarna og úrræða. 

Fimmti kafli fjallar um skilgreiningar á fíkn, bæði almennt út frá alþjóðlega 

viðurkenndum flokkunarkerfum en einnig eru skilgreiningar á matarfíkn skoðaðar. 

Þessi kafli veitir skilning á skilgreiningum sem gjarnan koma fram í rannsóknum 

tengdum efninu. 

Í sjötta kafla eru niðurstöður rannsókna á matarfíkn kynntar. Matarfíkn er skoðuð í 

samhengi við aðra viðurkennda fíknisjúkdóma og orsakir hennar kannaðar. Einnig eru 

skoðaðar rannsóknir er snúa að börnum og ungmennum í samhengi við matarfíkn og 

ofát. 

Í sjöunda kafla má finna tilvitnanir í matarfíkla sem lýsa upplifun sinni af 

sjúkdómnum í æsku en fróðlegt er að kynnast sýn þeirra á baráttuna við sjúkdóminn. 

Áttundi kafli inniheldur upplýsingar um nokkur af þeim forvarnaverkefnum sem 

unnin eru gegn offitu hjá börnum á Íslandi. 

Í níunda kafla eru kynnt þau úrræði sem í boði eru á Íslandi fyrir þá sem telja sig 

glíma við matarfíkn.  

Tíundi kafli fjallar svo um úrræði sem bjóðast börnum sem glíma við matarfíkn, 

erlendis annars vegar og hér heima hins vegar.  

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara í þessari ritgerð er því 

eftirfarandi: 

Er tekið tillit til matarfíknar í baráttunni gegn offitu hjá börnum á Íslandi? Ef ekki, 

ætti það að vera gert? 
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Mælingar á kjörþyngd 

Ýmsar mælingar eru notaðar til að meta það hvort þyngd einstaklinga sé innan þess 

ramma sem telja má eðlilegan miðað við hæð eða aldur. Sumar mælingar er þó 

algengara að sjá notaðar en aðrar og á það einnig við í rannsóknum er tengjast þyngd 

fólks.  

1.1 BMI líkamsmassastuðullinn 

Til að mæla kjörþyngd er gjarnan stuðst við líkamsmassastuðul sem kallaður er BMI 

stuðull (Body Mass Index). Þetta er einfaldur útreikningur á vægi þyngdar og hæðar og 

er reiknað með formúlunni þyngd einstaklings í kílóum deilt með hæð hans í metrum í 

öðru veldi (kg/m²). Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(WHO) gefur BMI stuðull sem er jafnt og eða hærri en 25 til kynna ofþyngd en sé 

stuðullinn jafnt og eða hærri en 30 er um offitu að ræða. Þessi stuðull er notaður fyrir 

allt fullorðið fólk, jafnt konur sem karla. Þó er bent á að BMI stuðul ætti einungis að 

nota sem grófa mælingu á kjörþyngd einstaklings (World Health Organization, 2011). 

Ástæðan fyrir því er meðal annars sú að ýmsir gallar leynast á BMI stuðlinum. Í 

mælingum á honum er til dæmis ekki tekið tillit til ólíkra líkamsbygginga né heldur 

gerður greinarmunur á fitumassa annars vegar og vöðvamassa hins vegar (Stefán Hrafn 

Jónsson, Margrét Héðinsdóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir og Jón Óskar 

Guðlaugsson, 2011).  

1.2 Cole líkamsmassastuðullinn 

BMI stuðulinn, byggðan á þeirri reikniformúlu sem nefnd hefur verið, hefur ekki 

verið hægt að nota til að mæla kjörþyngd barna með góðu móti. Sá BMI stuðull sem 

notaður er fyrir fullorðna miðast við ákveðna skurðpunkta líkt og að 25 marki ofþyngd 

og 30 marki offitu. Líkamsmassastuðull barna er hins vegar síbreytilegur þar sem þau 

eru að vaxa og þroskast. Þar af leiðandi eru skurðpunktarnir sem leggja mörkin fyrir 

það hvenær barn sé í kjörþyngd eða ofþyngd einnig breytilegir eftir aldri og kyni 

barnsins. Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz (2000) söfnuðu viðamiklum upplýsingum um 

hæð og þyngd um það bil 200 þúsund einstaklinga frá fæðingu til 25 ára aldurs. 

Upplýsingarnar komu úr þversniðsrannsóknum frá sex þjóðlöndum; Brasilíu, Bretlandi, 
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Hong Kong, Hollandi, Singapúr og Bandaríkjunum. Út frá niðurstöðum þessara 

rannsókna þróuðu Cole og félagar viðmið fyrir skurðpunkta á BMI stuðli fyrir börn á 

aldrinum tveggja til átján ára. Í listanum sem settur var saman út frá niðurstöðunum 

má lesa líkamsmassaviðmið fyrir aldur í heilum og hálfum árum og ólíkir skurðpunktar 

eru fyrir drengi og stúlkur þar sem þau þroskast og vaxa á ólíkan hátt. Viðmiðs 

skurðpunktarnir fyrir börnin jafngilda þeim sem marka 25 og 30 hjá fullorðnum. Þessi 

viðmið eru því sérstaklega sett upp sem hjálpartæki til að mæla ofþyngd og offitu hjá 

börnum. 

Gott er að þekkja til þessara líkamsmassastuðla til að glöggva sig á niðurstöðum 

rannsókna á þyngd eða offitu.  
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Þyngd barna 

Í mörgum löndum er reglulega gerð könnun á þyngd barna sem og annara 

landsmanna í því skyni að fylgjast með þróun heilsufars. 

1.3 Þyngd barna um allan heim 

Víðtæk samantekt var gerð á mælingum á þyngd ungra barna víða um heim. 

Gögnum var safnað um hæð, þyngd og aldur barna frá 144 þjóðlöndum og var hlutfall 

barna í ofþyngd mælt. Reiknað var út frá leiðbeiningum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um vaxtarstaðla barna og er þar tekið tillit til 

ýmissa þátta, meðal annars hlutfalla hæðar, þyngdar og aldurs. Niðurstöður sýndu að 

hlutfall barna í heiminum sem mælast í ofþyngd fer ört vaxandi. Árið 1990 var hlutfallið 

4,2% en var árið 2010 komið upp í 6,7% sem svarar til um 43 milljóna barna. Áætlað er 

að hlutfallið fari enn hækkandi og að árið 2020 muni 9,1% barna undir 5 ára aldri 

mælast í ofþyngd (de Onis, Blossner og Borghi, 2010; WHO, 2011). 

1.4 Þyngd barna á Íslandi  

Hér á Íslandi hefur hlutfall barna sem mælast yfir kjörþyngd stóraukist á síðustu 

áratugum. Rannsókn sem byggir á mælingum hjúkrunarfræðinga á hæð og þyngd 

barna í Reykjavík sýnir að árið 1958 mældist hlutfall níu ára barna sem voru yfir 

kjörþyngd, það er bæði í ofþyngd og með offitu, 6,5% en þessi tala var komin upp í 

23,7% árið 1998. Ef litið er á offituna eingöngu voru árið 1958 0,7% níu ára stúlkna og 

1,0% drengja á sama aldri of feit samkvæmt Cole stuðlinum. Árið 1998 var hlutfall níu 

ára barna sem þjáðist af offitu orðið um 5,0% samkvæmt sama stuðli (Brynhildur 

Briem, 1999; Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2011). Skráning hæðar og þyngdar 

grunnskólabarna hefur farið fram á síðustu árum á vegum skólaheilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins. Tölur um nemendur í 1., 4., 7. og 9. bekkjum á 

höfuðborgarsvæðinu hafa verið færðar inn í samræmt kerfi sem auðveldað hefur 

eftirfylgni á breytingum á fjölda barna sem mælast í yfirþyngd eða offitu. Niðurstöður 

þessara mælinga sýna að hlutfall barna sem mælast yfir kjörþyngd hefur haldist nokkuð 

stöðugt á árunum 2004 til 2010. Þó hafa smávægilegar breytingar orðið og nýjustu 

tölur frá árinu 2010 sýna að heldur hefur dregið úr fjölda barna sem mælast í þessum 
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hópi. Þessar tölur frá 2010 sýna að 15,5% drengja og stúlkna á grunnskólaaldri mælast 

sem of þung samkvæmt Cole stuðlinum. Samkvæmt sama stuðli mælast 4,4% af 

þessum börnum með offitu. Á heildina litið sýna mælingar því að tæplega 20% 

íslenskra barna eru yfir sinni áætluðu kjörþyngd (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2011).  

Þessar niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að vera vakandi fyrir þessari 

neikvæðu þróun og orsökum hennar. Einnig er nauðsynlegt að skoða möguleg áhrif 

þessarar þyngdaraukningar á einstaklinga sem og á samfélagið í heild. 
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Áhrif offitu 

Offita getur haft áhrif á heilsu fólks á marga vegu, bæði líkamlega, andlega og 

félagslega. Þetta á bæði við um börn og fullorðna. 

 

1.5 Líkamleg áhrif 

Líkamleg áhrif offitu eru af ýmsum toga en eiga það þó sameiginlegt að geta haft 

neikvæð áhrif á heilsu fólks. 

1.5.1 Hjá fullorðnum 

Ýmsir sjúkdómar eru taldir tengjast aukinni líkamsþyngd. Í rannsóknasamantekt 

sem Pi-Sunyer (1991) gerði kemur fram að sjúkdómar líkt og háþrýstingur, hjarta- og 

æðasjúkdómar, krónísk súrefnisþurrð og koltvísýringsaukning ásamt kæfisvefni, 

þvagsýrugigt og hrörnun í liðamótum geti fylgt offitu. Í samantektinni kemur einnig 

fram að dánartíðni vegna legbotnskrabbameins hjá konum og ristilkrabbameins hjá 

körlum sé hærri á meðal þeirra sem metnir eru í ofþyngd og offitu samkvæmt BMI 

líkamsmassastuðlinum en hjá öðrum.  

Niðurstöður stórrar rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum á tæplega 17 þúsund 

einstaklingum, 25 ára og eldri, leiddi í ljós samband á milli aukinnar líkamsþyngdar og 

sjúkdóma líkt og háþrýstings, áunninnar sykursýki, kransæðasjúkdóma, 

gallblöðrusjúkdóma og slitgigtar. Ofþyngd var metin út frá BMI stuðli þátttakenda og 

sýndu niðurstöður aukna útbreiðslu sjúkdóma eftir því sem líkamsmassastuðullinn var 

hærri. Mest var fylgnin á milli áunninnar sykursýki annars  vegar og gallblöðrusjúkdóma 

hins vegar og ofþyngdar. Útbreiðsla sjúkdóma var meiri á meðal yngri þátttakenda í 

rannsókninni sem mældust í ofþyngd en á meðal eldri þátttakenda í sama 

líkamsmassastuðli (Must o.fl., 1999). 

Önnur stór rannsókn var gerð í Bandaríkjunum þar sem upplýsingum um heilsufar 

tæplega 200 þúsund einstaklinga sem náð höfðu 18 ára aldri var safnað í gegn um 

síma. Þær niðurstöður sem fengust í þessari rannsókn sýndu að samband var á milli 
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líkamsþyngdar og háþrýstings, hás kólesteróls í blóði, astma, sykursýki, gigtar og 

slæmrar almennrar heilsu. Sambandið var á þann veg að einstaklingar sem mældust í 

ofþyngd eða offitu samkvæmt BMI líkamsmassastuðlinum glímdu við þessa sjúkdóma í 

meira mæli en þeir þátttakendur sem mældust í kjörþyngd (Mokdad o.fl., 2003). 

1.5.2 Hjá börnum 

Börn sem þjást af offitu glíma við mörg af sömu heilsufarsvandamálum og 

fullorðnir. Í samantekt á rannsóknum á þessu sviði kemur fram að hér sé um að ræða 

sjúkdóma líkt og hjarta- og æðasjúkdóma, háþrýsting, kæfisvefn, astma og önnur 

vandmál tengd öndunarfærum. Áunnin sykursýki er einnig vaxandi vandamál hjá 

börnum sem mælast of feit. Þetta er alvarlegt mál þegar litið er til þess að komi 

sjúkdómurinn upp í æsku eykur það líkurnar á alvarlegum fylgikvillum snemma á 

fullorðinsárum. Fylgikvillar sykursýki geta verið nýrnabilun, sjónskerðing eða reynst 

getur nauðsynlegt að fjarlægja útlim sjúklingsins. Fyrstu tíðir hjá stúlkum tengjast 

þyngd þeirra á þann hátt að aukin þyngd veldur því að fyrstu tíðir hefjast fyrr en ella. 

Ýmis heilsufarsleg vandkvæði hafa verið tengd við það að fyrstu tíðir hefjist snemma 

líkt og aukin hætta á brjóstakrabbameini seinna á ævinni auk annara tegunda 

krabbameina í æxlunarfærum. Einnig hafa fundist tengsl á milli snemmbærra fyrstu 

tíða og óútskýrðs fósturmissis á fullorðinsaldri. Á meðan aukin þyngd hjá stúlkum flýtir 

fyrir kynþroska virðist hið gagnstæða vera uppi á teningnum hjá drengjum, en of þungir 

drengir taka gjarnan kynþroskann seinna út en jafningjar þeirra sem eru í kjörþyngd 

(Lobstein, Baur og Uauy, 2004). 

1.6 Andleg áhrif 

Ekki má líta fram hjá andlegum áhrifum offitu sem hafa ekki síður afleiðingar í lífi 

fólks en líkamleg áhrif. 

1.6.1 Hjá fullorðnum 

Offita hefur verið tengd við ýmsa andlega sjúkdóma en þó virðast þetta gjarnan 

fremur eiga við um konur en karla. Rannsókn (Onyike, Crum, Lee, Lyketsos og Eaton, 

2003) sem byggð var á gögnum sem safnað hafði verið í stórri samræmdri könnun á 

heilsufari fólks í Bandaríkjunum á árunum 1988 til 1994 sýndi til að mynda nokkurn 
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mun á milli kynjanna þegar kannað var samband á milli offitu og þunglyndis. Í 

rannsókninni voru skoðuð gögn um 8410 einstaklinga á aldrinum 15 til 39 ára. 

Niðurstöður sýndu að konur glímdu við þunglyndi í meira mæli en karlar í öllum 

flokkum þyngdar sem mældir voru, hvort sem um var að ræða meðalþyngd, ofþyngd, 

offitu eða alvarlega offitu. Hjá konum jókst tíðni þunglyndis nokkuð jafnt eftir því sem 

líkamsmassastuðull þeirra hækkaði en hjá körlum varð ekki vart við sömu fylgni. 

Niðurstöður sýndu hins vegar að karlar sem mældust með hæsta líkamsmassastuðulinn 

og þar af leiðandi mestu offituna glímdu við þunglyndi í mun meira mæli en félagar 

þeirra sem voru í lægri þyngd. Niðurstöðurnar má því túlka sem svo að samband sé á 

milli þunglyndis og mikillar eða alvarlegrar offitu óháð kyni (Onyike o.fl., 2003). Í 

annarri stórri rannsókn var safnað gögnum um heilsu fólks í 13 löndum í ólíkum 

heimsálfum, meðal annars í Evrópu og Ameríku. Þátttakendur voru 18 ára og eldri og 

var í heildina safnað gögnum frá rúmlega 60 þúsund einstaklingum. Í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar kom fram marktækt samband á milli offitu og þunglyndis sem og á 

milli offitu og kvíðasjúkdóma. Sambandið var sterkara eftir því sem 

líkamsmassastuðullinn var hærri en þess ber þó að geta að það samband sem hér um 

ræðir fannst eingöngu hjá konum en ekki hjá körlum (Scott o.fl., 2008). Aðrar 

rannsóknir hafa þó verið gerðar sem sýna tengsl á milli offitu og aukinnar tíðni 

alvarlegs og langvarandi þunglyndis óháð kyni (Simon o.fl., 2006).   

1.6.2 Hjá börnum 

Í mörgum rannsóknum er snúa að börnum hafa komið fram svipuð tengsl á milli 

offitu og þunglyndis. Til dæmis um þetta má nefna rannsókn sem gerð var á börnum 

sem sóttu meðferð á sjúkrahúsi vegna offitu. Sú rannsókn leiddi í ljós að um 32% 

barnanna töldust þunglynd og um 22% töldust vera á mörkum þunglyndis en almennt 

er talið að um sex til 10% barna glími við þunglyndi. Rannsakendur komust því að þeirri 

niðurstöðu að tíðni þunglyndis á meðal barna sem þjást af offitu væri mun hærri en 

almenn viðmið segja til um (Wallace, Sheslow og Hassink, 1993). Þessir sömu 

rannsakendur skoðuðu einnig hvort samband væri á milli sjálfsálits og þunglyndis hjá 

börnum og komust að því að svo virtist vera. Sambandið var á þann veg að eftir því 

sem þunglyndi jókst þá minnkaði sjálfsálit samfara því. Ýmislegt fleira kom fram í 

þessari rannsókn, meðal annars að börn sem glímdu við þunglyndi voru einnig kvíðnari 
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en önnur börn, glímdu við fleiri hegðunarvandamál að eigin mati, höfðu minni áhuga á 

skólanum, fannst útlit sitt ekki viðunandi auk þess sem þau komu verr út úr mælingum 

á hamingju og vinsældum en börn í kjörþyngd (Sheslow, Hassink, Wallace og DeLancey, 

1993). 

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á sjálfsáliti hjá börnum og unglingum sem 

mælast yfir kjörþyngd og þá einna helst á þeim hópi sem mælist í offitu. Niðurstöður 

hafa meðal annars leitt í ljós að neikvæð áhrif offitu á sjálfsálit eru mest áberandi hjá 

stúlkum og einkum þegar þær nálgast unglingsárin. Lágu sjálfsáliti getur svo fylgt 

einmanaleiki, streita og aukin hætta á áhættuhegðun líkt og reykingum og 

áfengisdrykkju (Strauss, 2000). Auk þess eru börn sem þjást af offitu í aukinni hættu á 

að vanmeta hæfni sína í íþróttum, hafa neikvæða ímynd af útliti sínu og telja sig hafa 

minni getu til að eiga í samskiptum við jafningja sína en börn sem eru ekki í ofþyngd 

(Franklin, Deneyr, Steinbeck, Caterson og Hill, 2006). 

1.7 Félagsleg áhrif hjá börnum 

Ýmis félagsleg áhrif hafa einnig komið fram í tengslum við offitu og á það ekki síst 

við um börn. Þannig hafa rannsóknir sýnt að unglingar sem mælast í ofþyngd eða offitu 

eru oft meira félagslega einangraðir en jafningjar þeirra sem eru í kjörþyngd. Þetta 

kemur meðal annars fram í því að þeir eiga færri vini en aðrir og ólíklegra er en ella að 

þeir sem teljast til vina þeirra telji of feitu ungmennin í hópi sinna bestu vina. Félagsleg 

útilokun á unglingum sem eru yfir kjörþyngd er einna mest áberandi í hópi hvítra 

stúlkna (Strauss og Pollack, 2003). Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar sem benda til 

þess að börn sem glíma við ofþyngd eða offitu eigi erfitt með félagsleg samskipti og 

sambönd. Þetta getur meðal annars komið fram í einelti, en sýnt hefur verið fram á að 

of feit ungmenni á aldrinum 11 til 16 ára verða oftar fyrir aðkasti og einelti en 

ungmenni í kjörþyngd. Enn fremur eru drengir á aldrinum 15 til 16 ára sem glíma við 

offitu líklegri en jafningjar þeirra í eðlilegri þyngd til að leggja aðra í einelti (Janssen, 

Craig, Boyce og Pickett, 2004). 
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1.8 Feit börn, feitir fullorðnir 

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á fylgni á milli offitu í æsku og offitu á 

fullorðinsárum. Samantekt var gerð á slíkum rannsóknum sem birtar voru á árunum 

1970 til 1992. Heildarniðurstaðan var sú að um þriðjungur af börnum sem glímdu við 

offitu á leikskólaaldri glímdu enn við þann vanda á fullorðinsárum og þegar litið var til 

grunnskólabarna var hlutfallið enn hærra eða um helmingur. Í öllum rannsóknunum og 

hjá öllum aldurshópum var hlutfall þeirra sem glímdu við offitu á fullorðinsárum um 

helmingi hærra hjá þeim sem glímdu einnig við offitu á barnsaldri en hjá þeim sem 

voru í kjörþyngd í æsku (Serdula o.fl., 1993). 

Niðurstöður sýna því glögglega að afleiðingar offitu eru margar og ólíkar en eiga 

það sameiginlegt að hafa allar neikvæð áhrif á líf einstaklingsins og lífsgæði hans. Það 

má því ætla að það sé mikilvægt að skoða orsakir offitu frá sem breiðustum sjónarhóli 

til að hafa sem bestan möguleika á að sigrast á þessari þróun til þyngdaraukningar í 

samfélaginu. 
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Skilgreiningar á fíkn 

Fíkn, hvort sem um er að ræða fíkn tengda lyfjum, áfengi, fjárhættuspilum eða 

einhverri af fjölda annara hegðana, ber með sér ákveðin sameiginleg einkenni. Þessi 

einkenni eru meðal annars löngun í eða þörf fyrir efnið eða hegðunina, lífið snýst um 

hegðunina og afleiðing af hegðuninni er oft sú að fíkillinn gerir neikvæðar breytingar á 

eigin lífi. Í sumum tilvikum þróar einstaklingurinn með sér líkamlegt þol þannig að 

meira þarf af efninu til að öðlast sömu áhrif. Ef ekki er hægt að nota efnið eða sýna 

hegðunina getur einstaklingurinn fundið fyrir líkamlegum eða andlegum 

aukaverkunum (Gwinnell og Adamec, 2006). Fræðilegar skilgreiningar á fíkn eru 

gjarnan notaðar við greiningu á fíknisjúkdómum. 

1.9 ICD-10 

ICD-10 stendur fyrir International Classification of Diseases og mætti þýða það sem 

alþjóðlegt flokkunarkerfi sjúkdóma. Talan 10 vísar til þess að sú útgáfa sem gildir í dag 

er sú tíunda sem gerð hefur verið á þessu flokkunarkerfi. Kerfið á rætur sínar að rekja  

aftur til fimmta áratugs 19. aldar en hefur verið á ábyrgð 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar frá stofnun hennar árið 1948. Lönd sem eiga 

aðild að Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni notast við ICD-10 flokkunarkerfið og er 

Ísland þar á meðal. ICD eru alþjóðleg viðmið fyrir flokkun og greiningu allra almennra 

sjúkdóma og eru þessi viðmið nýtt til að skrá sjúkdóma og önnur heilsufarsleg 

vandamál á ýmiss konar gögn líkt og sjúkraskrár og dánarvottorð (WHO, e.d.; 

Landlæknisembættið, 2010). 

1.9.1 Skilgreining ICD-10 á vanda tengdum vímuefnum 

Samkvæmt ICD-10 eru hugrænar og atferlistengdar raskanir vegna notkunar á 

vímugjöfum flokkaðar í tíu undirflokka. Þær eru:  

 Bráð víma sem vísar til breytinga á meðvitund, hugsun, skynjun eða hegðun í 

kjölfar neyslu á vímuefni. Þessi víma á rætur sínar í efnasamböndum 

vímuefnisins og líður hún hjá í fyllingu tímans.  
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 Skaðleg notkun sem á við mynstur vímuefnanotkunar sem veldur skaða á 

heilsu, hvort sem er líkamlegum eða andlegum. 

 Ávanaeinkenni eiga við klasa af hegðunartengdum, hugrænum og líkamlegum 

breytingum sem eiga sér stað eftir ítrekaða og endurtekna notkun á 

vímuefninu. Einkennin fela í sér sterka löngun til að neyta efnisins eða nota það, 

erfiðleika við að stjórna notkuninni, notkun er haldið áfram þrátt fyrir skaðleg 

áhrif, neysla vímuefnisins hefur meira vægi en aðrar athafnir eða skyldur, aukið 

þol myndast fyrir efninu og stundum koma líkamleg fráhvörf fram. Ávaninn 

getur náð yfir eitt ákveðið vímuefni, yfir ákveðinn flokk vímuefna eða yfir margs 

konar vímuefni af ólíkum flokkum. 

 Fráhvarfseinkenni vísa til ýmissa einkenna sem koma fram er dregið er úr 

neyslu vímuefnis eftir langvarandi notkun eða henni hætt. Einkennin geta 

komið fram í ýmsum myndum og geta verið misalvarleg. 

 Fráhvarfseinkenni með óráði koma fram við sömu aðstæður og nefndar hafa 

verið hér að framan en við bætist óráð. 

 Geðrof er notað til að lýsa ástandi sem kemur fram á meðan vímuefnis er neytt 

eða eftir neyslu þess. Einkenni geðrofs fara umfram einkenni vímu eða 

fráhvarfa og geta meðal annars falið í sér ofskynjanir eða skynhreyfitruflanir, 

ranghugmyndir og ofsóknaræði. 

 Minnisleysi getur átt við skammtíma- eða langtímaminnisleysi í kjölfar neyslu 

vímuefnis og getur meðal annars komið fram í vanda við að muna röð atburða 

og tímaskyn bjagast. 

 Varanlegar geðrænar breytingar vísa til þess þegar geðrænar breytingar sem 

koma fram á einstaklingi er hann neytir vímuefnis líkt og breytingar á hugsun 

eða persónuleika hverfa ekki þrátt fyrir að áhrif vímuefnisins ættu að vera 

horfin. 

 Síðustu tvær skilgreiningarnar eru án nánari lýsingar en að þær séu aðrar og 

óútskýrðar andlegar og atferlistengdar raskanir. 

Samkvæmt ICD-10 flokkunarkerfinu eru viðurkenndir vímugjafar sem valda 

fyrrnefndum einkennum þessir; áfengi, ópíumskyld efni, kannabisefni, róandi lyf og 
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svefnlyf, kókaín, örvandi efni, þar með talið koffein, ofskynjunarlyf, tóbak og loks 

rokgjörn leysiefni (WHO, 2010). 

1.9.2 Skilgreining ICD-10 á fíkn 

Samhliða ICD-10 flokkunarkerfinu hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gefið út 

lista sem notast skal við þegar leitast er við að finna út úr því hvort um fíkn sé að ræða. 

Á það þá við um fíkn í þau efni eða flokka efna sem viðurkennd eru. Í listanum eru 

eftirfarandi spurningar notaðar til greiningar: 

 Er fyrir hendi sterk löngun eða árátta til að nota efnið? 

 Var erfitt eða ómögulegt að stjórna notkun efnisins? 

 Varð vart við fráhvarfseinkenni eftir að hafa verið án efnisins í einhvern tíma? 

 Var þörf fyrir að neyta efnisins í meira magni til að öðlast sömu líkamlegu og 

andlegu áhrif og áður? 

 Voru önnur ánægjuefni og áhugamál vanrækt í vaxandi mæli neyslunni í vil? 

 Var haldið áfram að neyta efnisins þrátt fyrir sönnun þess efnis að neyslan hefði 

neikvæðar eða skaðlegar afleiðingar? 

Samkvæmt skilgreiningu ICD-10 nægir að einstaklingur svari þremur af þessum 

spurningum játandi til þess að hann teljist fíkill (WHO, 2004). 

1.10 DSM-IV  

DSM stendur fyrir Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders og er 

fjórða útgáfa þessa rits það nýjasta í röðinni en það kom út árið 1994. Hér er um að 

ræða handbók um greiningu og tölfræði allra viðurkenndra geðraskana og er hún unnin 

og gefin út af bandarísku geðlæknasamtökunum American Psychiatric Association 

(APA). Þessi nýjasta útgáfa handbókarinnar var unnin í nánu samstarfi við höfunda ICD-

10 til að auka samsvörun á milli þessara tveggja flokkunarkerfa. Bæði flokkunarkerfin 

eru mikið notuð af fagfólki í Bandaríkjunum sem og víða um heim, meðal annars hér á 

Íslandi, til að greina geðræn vandamál eða raskanir. DSM saman stendur af þremur 

efnisþáttum;  
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 Greiningaflokkunin er listi yfir þá andlegu kvilla sem eru formlega hluti af DSM 

kerfinu.  

 Greiningaviðmið segja til um hvaða einkenni þurfa að vera til staðar og hversu 

lengi til að hægt sé að greina ákveðna röskun.  

 Lýsandi texti segir frá einkennum raskana á kerfisbundinn hátt. 

DSM flokkunarkerfið lýsir miklum fjölda ólíkra raskana líkt og búlimíu, stelsýki, 

þunglyndi, áráttuhegðun og félagsfælni svo örfá dæmi séu tekin (American Psychiatric 

Association: Diagnostic and Statistical Manual, e.d.) 

1.10.1 Skilgreining DSM-IV á fíkn 

Í DSM-IV kemur einnig fram skilgreining á vímuefnamisnotkun sem segir að efnið 

geti verið hvað sem er innbyrt í þeim tilgangi að framkalla vímu, breyta skynjun eða 

hafa á annan hátt áhrif á virkni. Þau efni sem viðurkennd eru sem vímuefni í DSM eru 

áfengi, eiturlyf líkt og kókaín, kannabisefni, heróín, alsæla og krakk ásamt því að koffein 

og nikótín eru nefnd (Allpsych online: Psychiatric disorders. Substance related 

disorders, e.d.). 

 Til að greining á vímuefnamisnotkun geti verið gerð þarf eitt af eftirfarandi atriðum 

að hafa verið til staðar á síðustu 12 mánuðum fyrir greiningu: 

 Endurtekin neysla sem veldur því að skyldum gagnvart skóla, vinnu eða 

heimili er ekki fullnægt. 

 Endurtekin neysla í aðstæðum sem eru líkamlega hættulegar. 

 Lagaleg vandamál sem stafa af endurtekinni neyslu. 

 Neyslu haldið áfram þrátt fyrir veruleg félagsleg og persónuleg vandamál 

sem rekja má til neyslunnar. 

Þegar um vímuefnaávana er að ræða þarf að koma fram jákvætt svar við að 

minnsta kosti þremur af eftirfarandi spurningum: 

 Hefur viðkomandi upplifað aukið þol fyrir efninu? 

 Verður vart við fráhvarfseinkenni? 

 Er notað meira af efninu og í lengri tíma en til stóð? 
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 Hefur verið löngun til eða gerðar misheppnaðar tilraunir til að draga úr 

neyslu? 

 Fer mikill tími í að verða sér úti um efnið, nota það eða jafna sig af áhrifum 

þess? 

 Eru mikilvægar félagslegar athafnir, vinnu- eða frístundatengdar gefnar upp 

á bátinn vegna neyslu? 

 Er neyslu haldið áfram þrátt fyrir vitund um vandamál sem stafa af eða 

verða verri vegna neyslunnar?   

Þessar sjö spurningar eru gjarnan nefndar í tengslum við rannsóknir á fíkn og er þá 

rætt um hin 7 DSM-IV vímuefnaávana viðmið (Project Cork: DSM-IV criteria for 

substance use disorder, e.d.). 

1.11 Skilgreiningar á matarfíkn 

Þó svo að hugtakið matarfíkn hafi hlotið nokkra athygli í fjölmiðlum á síðustu árum 

er í raun ekki til almenn skilgreining á matarfíkn í læknavísindum (Lutter og Nestler, 

2009). Matarfíkn er ekki viðurkennd sem röskun eða sjúkdómur samkvæmt DSM-IV og 

ICD-10 og er þar af leiðandi hvergi minnst á matarfíkn í þeim flokkunarkerfum (WHO, 

2010; APA, e.d.). Það hafa þó verið gerðar rannsóknir sem sýna að matarfíkn mætti 

skilgreina með sama móti og gert er með aðra fíknisjúkdóma í DSM-IV þar sem 

vímuefnaávani er skilgreindur út frá svörum við sjö spurningum (Ifland o.fl., 2009). Í 

dag er staðan þó sú að ekki er að finna alþjóðlega viðurkennda skilgreiningu á 

matarfíkn. Hins vegar eru til ýmsir skalar eða viðmið sem notast er við til að meta 

matarfíkn þó svo að þau hafi ekki hlotið alþjóðlega fræðilega viðurkenningu. 

1.11.1 Skilgreiningar sem ekki hafa hlotið alþjóðlega viðurkenningu  

Þrátt fyrir að fræðasamfélagið hafi ekki enn viðurkennt matarfíkn sem sjúkdóm eða 

röskun eru starfandi ýmis samtök og stofnanir sem beita sér fyrir því að aðstoða 

einstaklinga sem telja sig glíma við matarfíkn. Þessi samtök hafa mörg hver útbúið sína 

eigin skilgreiningu á matarfíkn sem oft byggir á reynslu þeirra sem barist hafa við þessa 

fíkn en einnig á viðurkenndum rannsóknum. 
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1.11.2 Skilgreining MFM miðstöðvarinnar 

Skammstöfunin MFM stendur fyrir Meðferða- og fræðslumiðstöð vegna 

matarfíknar og átraskana og er miðstöðin starfrækt í Reykjavík. Hjá MFM miðstöðinni 

er stuðst við spurningalista sem hannaður er af ACORN miðstöðinni í Bandaríkjunum 

(ACORN Food Dependency Recovery Services, e.d.) til að bera kennsl á einkenni 

matarfíknar. Spurningalistinn skiptist í spurningar sem greina einkenni fyrri stiga 

sjúkdómsins annars vegar, alls ellefu spurningar, og seinni stiga hans hins vegar, alls tíu 

spurningar. Spurt er út í hegðun og tilfinningar tengdar neyslu matar sem svarandi 

hefur upplifað á síðustu 12 mánuðum. Nefna má dæmi úr þessum lista sem gætu verið 

spurningar líkt og þessar: 

 Borðar þú stundum meira en þú ætlaðir þér? 

 Eyðir þú stundum meiri fjármunum í mat, skyndibita eða sælgæti en þú 

ættir að gera? 

 Hefur þú byrjað í eða ætlað að byrja í átaki þrisvar sinnum eða oftar á 

síðustu sex mánuðum? 

 Átt þú vanda til að halda áfram áti fram eftir kvöldi og stundum snemma 

morguns? 

 Skipuleggur þú lotuát eða felur mat til að borða seinna? 

 Eru ofnotkun þín á mat og afleiðingar hennar að brjóta niður sjálfsvirðingu 

þína? 

Sé þremur spurningum úr þessum 21 spurninga lista svarað játandi er svo talið að 

viðkomandi gæti átt við matarfíkn að stríða en líklega sé hún á byrjunarstigi. Sé hins 

vegar sex spurningum eða fleiri svarað játandi úr listanum er allt talið benda til þess að 

viðkomandi glími við matarfíkn (MFM miðstöðin, e.d.a). 

1.11.3 Skilgreining OA samtakanna 

Overeater Anonymous eða OA samtökin eru alþjóðleg 12 spora samtök fólks sem 

glímir við hömlulaust ofát eða matarfíkn (OA, e.d.a). Samtökin hafa gefið út 

spurningalista sem er eins konar sjálfspróf sem fólk getur tekið til að hjálpa því að meta 

hvort matur sé vandamál í lífi þess. Spurningarnar eru eftirfarandi: 
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 Borðar þú þegar þú ert ekki svangur/svöng?      

 Heldur þú áfram að borða óhóflega án þess að kunna á því skýringar?      

 Finnur þú til sektar og eftirsjár þegar þú hefur borðað yfir þig?      

 Eyðir þú miklum tíma og hugsun í mat?      

 Hugsar þú með ánægju og tilhlökkun til þeirrar stundar þegar þú getur 

borðað ein/n?      

 Skipuleggur þú þetta leynilega át þitt fyrirfram?      

 Borðar þú í hófi innan um fólk en bætir þér það upp eftir á?      

 Hefur þyngd þín áhrif á það hvernig þú lifir lífinu?      

 Hefur þú reynt megrun í viku eða lengur án þess að ná tilsettu marki?      

 Gremst þér það þegar aðrir segja við þig: "Sýndu nú svolítinn viljastyrk til að 

hætta að borða yfir þig?"      

 Ertu enn á þeirri skoðun, þrátt fyrir að dæmin sýni annað, að þú getir farið í 

megrun á eigin spýtur hvenær sem þú vilt?      

 Finnur þú sterka löngun til að borða mat á einhverjum tilteknum tíma 

sólarhringsins sem ekki er matmálstími?      

 Borðar þú til að flýja áhyggjur og vandræði?      

 Hefur þú leitað meðferðar vegna ofáts eða vanda sem tengist mat?      

 Valda átsiðir þínir þér eða öðrum óhamingju?  

Sé þremur spurningum eða fleiri svarað játandi er talið að líkur séu á að viðkomandi 

stefni í eða eigi nú þegar í vanda með matarfíkn (OA, e.d.b). 

1.11.4 Yale matarfíkni skalinn 

YFAS stendur fyrir Yale Food Addiction Scale (Yale Rudd Center for food policy and 

obesity, 2009) og á við skala eða spurningalista sem skera á úr um hvort svarandinn sé 

matarfíkill. Skalinn var þróaður árið 2009 með það fyrir augum að samræma rannsóknir 

og mat á matarfíkn með því að hafa til staðar staðlað próf sem hægt væri að styðjast 

við og auka þannig áreiðanleika rannsókna. Skalinn saman stendur af spurningum sem 

byggja á skilgreiningum DSM-IV á fíkn ásamt því að byggja á skölum sem notaðir eru til 

að meta fíkn sem tengist hegðun fremur en efnum líkt og spilafíkn eða kynlífsfíkn. 

Spurningarnar voru samdar með hliðsjón af ráðleggingum frá sérfræðingum á sviði 
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fíknisjúkdóma, offitu og mataræðis ásamt sjúklingum sem glímdu við sjúkdóma tengda 

ofáti. Á skalanum eru 16 spurningar þar sem svara þarf til um það hversu oft ákveðnar 

staðhæfingar hafa átt við á síðustu 12 mánuðum. Þetta eru til dæmis staðhæfingar líkt 

og þessar: 

 Þegar ég byrja að borða ákveðnar fæðutegundir þá enda ég með að borða 

mun meira en ég ætlaði mér. 

 Ég borða þar til mér líður illa líkamlega. 

 Það hafa komið tímabil þar sem ég hef innbyrt ákveðnar fæðutegundir svo 

oft eða í svo miklu magni að ég borðaði í stað þess að vinna, hitta vini eða 

fjölskyldu eða sinna öðrum mikilvægum athöfnum sem ég nýt að gera. 

 Ég finn fyrir aukinni þörf eða löngun til að borða ákveðnar fæðutegundir ef 

ég hef ákveðið að draga úr neyslu þeirra eða hætta henni alfarið. 

Fullyrðingum sem þessum er svarað með því að merkja við í einn af fimm reitum 

sem standa frá núll upp í fjóra þar sem núll stendur fyrir aldrei en fjórir stendur fyrir 

fjórum sinnum eða oftar í viku eða daglega. 

Því næst taka við átta fullyrðingar sem svara skal játandi eða neitandi eftir því sem 

við á. Taka mætti eftirfarandi dæmi um þessar fullyrðingar: 

 Matarneysla mín hefur valdið verulegum andlegum vandamálum líkt og 

þunglyndi, kvíða, sjálfshatri eða samviskubiti. 

 Ég held áfram að neyta sömu fæðutegunda eða sama magns af mat þrátt 

fyrir að ég glími við líkamleg og/eða andleg vandamál. 

 Ég hef reynt að draga úr eða hætta neyslu ákveðinna fæðutegunda. 

Að lokum er í Yale skalanum spurt hversu oft á síðastliðnum tólf mánuðum 

svarandinn hefur reynt að draga úr eða hætta neyslu ákveðinna fæðutegunda og hefur 

hann valkosti frá einu skipti upp í fimm skipti eða oftar. Einnig er spurt um hvers konar 

mat svarandinn telur sig eiga í vanda með. 

Út frá þeim svörum sem gefin eru á skalanum er metið hvort viðkomandi teljist 

matarfíkill. Matið byggir á fyrirfram gefnum skurðpunktum sem lagðir hafa verið út frá 

öðrum svipuðum skölum á annars konar fíkn og á rannsóknum á Yale skalanum 
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sjálfum. Skali þessi er nú nýttur í ýmsum rannsóknum tengdum matarfíkn. (Gearhardt, 

Corbin og Brownell, 2009b; Yale Rudd Center for food policy and obesity, 2009). 

 

1.12 Almennt um fíkn 

Í gegn um mikla umræðu út frá skipulögðum rannsóknum hefur niðurstaðan verið 

sú að fíkn sé áunnin, krónísk röskun sem byrjar með fikti og ánægjulegum viðbrögðum 

við því. Fyrir minnihluta fólks fylgir slíku fikti þó aukinn áhugi, stigmögnun, aukið þol, 

afneitun, röð líkamlegra, andlegra og félagslegra afleiðinga sem tengjast áframhaldandi 

notkun með beinum hætti svo úr getur orðið banvænt samband á milli efnis eða 

hegðunar og sjúklingsins. Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á þróun fíknisjúkdóma 

líkt og erfðir, áhrif í móðurkviði ásamt upplifunum og reynslu í barnæsku og á 

unglingsárum sem hafa áhrif á næmni eða seiglu (Gold, Graham, Cocores og Nixon, 

2009). 

Gott er að þekkja til þeirra skilgreininga sem hér hafa verið kynntar er skoðaðar eru 

rannsóknir á matarfíkn og öðrum fíknitengdum sjúkdómum. 
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Rannsóknir á matarfíkn 

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður er tengist matarfíkn, eðli hennar og ástæðum. 

Þessar rannsóknir hafa verið gerðar bæði á mönnum og dýrum en einnig hefur nokkur 

hluti þeirra snúið sérstaklega að börnum og unglingum. 

1.13 Rannsóknir á heilastarfsemi 

Margar rannsóknir á matarfíkn hafa snúið að heilastarfseminni og hafa verið gerðar 

tilraunir bæði á mönnum og dýrum. Sýnt hefur verið fram á að bragðgóður matur 

virkjar umbunarstöðvar heilans með sama hætti og fíkniefni gera. Sú endurtekna 

lífeðlisfræðilega örvun sem fíkniefnanotkun hefur á umbunarferla heilans festir ekki 

einungis í sessi viðbragðsvenjur heldur hrindir einnig af stað líftaugafræðilegri aðlögun 

sem getur gert hegðunina áráttukenndari og leitt til frekara stjórnleysis á neyslu 

(Volkow og Wise, 2005). Þannig sýndi rannsókn sem gerð var á rottum fram á að 

oförvun á umbunarkerfum heilans vegna óhóflegrar neyslu á bragðgóðum, orkumiklum 

mat leiddi til ofurnæmis fyrir áhrifum umbunar í heilstarfsemi og til þróunar á 

áráttukenndu áti. Rottur sem höfðu mikinn aðgang að orkumiklum mat neyttu hans í 

sífellt meira mæli og með sífellt áráttukenndari hætti á meðan á rannsókninni stóð sem 

leiddi svo til þyngdaraukningar. Hegðunina hjá þessum of þungu rottum má að öllum 

líkindum rekja til skorts á dópamínboðum í heila af völdum mataræðisins sem er það 

sama og á sér stað í heilastarfsemi þess sem misnotar eiturlyf til lengri tíma. Í raun 

eykst þolið fyrir efninu og þarf heilinn því sífellt meira af því til að framkalla sömu 

dópamínboð og áður eða til að viðhalda eðlilegri dópamínframleiðslu (Johnson og 

Kenny, 2010). 

Við rannsóknir á mönnum hefur gjarnan verið notast við heilaskanna til að 

kortleggja breytingar á heilastarfsemi við ýmsa örvun. Þessar rannsóknir hafa oftar en 

ekki leitt sömu niðurstöður í ljós og rannsóknir á dýrum og matarfíkn. Sú var raunin 

með rannsókn sem gerð var á dópamínnemum í heilastarfsemi fólks sem glímdi við 

offitu. Offitan var mæld samkvæmt BMI stuðlinum og var hópur fólks sem mældist í 

kjörþyngd samkvæmt þeim stuðli notaður til viðmiðunar. Niðurstöður leiddu í ljós að 

næmni fyrir dópamíni í heilastarfsemi var minni hjá þeim sem glímdu við offitu en hjá 
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þeim sem voru í eðlilegri þyngd og að næmnin fór minnkandi eftir því sem BMI 

stuðullinn var hærri. Þetta er sama þróun og sýnt hefur verið fram á í tengslum við 

vímuefni og þykir þetta því benda til þess að minnkun á dópamínnemum í heila tengist 

fíknihegðun, óháð því hvort um er að ræða viðurkennd fíkniefni eða mat (Wang o.fl., 

2001). 

Fleiri rannsóknir styðja þessar niðurstöður. Í rannsókn sem gerð var með því að 

sýna fullorðnum konum myndir af mat, bæði orkuríkum mat og orkuminni mat, var 

virkni ákveðinna stöðva í heila skoðuð í þar til gerðum skanna. Í ljós kom að meiri virkni 

var í ákveðnum heilastöðvum sem taldar eru tengjast hvötum og tilfinningalegum 

viðbrögðum við mat hjá þeim sem mældust í offitu samkvæmt BMI stuðlinum en hjá 

öðrum þegar þær horfðu á myndir af orkuríkum mat (Stoeckel o.fl., 2008). Svipaðar 

niðurstöður fengust með öðrum aðferðum þar sem umbunarkerfi heilans var skoðað í 

samhengi við BMI stuðul og niðurstöður á Yale matarfíkniskalanum. Þar sýndu 

niðurstöður að þeir einstaklingar sem mældust hátt á Yale skalanum höfðu meiri virkni 

í heilastöðvum er tengdust hvötum og örvunum tengdum mat. Þetta þýddi aukna 

virkni í umbunarkerfum heilans og minni virkni í þeim stöðvum heilans er stjórna 

hömlum á neyslu matar hjá þeim sem töldust glíma við matarfíkn samkvæmt Yale 

skalanum (Gearhardt o.fl., 2011).  

1.14 Rannsóknir á matarfíkn út frá skilgreiningum á fíkn 

Í eigindlegri rannsókn sem skoðaði matarfíkn út frá skilgreiningum DSM-IV á fíkn 

voru staðhæfingar einstaklinga sem sjálfir sögðust glíma við matarfíkn skoðaðar. Þessar 

staðhæfingar voru settar í samhengi við hin 7 DSM-IV vímuefnaávana viðmið. Við öll 

sjö viðmiðin komu fram staðhæfingar sem töldust geta átt við tiltekið viðmið DSM-IV. 

Til dæmis komu staðhæfingar sem lýstu síaukinni neyslu líkt og einstaklingur sem áður 

lét sér nægja að fá sér smá snarl eftir ferð í matvöruverslun en þróunin var orðin sú að 

þetta snarl var orðið að helmingnum af öllu því sem verslað hafði verið í matinn í það 

skiptið. Í rannsókninni komu einnig fram atriði er tengdust tilraunum fólks til að draga 

úr neyslu eða hætta henni og sagði einn viðmælandinn að hann hefði reynt slíkt en ekki 

tekist þar sem matur væri sífellt í huga hans og hann gæfist þar af leiðandi upp fyrir 

sjálfum sér. Enn fremur er fjallað um áhrif matarfíknarinnar á félagsleg samskipti fólks 
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og eru þar nefnd dæmi líkt og að vilja ekki fara út á meðal fólks því viðkomandi er 

óánægður með líkamsstærð sína og segir að hann hafi einfaldlega ekki orku til þess 

(Ifland o.fl., 2009). 

Matarfíkn hefur í fleiri tilfellum verið skoðuð út frá hinum 7 DSM-IV vímuefnaávana 

viðmiðum og hefur meðal annars verið farið yfir ýmsar rannsóknir er tengjast efninu. Í 

grein sem birt var árið 2009 voru tekin fyrir hvert og eitt af hinum sjö viðmiðum og 

fjallað um hvort heimfæra mætti niðurstöður rannsókna um matarfíkn á þessi viðmið 

fyrir greiningu á fíknisjúkdóm. Heildarniðurstaða greinarinnar var sú að skýrar sannanir 

væru fyrir því að sumt fólk missti tökin á matarneyslu sinni, glímdi við ítrekaðar 

misheppnaðar tilraunir til að draga úr eða hætta neyslu ákveðinna fæðutegunda eða til 

að draga úr neyslu í ljósi neikvæðra afleiðinga. Það rannsóknarefni sem skoðað hafði 

verið í tengslum við greinina þótti sýna að sterk rök væru fyrir því að ákveðnar tegundir 

matar gætu talist ávanabindandi og að undir slíkum kringumstæðum væri 

heilastarfsemin að flestu leyti eins og ef um viðurkennd vímuefni væri að ræða 

(Gearhardt, Corbin og Brownell, 2009a). 

1.15 Rannsóknir á erfðum 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á fylgni á milli offitu í æsku og offitu á 

fullorðinsárum (Serdula o.fl., 1993). Í einni slíkri rannsókn voru fullorðnir einstaklingar 

skoðaðir bæði út frá ofþyngd í æsku sem og líkamsþyngd foreldra þeirra. Í ljós kom að 

þyngd foreldra hafði veruleg áhrif á líkur á offitu hjá einstaklingi á fullorðinsárum, hvort 

sem viðkomandi hafði glímt við offitu á barnsaldri eða ekki. Offita í æsku hafði þó 

einnig áhrif og jók líkur á offitu á fullorðinsárum, sérstaklega ef barn glímdi við offitu 

eftir þriggja ára aldur. Má nefna sem dæmi að börn á aldrinum þriggja til fimm ára sem 

glímdu við offitu voru rúmlega tvöfalt líklegri til að glíma enn við offitu á fullorðinsárum 

ef annað eða bæði foreldri þeirra glímdu við offitu heldur en ef báðir foreldrar voru í 

kjörþyngd. Út frá þessum niðurstöðum álykta rannsakendurnir að þessi fylgni á milli 

þyngdar foreldra og þyngdar barna megi að hluta rekja til erfða en að öðrum hluta til 

umhverfis (Whitaker, Wright, Pepe, Seidel og Dietz, 1997).  

Rannsókn sem gerð var á rottum leiddi í ljós að óléttar rottur sem fengu 

ótakmarkaðan aðgang að óhollum mat á meðgöngu og á meðan þær höfðu afkvæmi 
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sín á spena juku orkuinntöku sína og sóttu í kjölfarið frekar í fituríkan, sykraðan og 

saltan mat. Þegar afkvæmi þeirra voru skoðuð og borin saman við afkvæmi rotta sem 

eingöngu höfðu nærst á próteinríku rottufóðri kom í ljós að fyrri hópurinn sótti frekar í 

fituríkan, sykraðan og saltan mat og hafði þar að auki hærri meðal líkamsþyngd en 

samanburðarhópurinn. Þessar niðurstöður þóttu sýna að neysla óholls matar eða 

skyndibita á meðgöngu og á meðan á brjóstagjöf stendur auki líkur á því að 

afkomandinn sæki í slíkan mat og þar með líkur á offitu (Bayol, Farrington og Stickland, 

2007). Svipaðar niðurstöður komu í ljós í rannsókn þar sem matarvenjur barna í 

eðlilegri þyngd voru skoðaðar út frá þyngd foreldra. Þannig voru börn foreldra sem 

glímdu við offitu skilgreind í áhættuhópi fyrir offitu en börn foreldra sem voru í 

kjörþyngd voru höfð til viðmiðunar. Í ljós kom að börn of feitu foreldranna sýndu meira 

dálæti á feitum mat í bragðprófunum, minna dálæti á grænmeti og meira ofátskenndar 

matarvenjur en samanburðarhópurinn (Wardle, Guthrie, Sanderson, Birch og Plomin, 

2001). 

Þáttur erfða í fíkn hefur lengi verið til skoðunar og bendir flest til þess að erfðir hafi 

sannarlega áhrif á það hvort einstaklingur þróar með sér fíknisjúkdóm eða ekki. Erfðir 

vinna þó alltaf í samspili við umhverfið sem hefur ekki síður mikið að segja um þróun 

fíknar (Crabbe, 2002).  

1.16 Rannsóknir á umhverfi 

Þegar rætt er um umhverfisþætti sem hafa áhrif á offitu og fíkn er augljósast að 

nefna auðfáanleika girnilegs matar og fíkniefna. Í gegnum þróunarsöguna hefur það 

komið manninum vel að kunna að meta sætt bragð og sækjast eftir sætindum því þau 

innihéldu gjarnan mikla orku sem var lykillinn að því að lifa af. Í samfélagi nútímans 

þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því að hafa ekki næga orku til að afla okkur matar, 

þvert á móti er orkuríkan mat að finna allt í kring um okkur og gjarnan á hagstæðu 

verði. Þetta auðvelda aðgengi að mat sem inniheldur mikið af sykri, kolvetnum og fitu, 

til dæmis í gegn um bílalúgur, sjálfsala og sjoppur, hefur að miklu leyti stuðlað að 

aukinni offitu í heiminum. Þessu má vel líkja við aukna neyslu á kókaíni og heróíni í 

heiminum á síðustu áratugum, en slík eiturlyf er sífellt auðveldara að nálgast og á sífellt 

viðráðanlegra verði (Volkow og Wise, 2005). Foreldrar eru yfirleitt þeir sem versla í 
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matinn og taka þannig ákvörðun um það hvers kyns mat börnin þeirra fá. Það kemur 

því ekki á óvart að rannsóknir hafi sýnt að aðgengi barna og unglinga að óhollum mat 

heima fyrir hafi mikil áhrif á matarvenjur þeirra og það hvort þau glíma við offitu eða 

ekki. Matarvenjur foreldra hafa mikil áhrif á matarvenjur barna og á það ekki síst við 

um áhrif mæðra á dætur sínar (Campbell o.fl., 2007). Þó hefur einnig verið sýnt fram á 

að foreldrar sem eru í ofþyngd og eiga í vanda með að stjórna eigin matarneyslu eða 

sem hafa áhyggjur af því að börn þeirra verði of feit eiga til að verða mjög stjórnsöm 

varðandi matarneyslu barna sinna og setja strangar reglur þar um til að reyna að 

sporna við þyngdaraukningu þeirra. Rannsóknir á slíkum stjórnunum foreldra á mat 

sýna að í samspili við erfðir geti slíkt leitt til vandamála tengdum matarneyslu barnanna 

og ofþyngdar hjá þeim (Birch og Davison, 2001). 

1.17 Rannsóknir er tengjast börnum og unglingum 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem hér hefur verið rætt um eiga ekki eingöngu við 

um fullorðna þó svo að þeir hafi verið viðfangsefni flestra rannsókna, heldur mætti 

yfirfæra mikið af þessum niðurstöðum á yngri aldurshópa. Fjöldi rannsókna hafa einnig 

verið sérstaklega gerðar á börnum og unglingum með tilliti til matarfíknar.  

1.17.1 Hegðun og heilastarfsemi 

Í einni slíkri rannsókn sem gerð var á börnum á aldrinum átta til tólf ára var sýnt 

fram á að börnum er glímdu við offitu fannst matur mun meira hvetjandi sem verðlaun 

fyrir lausn á ákveðnum verkefnum en samanburðarhópnum sem var í kjörþyngd fannst. 

Börnin fengu að velja á milli verðlauna líkt og pítsu, tölvuleikjaspils og föndurs og völdu 

of feitu börnin mun oftar pítsu fram yfir aðra valmöguleika og neyttu hennar í meira 

magni en samanburðarhópurinn. Í þessari rannsókn kom einnig fram sterkt samband á 

milli hvata til að verða sér úti um mat og BMI líkamsmassastuðuls á þann veg að 

aukinni þyngd fylgdi sterkari hvöt til að nálgast mat (Temple, Legierski, Giacomelli, 

Salvy og Epstein, 2008). Rannsókn á heilastarfsemi barna er glíma við offitu hefur leitt í 

ljós aukna örvun á svæðum í heila sem talin eru tengjast sjálfsstjórn þegar börnunum 

voru sýndar myndir af mat, en örvun á þessum svæðum var mun meiri hjá of feitum 

börnum en hjá börnum sem mældust í kjörþyngd (Davids o.fl., 2010). Önnur rannsókn 

bar saman of feit börn og börn í kjörþyngd og skoðaði heilastarfsemi þeirra á meðan 
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þau voru svöng annars vegar og stuttu eftir að þau borðuðu hins vegar. Niðurstöður 

leiddu í ljós að báðir hóparnir brugðust við myndum af mat en hópur barnanna sem 

glímdu við offitu sýndi mun meiri örvun á heilastarfsemi miðað við 

samanburðarhópinn. Ólíkt börnunum í kjörþyngd dró þar að auki lítið úr þessari örvun 

hjá of feitu börnunum þegar þau horfðu á myndir af mat þrátt fyrir að þau væru nýbúin 

að borða. Rannsakendur ályktuðu út frá þessu að óeðlileg taugastarfsemi ætti sér stað í 

heilum barna er glíma við offitu og ljóst þætti að þessi óeðlilega heilavirkni sem tengd 

er við offitu byrjaði mjög snemma á ævinni (Bruce o.fl., 2010).   

1.17.2 Umhverfi 

Líkt og hjá fullorðnum hefur auðvelt aðgengi að orkuríkum mat áhrif á matarvenjur 

barna. Börn og unglingar eru stór og mikilvægur neytendahópur í augum 

matvælaframleiðenda, ekki síst þar sem sökum aldurs síns eiga þau mörg neysluár fyrir 

stafni og getur það því borgað sig fyrir fyrirtæki að tryggja sér hollustu þeirra við 

vörumerki sín. Auglýsingar eru augljósasta leiðin til að koma skilaboðum 

matvælaframleiðendanna á framfæri og má sjá þær á ýmsum vettvangi líkt og í 

sjónvarpsþáttum, kvikmyndahúsum, tölvuleikjum, leikföngum og eru slík fyrirtæki oft 

styrktaraðilar ýmissa uppákoma líkt og tónleika og íþróttaviðburða. Langstærstur hluti 

þessara auglýsinga inniheldur skilaboð um matvæli sem innihalda mikinn sykur eða salt 

og sem eru hitaeiningarík en jafnframt næringarsnauð. Auglýsingarnar sýna nær 

eingöngu jákvæðar afleiðingar sem gætu fylgt því að borða þennan næringarsnauða 

mat til dæmis með því að tengja neyslu hans við gleði, skemmtun og það að vera svalur 

og falla í hópinn (Harris, Pomeranz, Lobstein og Brownell, 2009). Í rannsókn þar sem 

matvælaauglýsingar miðaðar að börnum voru skoðaðar kom í ljós tilhneiging til að sýna 

ýkta vellíðunartilfinningu við neyslu matarins en þetta var skilgreint sem vellíðun 

umfram þá sem eðlilegt gæti talist við neyslu á mat. Þær vellíðunartilfinningar sem 

sýndar voru áttu meira skylt við tilfinningar sem tengjast neyslu örvandi eiturlyfja eða 

eiturlyfja sem framkalla ofskynjanir. Má nefna sem dæmi um slík atriði í auglýsingum 

að persónan flyst frá hversdagslega lífinu á spennandi og framandi stað við neyslu 

matarins, fær aukna orku eða skapið breytist frá því að vera leiði eða depurð yfir í 

ofsagleði eða hamingju. Aðrar auglýsingar sýndu persónur ganga mjög langt í því að 

verða sér úti um matinn sem auglýstur var og að viðkomandi gæti ekki án matarins 
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verið og missti stjórn á sér, en þetta þótti rannsakendum líkja mjög eftir fíknihegðun og 

vera áhyggjuefni þar sem það gæti ýtt undir vandamál tengd neyslu matar (Page og 

Brewster, 2009). Hér á landi segir í 13. grein reglugerðar um útvarpsstarfsemi 

(Reglugerð nr. 50/2002) að sjónvarpsstöðvum sé ekki heimilt að sýna auglýsingar sem 

gætu haft alvarleg skaðleg áhrif á börn, bæði hvað varðar líkamlegan, andlegan og 

siðferðislegan þroska þeirra. Þar segir enn fremur að í útvarpsauglýsingum megi ekki 

notfæra sér trúgirni og reynsluleysi barna og unglinga með því að hvetja þau til að 

kaupa ákveðna vöru. 

Þessar rannsóknir og niðurstöður þeirra styðja þá kenningu að matarfíkn sé 

raunveruleg og að ekki megi líta fram hjá þessum sjúkdómi í baráttunni gegn offitu. 
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Upplifanir matarfíkla í æsku 

Þó nokkuð hefur verið skráð niður af upplifunum og reynslu fólks sem glímir við 

matarfíkn eða telur sig glíma við þennan sjúkdóm. OA félagar miðla gjarnan af reynslu 

sinni og hafa margar slíkar reynslusögur ratað í bækur og önnur rit. Matarfíkn má rekja 

til ólíkra þátta og fólk upplifir sjúkdóminn á ólíkan hátt. Oft á tíðum getur fólk þó rakið 

byrjun þessa óheilbrigða sambands við mat til æskuáranna. Nefna má dæmi um slíkar 

sögur þar sem OA félagar líta aftur til barnæsku sinnar: 

 „Hömlulaust ofát er stigversnandi sjúkdómur. Þegar ég var barn borðaði ég 

ekki eingöngu vegna hungurs, heldur til að öðlast samþykki og ást foreldra 

minna með því að vera dugleg að borða og klára af disknum. En eftir nokkur 

ár var það magn matar sem var nóg fyrir aðra ekki nóg fyrir mig. Ég vildi 

meira, jafnvel þegar ég var södd, og ég man að ég borðaði þar til ég fann til 

í útþöndum maganum, en sá þá samt eftir því að geta ekki komið meiri mat 

fyrir.“ 

 „Ég varð hömlulaus ofæta á aldri sem flestir foreldrar hafa áhyggjur af því 

að börnin þeirra neiti að borða. Ég var fjögurra ára. Fjölskylda mín átti í 

vanda sem ég gat ekki ráðið fram úr. Ég sneri mér til matar. Þegar ég varð 

feit afneituðu þau mér. Þau voru öll grannt fólk og gátu ekki skilið þetta. 

Þau reyndu að hjálpa en þau særðu mig aðeins meira og vandi minn jókst.“  

 „ -Engin sætindi eða ruslmat; Sykur skemmir tennurnar; Borðaðu mikið af 

grænmeti – Sem búttuð tíu ára stúlka þoldi ég illa þessi boð og bönn frá 

heilsuþenkjandi foreldrum mínum. Ég laumaðist í sætindi, borðaði of mikið 

á matmálstímum og öfundaði vini mína, mæður hverra gáfu þeim sætt 

snarl (Overeaters Anonymous, 1995). 

Í eigindlegri rannsókn sem unnin var út frá svörum á spjallvef fyrir of feit börn og 

unglinga komu fram ýmsar tilvitnanir sem lýstu baráttu barnanna við mat og aukakílóin 

sem fylgdu neyslu hans. Skoðuð voru svör og athugasemdir frá um 29.406 ólíkum 

einstaklingum á aldrinum átta til 21 árs yfir tíu ára tímabil frá árinu 2000 til 2010. 

Meðal þess sem fram kom í rannsókninni voru eftirfarandi tilvitnanir: 
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 „Ég borða allt of mikið, ég veit ekki hvernig ég á að hafa stjórn á því.“ – 

Skrifað af 17 ára stúlku sem var um 158 cm á hæð og 109 kg að þyngd. 

 „Ég er sjúk í sælgæti, ís, gosdrykki og smákökur...ég er orðin þreytt á að vera 

feita stelpan.“ – Skrifað af 18 ára stúlku sem var um 174 cm á hæð og 145 kg 

að þyngd. 

 „Ég er óhamingjusöm því ég borða, ég borða því ég er óhamingjusöm.“ – 

Skrifað af 12 ára stúlku sem var um 160 cm á hæð og 65 kg að þyngd. 

 „Þetta er eins og eiturlyf. Það sem nægði þér áður hefur nú engin áhrif. Mér 

finnst eins og ég sé orðin ónæm fyrir þeim mat sem áður veitti mér huggun. 

Eins og með eiturlyf þá leitar maður í stærri og verri hluti til að fá sömu 

tilfinningu og þegar þú byrjaðir.“ – Skrifað af 14 ára stúlku sem var um 158 

cm á hæð og 91 kg að þyngd. 

 „Ég held að ég sé háð mat...ég reyni að borða rétt en ég verð brjáluð þar til 

ég fæ mat sem bragðast vel! Ég veit að ég verð að hætta að borða yfir mig 

en ég reyni mitt besta til að fara í megrun en ég get það ekki! Ég reyni að 

tala sjálfa mig frá því að borða of mikið en það virkar ekki!“ – Skrifað af 14 

ára stúlku sem var um 152 cm á hæð og 138 kg að þyngd. 

Að mati rannsakandans þóttu þessar tilvitnanir og aðrar sem fram komu í 

rannsókninni benda sterklega til þess að mörg þessara barna glímdu við matarfíkn ef 

hún væri skilgreind út frá svipuðum viðmiðum og aðrir fíknisjúkdómar innan DSM-IV. 

Þar að auki þótti honum ljóst að matarfíkn gæti vel þróast í æsku og átt sinn þátt í 

aukinni tíðni offitu hjá börnum og ungmennum (Pretlow, 2011).   

Af þeim reynslusögum sem hér hefur verið vísað í má sjá að margir sem glíma við 

offitu af völdum matarfíknar rekja upphaf fíknisjúkdómsins til æskuáranna. Því má ætla 

að forvarnir séu mikilvægar í baráttunni gegn þróun fíknar í mat, ekki síst hjá börnum. 
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Forvarnir gegn offitu hjá börnum á Íslandi 

Íslenskt heilbrigðiskerfi hefur ekki setið auðum höndum þegar kemur að þróun 

forvarna gegn offitu hjá börnum. Forvarnaverkefnin eru mörg og miða gjarnan að 

skólaumhverfinu því þar er hægt að ná til allra barna landsins. Hins vegar er ekki eins 

ljóst hvort matarfíkn eða möguleikinn á henni sé inni í myndinni við mótun þessara 

forvarnaverkefna. 

1.18 Heilsueflandi grunnskólar 

Verkefnið um heilsueflandi grunnskóla á rætur sínar að rekja til ársins 1992 

(Sveinbjörn Kristjánsson, 2010) en það ár hófst samstarfsverkefni í Evrópu á vegum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, Evrópuráðsins og Evrópusambandsins. Markmið 

verkefnisins var að efla áhuga og vitund nemenda og kennara á heilsu í samvinnu við 

foreldra og samfélag. Ísland hóf þátttöku í verkefninu árið 1999 og bættist þá í hóp 40 

annarra landa. Hér á landi halda Landlæknisembættið, Velferðarráðuneytið og 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið utan um þróunarstarf tengt verkefninu um 

heilsueflandi grunnskóla. Forsvarsmenn hvers skóla fyrir sig verða að ákveða hvort þeir 

hafi áhuga á að taka þátt í verkefninu og setja sér þar með heildræna stefnu um 

heilsueflandi skólastarf. Þátttaka í verkefninu felur í sér að skólinn þarf að mynda 

stýrihóp, gera verkáætlun og stöðumat ásamt því að geta sótt sér stuðning, 

leiðbeiningar og ýmis upplýsingagögn til verkefnastjóra og annars starfsfólks. Um 

langtímaverkefni er að ræða og tekur innleiðsla þess og framkvæmd nokkur ár. 

Verkefnið nær til fjölda þátta er tengjast heilsu, ekki síst geðheilsu og er markmiðið að 

ná fram vellíðan og bættum námsárangri. Líkamleg heilsa, hreyfing og mataræði er 

hluti af áherslum heilsueflandi grunnskóla. Þar sem heitur matur í hádeginu er orðinn 

algengur í flestum skólum er lögð áhersla á að sá matur sem í boði er sé hollur, 

næringarríkur og samræmist leiðbeiningum Landlæknisembættis. Að sama skapi er 

lögð áhersla á daglega hreyfingu þar sem slíkt er talið bæta andlega vellíðan sem og að 

draga úr líkum á offitu. Mikið er lagt upp úr því að þeir fullorðnu séu góðar fyrirmyndir 

í öllum efnum og að forvarnir séu mikilvægar því auðveldara sé að kenna góðar venjur 

en að leiðrétta slæmar venjur. Undir verkefni heilsueflandi grunnskóli falla svo önnur 
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verkefni er snúa að heilsu, hreyfingu og mataræði líkt og leiðbeiningar til 

skólamötuneyta og hið svo nefnda 6 H heilsunnar (Sveinbjörn Kristjánsson, 2010). 

1.19 6 H heilsunnar 

6 H heilsunnar er samstarfsverkefni Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 

Lýðheilsustöðvar, Landspítalans og Landlæknisembættisins. Um er að ræða vefsíðu 

sem opnuð var í nóvember árið 2009. Vefsíðunni er ætlað að veita auðveldan aðgang 

að  fjölbreyttum fróðleik tengdum heilsu til barna, unglinga og foreldra (Lýðheilsustöð, 

2009). Vefsíðan er þrískipt á þann hátt að ákveðið efni er miðað að foreldrum, annað 

efni að unglingum og enn annað börnum. Þó svo að innihald efnisins sé svipað þá tekur 

uppsetning og orðalag mið af aldri markhópsins. Þannig má í öllum þremur flokkunum 

finna upplýsingar um hreyfingu og mataræði. Foreldrum eru veittar upplýsingar um 

æskilegt mataræði og hreyfingu barna á ólíkum aldri. Unglingum eru veittar 

ráðleggingar um matarval og bent á hollari kosti, til dæmis í skyndibita. Þar að auki er 

þeim ráðlagt varðandi daglega hreyfingu og að finna hreyfingu sem hentar hverjum og 

einum. Enn fremur má finna á síðunni ætlaðri unglingum kafla fyrir þá sem hafa 

áhyggjur af þyngd sinni. Þar er réttilega lögð áhersla á að öll séum við ólík og að ein 

þyngdartala eða vaxtarlag sé ekki endilega sú rétta fyrir alla. Í þessum kafla er 

jafnframt að finna lista með ráðum til þess að lifa heilbrigðara lífi. Þar kemur meðal 

annars fram að unglingar ættu að borða þegar þeir eru svangir og hætta þegar þeir eru 

saddir, ekki ætti að borða þar til maður sé að springa heldur hlusta á líkamann og 

muna að maður getur fengið sér aftur að borða seinna. Unglingum er ráðlagt að drekka 

minna gos og meira vatn ásamt því að borða venjulega skammta af mat. Í kaflanum eru 

einnig nefnd dæmi um það sem ekki telst hluti af heilbrigðum lífsvenjum og er það 

meðal annars að fá samviskubit yfir því sem viðkomandi hefur borðað, að telja 

hitaeiningar, að borða þar til viðkomandi er að springa og að forðast öll sætindi eða 

fitu. Unglingum er bent á að eigi eitthvað af því sem nefnt er við um þau að þá sé 

ráðlegt að ræða við sálfræðing, skólahjúkrunarfræðing, námsráðgjafa eða annað 

fagfólk. Á þeim hluta vefsíðunnar sem ætlaður er börnum má einnig finna upplýsingar 

um mataræði og hreyfingu. Þar er lögð áhersla á hollustu og fjölbreytni í matarvali 

ásamt því að upplýsa börn um hollari kosti til dæmis í morgunkorni og mjólkurvörum. 
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Þar eru líka taldar upp jákvæðar afleiðingar og mikilvægi daglegrar hreyfingar (6 H 

heilsunnar, e.d.). 

1.20 Handbækur er varða mataræði og hreyfingu 

Fyrrum Lýðheilsustöð gaf út ráðleggjandi handbækur ætlaðar skólamötuneytum á 

grunn- og framhaldsskólastigi auk leikskólaeldhúsa. Í handbókunum koma meðal 

annars fram ýmsar upplýsingar um næringarþörf, hreinlæti og samsetningu matseðla. 

Bent er á að börn og ungmenni eyði miklum tíma vetrarins í skólanum og ætti áhersla 

því að vera lögð á fjölbreytt og hollt fæði þar fyrir alla aldurshópa samkvæmt 

ráðleggingum Lýðheilsustöðvar og Manneldisráðs. Mælt er með daglegri neyslu á 

grænmeti, ávöxtum og grófmeti og einnig er áhersla lögð á að sykur- og saltneyslu sé 

haldið í lágmarki. Sett eru viðmið um skammtastærðir en þó lögð áhersla á að orkuþörf 

barna sé misjöfn og því ætti að vera að hægt að biðja um ábót eða minni skammt eftir 

því sem hver og einn vill. Í handbókum sem ætlaðar eru leik- og grunnskólum eru litlir 

kaflar sem fjalla um offitu. Þar kemur fram að sé ráðleggingum um innihald og 

samsetningu máltíða fylgt ætti ekki að vera þörf á sérfæði fyrir börn sem eru of þung 

heldur ættu slíkar máltíðir að henta börnum hvort sem þau þurfa að þyngjast eða 

léttast. Þó er bent á að börnum sem hætti til að þyngjast þurfi að leiðbeina um 

skammtastærðir. Í þeirri handbók sem ætluð er framhaldsskólum er mælt með að hafa 

sem minnst framboð af sætindum og óhollustu. Sé það hins vegar á boðstólum er mælt 

með að stilla því þannig upp í matsölunni að hollari maturinn sé settur fremst og á sem 

aðgengilegastan hátt en óhollari matvælum stillt upp aftar og á minna áberandi 

stöðum (Anna S. Ólafsdóttir, 2008; Lýðheilsustöð, 2009; Lýðheilsustöð, 2010a). Auk 

þess að gefa út handbækur sem snúa að mataræði hefur Lýðheilsustöð gefið út 

handbók um hreyfingu grunnskólabarna. Í handbókinni er fjallað um fjölbreyttar leiðir 

til að efla hreyfingu á meðal barna á grunnskólaaldri, meðal annars með leikjum, 

útikennslu og góðu fordæmi kennara og annars starfsfólks. Ein af ástæðunum sem 

nefnd er fyrir mikilvægi daglegrar hreyfingar hjá börnum er sú að slíkt er talið draga úr 

líkum á þunglyndi, kvíða, offitu og sjúkdómum sem tengjast aukinni þyngd 

(Lýðheilsustöð, 2010b).  
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Hér hafa aðeins verið nefnd örfá af þeim forvarnaverkefnum sem Lýðheilsustöð og 

aðrir hafa þróað, meðal annars sem verkfæri í baráttunni gegn offitu. Það er ljóst að 

flest ef ekki öll þessi verkefni eiga það sameiginlegt að stefna að því að sporna gegn 

offitu með því að leggja áherslu á heilbrigðar lífsvenjur hvað varðar mataræði og 

hreyfingu. Ekki er rætt sérstaklega um matarfíkn í neinu af þeim forvarnaverkefnum 

sem sett hafa verið á laggirnar.  

Nefna má í þessu samhengi að samkvæmt upplýsingum sem unnar voru úr svörum 

barna og unglinga sem tjáðu sig á erlendri vefsíðu fyrir börn sem glíma við offitu, kom í 

ljós að stór hluti þessara barna er orðinn þreyttur á boðskap um heilsusamlega 

lifnaðarhætti til að draga úr þyngd og telja þau slíkar upplýsingar ekki gagnast sér í 

baráttunni gegn ofþyngd af völdum matarfíknar (Pretlow, 2010). 

Í ljósi þess að forvarnir gegn offitu hjá börnum á Íslandi virðast ekki taka tillit til 

matarfíknar er vert að skoða hvort einhver úrræði sé að finna fyrir fólk sem glímir við 

matarfíkn á Íslandi.   
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Úrræði fyrir matarfíkla á Íslandi 

Þó svo að matarfíkn sé ekki viðurkennd sem sjúkdómur eða röskun í íslensku 

heilbrigðiskerfi má þó finna samtök hér á landi sem vinna að því að losa fólk undan 

viðjum þessarar fíknar. 

1.21 OA samtökin 

OA eru 12 spora samtök sem byggja á sömu hugmyndafræði og önnur slík samtök, 

til dæmis AA (OA, e.d.a). OA stendur fyrir Overeaters Anonymous og er markmið þeirra 

sem þátt taka í samtökunum að öðlast bata frá hömulausu ofáti. Engin gjöld eru tekin 

fyrir þátttöku í samtökunum heldur starfa þau á frjálsum framlögum frá meðlimum. 

Unnið er með 12 reynsluspor og 12 erfðavenjur sem leiða eiga fólk til sjálfsþekkingar 

og stuðla að bata. Má nefna sem dæmi um reynslusporin að viðurkenna þarf vanmátt 

sinn gagnvart mat, gera þarf siðferðisleg reikningsskil í lífi sínu og viðurkenna og bæta 

fyrir brot gegn náunganum. Í OA líkt og í öðrum 12 spora kerfum er batinn talinn vera 

mögulegur með því að vinna sporin og með hjálp þeirra verkfæra sem samtökin veita. 

Verkfærin í þessu samhengi eru: 

 Mataráætlun sem hjálpar einstaklingnum við að halda sig frá hömlulausu 

ofáti, er leiðbeinandi um matarval og skilgreinir hvað, hvenær, hvernig, hvar 

og hvers vegna borðað er. Ekki er til ein mataráætlun sem hentar öllum 

heldur mótar hver og einn sína eigin áætlun. Aðalatriðið er að hafa áætlun 

hvernig sem hún lítur út, fylgja henni og vera þar með í fráhaldi frá þeim 

tegundum matar eða matarvenjum sem leiða til ofáts hjá hverjum og einum 

einstaklingi. 

 Trúnaðarmenn geta þeir orðið sem eftir bestum mætti lifa eftir 

reynslusporunum og erfðavenjunum 12. Þeir miðla af reynslu sinni og 

leiðbeina öðrum til bata. 

 Fundir eru þegar tvær eða fleiri hömlulausar ofætur koma saman og deila 

reynslu sinni, styrk og vonum. 

 Símtöl gera meðlimum kleift að styðja hvern annan, deila reynslu sinni og 

koma í veg fyrir þá einangrun sem oft getur fylgt offitu og matarfíkn. 
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 Skrif eru mikilvæg til að koma hugsunum og tilfinningum niður á blað og 

skoða þannig viðbrögð við þeim í öðru ljósi en þegar bara er sagt frá. 

 Lesefni er eitthvað sem gott er að sækja upplýsingar í. Mikið af efni hefur 

verið gefið út af OA samtökunum, bæði af bókum, tímaritum og ýmsum 

hjálpargögnum. 

 Nafnleynd tryggir trúnað og hvetur til tjáningar á persónulegum hugsunum 

og tilfinningum. Hún tryggir einnig að málefni og markmið séu sett ofar eigin 

hag. 

 Þjónusta lýsir sér á þann hátt að OA félögum ber að flytja boðskap 

samtakanna til þeirra sem enn þjást af völdum ofáts. Hún miðar að því að ná 

til annarra og stuðla þannig að eigin bata. 

Séu þessi verkfæri nýtt telja OA samtökin að hægt sé að sigrast á matarfíkn. Aðal 

tilgangur samtakanna er að veita stuðning því ekki er þar talið að hægt sé að sigrast á 

fíkn einn og óstuddur heldur þurfi jákvæðan stuðning annarra sem hafa svipaða sögu 

að segja og sem leggja aldrei dóm á aðra og vandamál þeirra. Hægt er að finna mikinn 

fjölda reynslusagna sem lýsa frelsi frá matarfíkn og nýju lífi í kjölfar þátttöku í starfi OA 

samtakanna (OA, e.d.c; Overeaters Anonymous, e.d. a; Overeaters Anonymous, e.d. b).  

1.22 GSA samtökin 

GSA stendur fyrir Greysheeters Anonymous en líkt og OA eru það samtök fólks sem 

saman vill losna undan matarfíkn og ofáti með hjálp 12 spora kerfisins. Það sem gerir 

GSA frábrugðið OA er að GSA félagar fylgja ákveðnu matarplani sem sett er saman af 

GSA og nefnt er gráa síðan eða grey sheet. Matarplaninu sjálfu er eingöngu dreift til 

félaga í gegn um svo kallaðan matarsponsor en það getur aðeins sá orðið sem sjálfur 

hefur fylgt matarplani GSA í 90 daga með góðum árangri. Innihald matarplansins er 

ekki almennt gefið upp en það felur þó í sér að halda sig við þrjár fyrirfram skipulagðar 

máltíðir á dag sem allar eru vigtaðar og tilkynntar til matarsponsors áður en þær eru 

borðaðar. Það eina sem neyta má á milli þessara máltíða er svart kaffi, te, sykurlaust 

gos eða sykurlaust tyggjó. Tekið er fram hjá GSA að gráa síðan sé ekki megrunarplan, 

heldur sé hún leiðarvísir að breyttum lífsstíl. Haldnir eru fundir hjá GSA líkt og hjá 

öðrum 12 spora samtökum þar sem reynslu er deilt, en þar er einnig meiningin að fólk 
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finni sér matarsponsor. Komist fólk ekki á fundi sökum vegalengdar eða annarra orsaka 

fara samskipti við matarsponsor fram í gegn um síma og tölvupóst (Greysheeters 

Anonymous, e.d.). 

1.23 MFM miðstöðin 

MFM stendur fyrir Meðferða og fræðslumiðstöð vegna matarfíknar og átraskana 

(MFM miðstöðin, e.d.b). Miðstöðin var sett á fót árið 2006 af Esther Helgu 

Guðmundsdóttur sem er jafnframt framkvæmdastjóri miðstöðvarinnar sem og 

fíkniráðgjafi. Ásamt Esther starfar næringarráðgjafi hjá miðstöðinni og einnig annar 

fíkniráðgjafi. MFM miðstöðin er einkarekin og býður upp á einstaklingsmiðaða meðferð 

við matarfíkn og átröskunum. Markmið meðferðarinnar er að stuðla að líkamlegum, 

andlegum og tilfinningalegum bata. Meðferð hefst á viðtali þar sem farið er yfir sögu 

viðkomandi varðandi vandmál tengd neyslu matar og út frá því er greining gerð. Sé 

grunur um að um matarfíkn eða átröskun sé að ræða er viðkomandi boðið að taka þátt 

í 12 vikna meðferð sem meðal annars felur í sér undirbúningsfundi og helgarnámskeið, 

vikulega fundi með stuðningshópi, vikulega fyrirlestra og kynningar, meðal annars á 12 

spora kerfum, einstaklingsviðtöl og daglegan stuðning við matardagskrá, en matarplan 

og uppskriftir fylgja með í námskeiðinu. Þátttakendur eru enn fremur hvattir til að 

sækja fundi 12 spora samtaka líkt og OA eða GSA. Eftir þetta 12 vikna námskeið eru 

framhaldsnámskeið í boði og er þar hægt að velja á milli hópa sem hittast einu sinni í 

viku og hópa sem hittast einu sinni í mánuði. Þar sem MFM miðstöðin er einkarekin 

gefur að skilja að námskeiðin sem þar eru í boði eru ekki ókeypis heldur er tekið gjald 

fyrir, en bent er á að þátttakendur geti sótt um til síns stéttarfélags að taka þátt í 

kostnaði (MFM miðstöðin, e.d.b). 

Ýmislegt er því í boði fyrir þá sem berjast við matarfíkn þó svo að heilbrigðiskerfið 

taki ekki þátt með beinum hætti. En þrátt fyrir nauðsyn og ágæti þeirra samtaka sem 

hér hefur verið fjallað um er ekki ljóst hvort úrræði þeirra henti öllum aldurshópum, 

ekki síst börnum og unglingum. 
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Úrræði fyrir börn sem glíma við offitu af völdum matarfíknar 

Matarfíkn er, eins og fram hefur komið, ekki viðurkennd sem röskun eða sjúkdómur 

í alþjóðlegum flokkunarkerfum. Þó fer vitund um þessa tegund fíknar vaxandi í 

heiminum í kjölfar rannsókna og umræðu í samfélaginu. Áhugavert er að skoða hvort 

þessi vitund hefur vaxið í átt til meðferðarúrræða fyrir börn sem glíma við matarfíkn. 

1.24 Erlendis 

OA samtökin gefa þau skilaboð að þau séu opin öllum sem hafa löngun til að hætta 

hömlulausu ofáti. Það verður þó ekki framhjá því litið að mörg atriði sem fram koma í 

12 spora kerfinu geta verið erfið fyrir börn og unglinga að skilja og tileinka sér. Á 

formlegri vefsíðu OA samtakanna má þó finna efni sérstaklega ætlað börnum og 

ungmennum. Þetta er efni sem meðal annars er unnið upp úr 12 sporunum og lagað 

hefur verið að skilningi og þroska barna. Til dæmis hafa 12 sporin verið sett upp á 

aðgengilegri hátt með myndum og orðalagi sem börn skilja. Einnig má finna dæmisögu 

eða reynslusögu um ungan dreng sem berst við ofát og vanlíðan og leið hans til bata 

með OA. Þessi saga er sett upp sem myndasaga og er ætluð börnum yngri en 10 ára til 

að auðvelda þeim að skilja vanda sinn, láta þau vita að þau eru ekki þau einu sem glíma 

við vanlíðan af völdum hömlulauss ofáts og til að hjálpa þeim að skilja samtökin og þá 

lausn sem þátttaka í þeim getur veitt. OA samtök víða um heim, meðal annars í 

Bandaríkjunum, bjóða upp á sérstaka barnafundi. Þó leggja samtökin áherslu á að 

ólögráða einstaklingar komi ætíð í fylgd foreldris eða forráðamanns á slíka fundi. Einnig 

er boðið upp á símafundi fyrir ungt fólk en sökum netöryggis eru samtökin ekki hlynnt 

því að unglingar taki þátt í OA fundum á internetinu (Overeaters Anonymous, e.d. c).  

Fjöldi einkarekinna meðferðarstöðva er starfræktur í Bandaríkjunum og sumar 

þeirra sinna fólki sem glímir við átraskanir líkt og ofát. Hluti af þessum 

meðferðarstöðvum hefur aðlagað meðferðir sínar að þörfum barna og unglinga. Má 

nefna sem dæmi meðferðarstöð er nefnist Center for discovery eða CFD, en sú stöð 

sérhæfir sig í meðferðum við átröskunum hjá drengjum og stúlkum á aldrinum 10 til 19 

ára. Hjá CFD dvelja sjúklingarnir á stöðinni meðan á meðferð stendur. Þar er starfandi 

teymi sérfræðinga líkt og læknar, sálfræðingar og meðferðarráðgjafar. Unnið er út frá 
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ýmsum þáttum í meðferðinni, til dæmis er unnið með hugræna atferlismeðferð, 

fjölskylduráðgjöf, næringarráðgjöf og hópmeðferðir (Center for discovery, e.d.). Annað 

dæmi um meðferðarform sem finna má í Bandaríkjunum er þjónusta sem kallast A 

weigh out. Hér er um að ræða vefsíðu sem fólk skráir sig inn á og fær þar hjálp við 

matarfíkn sinni eða öðrum matartengdum vandamálum. Boðið er upp á persónulega 

ráðgjöf í gegnum síma, spjallhóp á internetinu sem virkar sem eins konar 

stuðningshópur, ýmsa fræðslu og myndbönd á internetinu ásamt símaráðstefnum. A 

weigh out býður enn fremur upp á persónulega þjónustu og viðtöl fyrir þá sem búa í 

nágrenni miðstöðvarinnar í Ohio. Þar er einnig veitt ráðgjöf og meðferð fyrir börn er 

glíma við hömlulaust ofát eða matarfíkn. Í þeirri meðferð er talið mikilvægt að 

foreldrar taki þátt. Meðferðarráðgjafi sér um ráðgjöf í slíkum meðferðum en eftir því 

sem við á er kölluð til aðstoð barnalæknis, næringarfræðings og íþróttafræðings sem 

hefur reynslu af því að vinna með börnum. Í tilfellum þar sem grunur leikur á 

áráttukenndri hegðun, vandamál með stjórnun hvata eða þunglyndi er 

barnasálfræðingur hluti af meðferðarteyminu (A weigh out, e.d. a: A weigh out, e.d. b). 

1.25 Á Íslandi 

Hér á Íslandi hafa ekki verið sérstakir OA fundir fyrir börn. Eins hefur MFM 

miðstöðin ekki tekið á móti börnum eða unglingum á sín námskeið enn sem komið er 

samkvæmt Esther Helgu framkvæmdarstjóra miðstöðvarinnar (munnleg heimild 1. 

febrúar 2012). 

Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins er rannsóknar- og þróunarverkefni sem sett var á 

fót árið 2005. Heilsuskólinn vinnur út frá hugmyndum um fjölskyldumiðaða 

atferlismeðferð (FBBT) (Þrúður Gunnarsdóttir, 2006). Utan um starf Heilsuskólans 

heldur teymi sem samanstendur af hjúkrunarfræðingi, næringarfræðingi, lækni, 

sálfræðingi og íþróttafræðingi eftir því sem við á. Um er að ræða sjö vikna námskeið 

fyrir börn á aldrinum átta til tólf ára sem glíma við offitu en foreldri tekur þátt í 

námskeiðinu ásamt barni sínu. Hist er þrisvar sinnum í viku og er einnig eftirfylgni eftir 

því sem við á (Ólöf Elsa Björnsdóttir, munnleg heimild 22. mars 2012). Í námskeiðinu 

felast bæði einstaklingsviðtöl og hópameðferðir. Í hópameðferðunum eru börn og 

foreldrar aðskilin. Foreldrarnir fá fræðslu um foreldraþjálfum, hvatastjórnun, kosti 
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reglulegrar hreyfingar og holls mataræðis, atferlismótun, orsakir og afleiðingar offitu 

hjá börnum ásamt ýmsri annarri fræðslu sem getur hjálpað foreldrum við að gera 

smám saman breytingar í átt til heilbrigðari lífsstíls fyrir alla fjölskylduna. Á meðan 

foreldrarnir sitja sína fræðslufundi fá börnin fræðslu um það hvernig þau eigi að takast 

á við stríðni, takast á við vandamál almennt og takast á við vandamál tengd 

líkamsímynd og sjálfsáliti. Hluti af hverjum tíma námskeiðsins fer svo í sameiginlega 

hreyfingu en mikil áhersla er lögð á hreyfingu í skipulagi námskeiðsins. Enn fremur fá 

þátttakendur heimaverkefni líkt og að halda matar- og hreyfingardagbók en farið er yfir 

þær í sameiningu. Vigtanir og mælingar eru einnig gerðar reglulega í gegn um 

námskeiðið (Þrúður Gunnarsdóttir, 2008). Í atferlismótunarhluta námskeiðsins er 

meðal annars notast við hugræna atferlismeðferð (HAM) og þjálfun í meðvitund um 

matarlyst eða Appetite awareness training (AAT) (Ólöf Elsa Björnsdóttir, munnleg 

heimild 22. mars 2012). Hugræn atferlismeðferð er tegund af sálfræðimeðferð sem 

ætlað er að hjálpa sjúklingnum við að leysa úr vandamálum sínum með því að kenna 

honum að þekkja brenglaðar hugsanir, breyta skoðunum, tengjast öðrum og breyta 

hegðun sinni. Hugræn atferlismeðferð hefur verið notuð til meðferðar við fjölda 

sálrænna sjúkdóma líkt og þunglyndi, kvíðasjúkdómum, átröskunum og fíkn (Beck 

Institute, e.d.). Þjálfun í meðvitund um matarlyst er einn handleggur hugrænnar 

atferlismeðferðar þar sem fólki er kennt að veita innri merkjum um passlegt hungur og 

seddu athygli með það fyrir augum að hafa stjórn á átinu og draga úr áti sem stýrist af 

ytri merkjum (Þrúður Gunnarsdóttir, 2008). Hjá Heilsuskólanum er aldrei talað um 

matarfíkn en meðvitund er um að sum börn hafi meiri áhuga á mat en önnur. Sé 

grunur um áráttu eða þráhyggju gagnvart mat er hvert tilfelli skoðað og metið af 

sálfræðingi teymisins (Ólöf Elsa Björnsdóttir, munnleg heimild 23. febrúar 2012). 

Af þessu má sjá að framboð af úrræðum er nokkuð fjölbreyttara erlendis og er þar 

tekið á móti börnum í samtökum og á stofnunum sem aðstoða fólk við matarfíkn. 

Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins virðist þó vera mikilvæg viðbót í baráttunni gegn 

offitu. Þrátt fyrir að þar sé ekki tekið sérstaklega á matarfíkn virðist vera meðvitund um 

möguleikann á þessum sjúkdómi. 
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Umræða 

Markmið þessarar ritgerðar hefur verið að skoða hvort tillit sé tekið til matarfíknar í 

baráttunni gegn offitu hjá börnum á Íslandi, og ef ekki, hvort slíkt ætti að vera gert.  

Til að svara fyrri spurningunni kannaði höfundur þau forvarnaverkefni sem í gangi 

eru hér á landi gegn offitu hjá börnum. Í ljós kom að þrátt fyrir að til margra góðra 

slíkra verkefna væri að taka þá væri hvergi minnst á matarfíkn í tengslum við forvarnir 

gegn offitu. Öll forvarnaverkefnin miðuðu að því að hvetja til aukinnar hreyfingar og til 

bættra neysluvenja á mat. Slík nálgun er að sjálfsögðu góð og gild því öll vitum við jú að 

hollur matur og hreyfing stuðla að bættri heilsu og heilbrigðari líkamsþyngd.  

Hvað varðar úrræði vegna matarfíknar hjá börnum hér á Íslandi er slíkt ekki fyrir 

hendi. Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins er nýlegt verkefni sem höfundur telur 

mikilvæga viðbót við úrræði vegna offitu hjá börnum. Þar er ekki tekið á matarfíkn með 

beinum hætti heldur miða úrræðin líkt og forvarnirnar frekar að bættu mataræði og 

aukinni hreyfingu. Þar er þó einnig notast við fræðslu í formi hugrænnar 

atferlismeðferðar sem höfundur telur merki um að meðvitund kunni að vera um 

möguleikann á matarfíkn eða óeðlilegu sambandi við mat á meðal barna, þar sem slík 

meðferð er þekkt meðferðarform við ýmsum átröskunar- og fíknisjúkdómum. Eins og 

málin standa í dag er þó ekki hægt að tala um að tekið sé formlega tillit til matarfíknar í 

íslenskum forvörnum eða úrræðum vegna offitu hjá börnum. 

Hvað seinni hluta spurningarinnar varðar hefur höfundur skoðað rannsóknir á 

áhrifum offitu og ástæðum og afleiðingum matarfíknar til að svara henni. Út frá 

niðurstöðum þessara rannsókna er ljóst að offitu geta fylgt alvarlegar afleiðingar fyrir 

heilsu fólks, bæði líkamlega og andlega. Þetta á ekki síst við um of feit börn sem glíma 

gjarnan við sömu sjúkdóma og þeir fullorðnu. Niðurstöður rannsókna á matarfíkn sýna 

fram á að þessi sjúkdómur mætti og ætti jafnvel að falla í flokk almennt viðurkenndra 

fíkna líkt og þær eru skilgreindar í alþjóðlegu flokkunarkerfunum ICD-10 og DSM-IV. Ef 

litið er til alvarleika afleiðinga offitu ætti að vera vilji til að bjóða upp á úrræði sem 

nýtast sem flestum. Í því samhengi er ekki hægt að útiloka matarfíkn. Þeim sem þjást af 

matarfíkn nægja oft ekki ráðleggingar varðandi mataræði og hreyfingu heldur þarf að 
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taka á fíknivandanum sjálfum. Það er ljóst að ástæða þess að ekki er tekið tillit til 

matarfíknar í baráttunni gegn offitu hér á landi er sú að matarfíkn hefur enn ekki hlotið 

þá fræðilegu viðurkenningu sem til þarf til að ríkisstofnanir sem taka þurfa tillit til slíkra 

fræðilegra viðmiða geti farið að sinna þessum vanda. Það er þó einnig ljóst að mati 

höfundar að á meðan staðan er þessi mun ákveðinn hópur barna sem glímir við offitu 

af völdum matarfíknar fara á mis við mögulega lausn á vanda sínum. 
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