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Ágrip 

Offita getur haft alvarleg áhrif á heilsu. Á Íslandi eru um 60% fullorðinna  

einstaklinga með ofþyngd eða offitu. Vandinn er umfangsmikill og tekur til 

margra þátta samfélagsins. Hér er skoðað verklag við greiningu og ráðgjöf 

ofþyngdar og offitu ásamt því að skoðað er skipulag og umfang offitumeðferðar 

fyrir fullorðna innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi árið 2011.   

Gerð var spurningakönnun í mars 2012. Spurningalisti var lagður fyrir 204 aðila 

innan heilbrigðisþjónustunnar. Til að afla upplýsinga frá fyrsta stigi þjónustunnar 

voru 64 listar sendir út. Sjálfstætt starfandi sérfræðilæknar, alls 122 og 18 

yfirlæknar stofnana á þriðja stigi þjónustunnar, fengu sendan lista. Spurt var um 

mælingar og skráningar tengdar offitu, hvort sjúklingar væru spurðir um áhuga til 

lífsstílsbreytinga og ráðleggingar til þeirra. Óskað var eftir upplýsingum um 

verklagsreglur, tilvist offitumeðferðar, skipulag hennar og umfang. Svarhlutfallið 

var 49,5% en 101 svar barst. Þeir sem vigtuðu sína skjólstæðinga, gerðu það helst 

við ákveðin tilefni. Það á einnig við um skráningu líkamsþyngdarstuðuls og 

sjúkdómsgreiningarinnar offitu. Fjórir aðilar sögðust mæla mittismál reglulega. Í 

rúmlega helmingi tilfella voru of þungir/of feitir einstaklingar spurðir um áhuga 

þeirra á að breyta lífsháttum og flestir fengu ráðleggingar um að leita sér 

aðstoðar. Verklagsreglur um offitu voru til staðar á sex stöðum. Þar sem meðferð 

var veitt, var hún oftast í daglegu starfi heilbrigðisstétta. Þverfagleg meðferð var 

veitt á níu stöðum og annaði 600-800 einstaklingum á ári. Biðtími eftir meðferð 

var allt að 28 mánuðir. Markmið, fræðilegur bakgrunnur meðferðar og skipulag 

hennar var mismunandi milli eininga. Erfitt er að finna samnefnara með 

mælikvörðum í þeim meðferðarleiðum sem hér var lýst. Skipulagt eftirlit eða 

árangursmat var að jafnaði ekki gert. Innan heilbrigðiskerfisins er nálgun offitu 

mismunandi. Meðferðarúrræði anna ekki þeirri þörf sem til staðar er. Þörf er á 

klínískum leiðbeiningum til að auðvelda fagaðilum að efla sína þjónustu og bæta 

gæði hennar.  

Mikilvægt er að finna leið til að takast á við offituvandann. Allt samfélagið þarf að 

taka þátt í verkefninu á grunni lýðheilsuaðgerða þar sem heilbrigðiskerfið gegnir 

lykilhlutverki. 
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English summary 

Obesity is a risk factor for various diseases and is one of the biggest public health 

problems in the world. In Iceland the prevalence among adults is about 60%. This 

study examines the protocols for assessment and treatment for overweight and 

obese patients in the Icelandic healthcare system in 2011. 

A questionnaire was sent to 204 Medical Directors in March 2012. It was sent to 

64 Medical Directors in the primary sector, to 122 Consultants in the secondary 

sector and 18 Medical Directors in the tertiary sector of the healthcare services 

in Iceland. 

Protocols for obesity assessment and/or treatment exists in six different 

establishments out of 101 that replied.  Screening for obesity is not conducted in 

Icelandic healthcare system and waist circumference is rarely measured 

according to our findings. Physicians record Body Mass Index and diagnose 

obesity mostly if it is related to the visit. Just over 50% of those who participated, 

claimed that they ask their obese patients about their interest to change their 

lifestyle and give them advice on how to take the next step. Obesity treatment is 

mostly conducted in occasional visits to healthcare personal. Nine 

establishments offered multi-disciplinary treatment for obesity and their 

approach was quite different from one another. They were able to assist 600-800 

patients each year and their patients needed to wait for assistance for up to 28 

months. 

Various methods are used in the Icelandic healthcare system in terms of 

assessment and treatment for obesity. Clinical guidelines are lacking and more 

extensive treatment is required. It is of great importance to find a way to deal 

with current obesity problem to improve the health of the individuals and 

benefit society in general. 
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Formáli 

Margt hefur verið rætt og ritað um offitu þá sem þjóðin glímir við og sitt sýnist 

hverjum um hvernig taka skuli á vandanum. Sumir telja að þetta verkefni eigi að 

leysa alfarið á grunni samfélagslegra úrræða. Þær raddir heyrast að þátttaka 

heilbrigðiskerfis sé ekki viðeigandi, hún stuðli jafnvel að sjúkdómsvæðingu og 

áherslu skuli leggja eingöngu á heilbrigðan lífsstíl en holdafar sé mál hvers 

einstaklings. Sú skoðun heyrist að meðferð við offitu skili hvort eð er svo litlum 

árangri að ekki sé réttlætanlegt að verja takmörkuðum fjármunum 

heilbrigðiskerfisins til þess að takast á við hana. Aðrir halda því fram að 

meðhöndla eigi offitu eins og hvern annan langvinnan sjúkdóm í 

heilbrigðiskerfinu þar sem mikilvægt er að sinna þar forvörnum jafnt sem 

meðferð.  

Líklega hafa allir þarna eitthvað til síns máls. Mikilvægt er að leggja áherslu á 

heilbrigðan lífsstíl um það geta allir verið sammála.  Víðtækar samfélagsaðgerðir 

þarf til þar sem forvarnir eru ætíð hafðar að leiðarljósi. Æskilegt væri að við sem 

flestar ákvarðanir opinberra aðila jafnt sem almennra þegna, væri tekið mið af 

því að auðvelda landsmönnum að ástunda heilbrigða lífshætti.  Það væri haft að 

leiðarljósi við mannvirkjagerð, samgöngur, námskrár í skólum, verðstýringu á 

matvöru og aðgengi að hollum mat svo dæmi séu tekin. Það góða við slíkar 

aðgerðir er að þær nýtast einnig til forvarna margra annarra sjúkdóma en offitu. 

En um leið og við nefnum samfélagsúrræði, má ekki gleyma því að 

heilbrigðiskerfið er hluti af samfélaginu. Það þarf að taka ábyrgð á sínu hlutverki 

en má ekki láta hjá líða að takast á við offituvandann. Upplýsingar um það 

hvernig verið er að bregðast við offituvandanum innan heilbrigðiskerfisins í dag 

liggja ekki fyrir og er þessi rannsókn liður í að afla slíkra upplýsinga. Þær geta 

vonandi orðið til að auðvelda okkar þjóð að takast á við þetta krefjandi 

lýðheilsuverkefni sem offitan er. 
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Rannsókn þessi er lokaverkefni höfundar til meistaragráðu í lýðheilsufræðum við 

Háskólann í Reykjavík. Undanfarin ár hefur offitan verið mér hugleikin og ég hef 

haft möguleika til að starfa við greiningu, ráðgjöf og meðferð hennar. Ég er 

heimilislæknir að mennt og starfaði í heilsugæslu um árabil. Í tvö ár var ég 

yfirlæknir Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði og hef 

starfað í offituteymi Reykjalundar, þar sem ég starfa nú sem settur yfirlæknir 

teymisins. Samhliða þessum störfum stofnaði ég ásamt fleirum fyrirtækið 

Heilsuborg og starfa þar einnig. Heilsuborg er ætlað að vera brú milli 

heilsuræktar og heilbrigðiskerfisins þar sem einstaklingar geta eflt sína heilsu og 

haft aðgang að stuðningi ýmissa fagaðila. Sem læknir, áhugamaður um bætta 

heilsu þjóðarinnar og brátt lýðheilsufræðingur, langar mig að leggja lóð á 

vogarskálarnar og taka þátt í aðgerðum sem auðvelda sem flestum einstaklingum 

að lifa heilbrigðu lífi og njóta þess. Er það von mín að þessi rannsókn geti orðið 

einn liður í því verkefni.   

Leiðbeinendur mínir Birna og Ludvig fá mínar bestu þakkir fyrir gott samstarf. 

Einnig langar mig að þakka Hildi Rögnu Kristjánsdóttur og Jóni Steinari Jónssyni 

yfirlestur og góðar ábendingar. Hjónin Guðrún Gunnarsdóttir og Hörður 

Björnsson fá mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar varðandi gerð 

spurningalistans. Loks þakka ég fjölskyldu minni og samstarfsfólki  Í Heilsuborg og 

á Reykjalundi, umburðarlyndi þeirra í gegnum þetta lærdómsferli mitt. 
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Inngangur 

Ofþyngd og offita er líkamlegt ástand þar sem óeðlilega stór hluti líkamans 

samanstendur af fitu sem getur verið skaðleg heilsunni. Offita er áhættuþáttur 

fjölmargra sjúkdóma, veldur skerðingu á lífsgæðum fólks og er samfélagi og 

einstaklingum dýr samkvæmt upplýsingum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnunin 

(e. World Health Organization, [WHO]), (WHO, 2011). Heilsufarsleg áhætta vegna 

ofþyngdar er ekki sú sama og vegna offitu og mikilvægt er að gera greinamun þar 

á milli eins og fjallað verður um hér á eftir. Til mats á heilsufarslegri áhættu gefur 

mæling ummáls um mitti ítarlegri upplýsingar (Lenz o.fl., 2009). Mælieiningin 

líkamsþyngdarstuðull ([LÞS], e. Body Mass Index, BMI), sem reiknaður er út með 

því að deila hæð í metrum í öðru veldi upp í þyngd í kílóum (kg/m2), sjá töflu 1., 

er víða notaður til skilgreiningar á offitu. 

Tafla 1. Viðmiðunargildi líkamsþyngdarstuðuls fyrir fullorðna, flokkun offitu og áhætta 

vegna aukins mittismáls (National Institute of Health [NIH] o.fl., 2000). 

Flokkar 
líkamsþyngdar  

Líkamsþyngdar-
stuðull (kg/m2) 

Flokkun 
offitu 

Heilsufarsleg áhætta 
 

    Karlmenn <102 sm 
Konur < 88 sm 

Karlmenn >102 sm 
Konur > 88 sm 

Vannæring < 18,5    

Kjörþyngd 18,5-24,9    

Ofþyngd 25,0-29,9  Aukin Há 

Væg offita 30,0-34,8 I Há Mjög há 

Talsverð offita 35,0-39,9 II Mjög há Mjög  há 

Alvarleg offita > 40 III Alvarleg áhætta Alvarleg áhætta 

 

Áhætta ýmissa sjúkdóma og ótímabærs dauða eykst með hækkandi 

líkamsþyngdarstuðli (WHO, 2000). Samkvæmt rannsókn Hjartaverndar eru 

einstaklingar með offitu eða LÞS 31-32 að jafnaði í 40% aukinni áhættu á að deyja 

miðað við einstaklinga í kjörþyngd (LÞS 18,5-24,9). Dánarlíkur einstaklinga með 

LÞS 33-40 eru komnar í tæplega 70% miðað við einstaklinga í kjörþyngd 

(Hjartavernd, 2008). 
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Tíðni  

Tíðni offitu í heiminum hefur tvöfaldast frá árinu 1980.  Árið 2008 voru 1,5 

milljarðar einstaklinga 20 ára og eldri of þungir og þar af voru yfir 200 milljónir 

karla og 300 milljónir kvenna of feitar miðað við ofangreinda skilgreiningu á 

líkamsþyngdarstuðli (WHO, 2011). Ofþyngd og offita er fimmti stærsti 

áhættuþáttur dauða í heiminum þar sem að minnsta kosti 2,8 milljónir 

fullorðinna einstaklinga deyja ár hvert af þessum sökum. Því til viðbótar koma 

dauðsföll vegna sjúkdóma sem tengjast offitu (WHO, 2011). Vegna tíðni offitu, 

heilsufarsáhrifa og kostnaðar fyrir þjóðfélög hefur Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin skilgreint offitu sem heimsfaraldur og eitt af stærstu 

lýðheilsuvandamálum 21. aldarinnar (WHO, 2007).  

Á Íslandi hefur tíðni offitu sömuleiðis farið vaxandi síðustu tvo áratugi. Hún var 

7,2% árið 1990 meðal karla og jókst í 18,9% árið 2007. Meðal kvenna jókst tíðnin 

úr 9,5% í 21,3% á sama tíma samkvæmt samantekt Margrétar Valdimarsdóttur 

og félaga sem tóku saman niðurstöður úr sex spurningalistum sem lagðir voru 

fyrir á árunum 1990 til 2007 (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Rannsókn sem 

unnin var upp úr gögnum Hjartaverndar sem samanlagt telja 43.713 einstaklinga 

og náði yfir 40 ára tímabil, frá árinu 1967-2007, sýndi að 

meðallíkamsþyngdarstuðull jókst á þeim tíma um tvær einingar hjá einstaklingum 

á aldrinum 45-65 ára af báðum kynjum. Aukningin var einkum eftir árið 1980. 

Algengi sykursýki jókst einnig í hlutfalli við vaxandi ofþyngd (Bolli Þórsson o.fl., 

2009).  

Samkvæmt nýrri skýrslu sem unnin var á vegum Landlæknisembættisins og 

samstarfsaðila og tók til 1.312 einstaklinga á aldrinum 18-80 ára, eru tveir þriðju 

karla yfir kjörþyngd (66,7%) og um helmingur kvenna (50,4%). Þar af eru 

einstaklingar sem glíma við offitu (líkamsþyngdarstuðul yfir 30) alls 21% 

þjóðarinnar, karlar 22,7% og konur 19,3% (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2012). 

Samanlagt í ofþyngd og offitu eru því samkvæmt þessum niðurstöðum, 58,5% 

þjóðarinnar. Upplýsingum var safnað með spurningalista þar sem fólk greindi sig 

sjálft en samkvæmt rannsóknum hættir fólki til að vanmeta þyngd og ofmeta 

hæð (Danubio o.fl., 2008). Ný íslensk rannsókn á holdafari sem gerð var meðal 
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277, 18 ára framhaldskólanema sýnir að 23% þeirra voru of þungir/of feitir og 

51% þeirra höfðu of hátt hlutfall líkamsfitu. Þar kom einnig fram að aðeins 

þriðjungur nemenda náði ráðlagðri hreyfingu (Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 

2012). Tíðni offitu í þróuðum löndum er hærri meðal einstaklinga með minni 

menntun og verri félagslega stöðu (WHO, 2007). Vísbending er einnig um slíkt 

hér á landi einnig en samkvæmt rannsókn sem gerð var meðal 15.025 íslenskra 

kvenna tengist búseta utan höfuðborgarsvæðis, daglegar reykingar og minni 

menntun auknum líkum á offitu (Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2010). Meðal 

einstaklinga sem metnir voru til örorku, fjölgaði þeim sem höfðu offitu skráða 

sem fyrstu sjúkdómsgreiningu, úr 37 einstaklingum í 111  eða um 183% hjá 

konum og um 263% hjá körlum á árunum 1992 - 2004 (Sigurður Thorlacius o.fl., 

2006). 

 

Orsakir  

Orsakir offituvandans eru margþættar og taka til margra þátta samfélagsins. Í 

hnotskurn eru orsakir offitu jákvætt orkujafnvægi sem tilkomið er vegna flókins 

samspils erfða, umhverfis, mataræðis og hreyfingar (WHO, 2011). Miklar 

breytingar hafa orðið á umhverfi og daglegu lífi fólks síðustu áratugi sem leiða til 

minni hreyfingar og orkuríkara og næringarsnauðara mataræðis.  Breyttir 

atvinnuhættir, breytingar á heimilum, samgöngum og ferðamáta, 

matvælaframleiðslu og framboði eru meðal þátta sem ýta undir offitu 

(Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2001; Laufey Steingrímsdóttir 2004; Ludvig 

Guðmundsson, 2004; WHO, 2011; LeBlanc  o.fl., 2011). Mataræði íslendinga 

virðist vera að þokast í átt að ráðleggingum um heilsusamlegt mataræði 

samkvæmt nýrri könnun sem unnin var á vegum Landlæknisembættisins ef 

miðað er við niðurstöður sambærilegrar könnunar sem gerð var árið 2002. Þrátt 

fyrir það er þó langt í land með það markmið að þorri þjóðarinnar fylgi slíkum 

ráðleggingum (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2012). Hreyfingarleysi er einn 

helsti áhættuþáttur dauða í heiminum í dag (WHO, 2009). Minni hreyfing fólks 

við daglegar athafnir og störf er talinn veigamikill þáttur í vaxandi offitu hér á 

landi (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2001). Fjórði hver karlmaður og fimmta 
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hver kona stunda ekki reglulega líkamsþjálfun og fleiri Íslendingar lifa kyrrsetulífi 

en gengur og gerist hjá grannþjóðum okkar (Sigríður Lára Guðmundsdóttir o.fl., 

2004). Samkvæmt rannsókn Sigríðar Láru og félaga þar sem 1.630 einstaklingar á 

aldrinum 30-85 ára voru skoðaðir, voru meira en helmingur fullorðinna íbúa 

höfuðborgarsvæðisins of þungir eða of feitir. Fram kom marktæk neikvæð fylgni 

milli ástundunar þjálfunar og fituhlutfalls að teknu tilliti til aldurs og orkuneyslu. 

Aukning hefur þó orðið á hreyfingu fólks í frítíma og hefur hún aukist stöðugt 

síðastliðin 40 ár. Árið 1967 sögðust 10% aðspurðra hreyfa sig í frítíma en árið 

2007 var hlutfallið komið upp í 40% eins og fram kemur í áðurnefndri grein Bolla 

og félaga (Bolli Þórsson o.fl., 2009). Þunglyndi á bæði hlut að máli sem orsök og 

afleiðing ofþyngdar og offitu og eru tengslin við offitu sterkari (Luppino o.fl., 

2010). Einnig hafa rannsóknir sýnt að tengsl eru milli aukinnar kviðfitu og 

þunglyndis (Xu o.fl., 2011) en vangaveltur eru um sálrænt álag sem mögulegan 

sameiginlegan orsakaþátt. Streita virðist vera mun meiri hjá einstaklingum sem 

glíma við offitu en erfitt er að átta sig á því hvort hún er orsök eða afleiðing eins 

og fram kemur í samantekt með áströlskum leiðbeiningum um offitu (National 

Health & Medical Research Council [NHMRC], 2003). Svefnleysi eykur hættu á 

ofþyngd og sýnt hefur verið fram á tengsl milli hækkandi líkamsþyngdarstuðuls 

og styttri svefntíma. Þeir sem sofa lítið hafa gjarnan matarvenjur sem leiða til 

aukinnar neyslu sem leitt getur til offitu (Nishitani o.fl., 2012; Patel og Hu, 2008).  

 

Afleiðingar 

Offita getur haft alvarleg áhrif á líkamlega, andlega og félagslega heilsu og líðan. 

Hún hefur áhrif á flest líffærakerfi líkamans og mikil áhrif á lífsgæði. Offita eykur 

líkur á sjúkdómum eins og hjartasjúkdómum, sykursýki og krabbameinum (WHO, 

2009). Auk þess eru blóðtappar í bláæðum, gallsteinar, vélindabakflæði, 

nýrnasjúkdómar, kæfisvefn og slitgigt meðal þeirra sjúkdóma sem tengjast offitu 

(LeBlanc o.fl, 2011; WHO, 2009). Þá eru ótalin óæskileg áhrif offitu á heilsufar 

verðandi mæðra og barna þeirra en þau koma fram á meðgöngu, í fæðingu og 

hjá börnunum (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl., 2010).  
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Mikilvægt er að hafa í huga hvað varðar heilsufarslega áhættu, að ekki gildir það 

sama varðandi ofþyngd og offitu þó oft sé það nefnt í sömu andrá. Á meðan 

heildardánartíðni hjá of feitum einstaklingum getur verið um 20% hærri miðað 

við kjörþyngd og áhættan hjá alvarlega of feitum einstaklingum getur verið allt að 

200%, er heildardánartíðni hjá of þungum ekki hærri en þeirra sem eru í 

kjörþyngd samkvæmt líkamsþyngdarstuðli (Lenz o.fl., 2009). Áhættan er breytileg 

milli sjúkdóma og einnig eftir fleiri þáttum svo sem kyni, kynþætti og aldri 

(LeBlanc o.fl., 2011; Lenz o.fl., 2009). Óæskileg áhrif offitu á heilsufar verðandi 

mæðra og barna þeirra koma ekki fram að sama skapi hjá of þungum mæðrum 

eins og hjá þeim sem eru of feitar (Ólöf Jóna Elíasdóttir o.fl. 2010). Skilin milli 

ofþyngdar og offitu hjá hverjum einstaklingi samkvæmt líkamsþyngdarstuðli eru 

hinsvegar ekki svo skýr enda renna meðferð og forvarnir saman, samkvæmt 

samantekt Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, 2000). Við áhættumat 

hvers einstaklings þarf að taka tillit til fleiri þátta en holdafars. Of hár 

líkamsþyngdarstuðull er einn af átta áhættuþáttum sem valda þremur fjórðu 

dauðsfalla vegna blóðþurrðarsjúkdóma í hjarta sem er helsta orsök dauðsfalla í 

heiminum. Hinir sjö eru áfengis- og tóbaksnotkun, háþrýstingur, háar blóðfitur, 

hár blóðsykur, lítil neysla á grænmeti og ávöxtum og hreyfingarleysi. Ef hægt væri 

að minnka þessa áhættuþætti myndi slíkt gera aukið lífslíkur á heimsvísu um um 

það bil 5 ár (WHO, 2009).  

 

Meðferð  

Ef skoðaðar eru nokkrar kerfisbundnar yfirlitsgreinar (e. systematic review) má 

sjá að árangur af meðferð er ekki mikill hvað varðar þyngdartap (Franz o.fl., 2007; 

Curioni og Lourenco, 2005, Brown o.fl., 2009). Hinsvegar koma fram marktækar 

breytingar til batnaðar hvað varðar áhættuþætti eins og háþrýsting, blóðsykur og 

blóðfitur. Ráðgjöf eingöngu eða hreyfing eingöngu er ekki vænleg leið til 

þyngdartaps en þeir einstaklingar sem fóru aðra hvora leiðina þyngdust 

hinsvegar ekki (Franz o.fl., 2007). Meðal þyngdartap aðferða sem miða fyrst og 

fremst að breytingu á mataræði, leiða til 5 – 8,5 kg þyngdartaps (5 – 9%) fyrstu 6 

mánuði íhlutunar. Langtímaárangur var síðan að meðaltali 3-4 kg (3 – 4,3%) sem 

hélst síðan allt upp í 48 mánuði eða þann tíma sem einstaklingum var fylgt eftir. 
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Ef lyf voru notuð til viðbótar við mataræði og hreyfingu var árangur eftir 6 

mánuði svipaður en aðeins meiri árangur var til staðar að 24 mánuðum liðnum 

eða 2-5 kg (2 – 5%) meira þyngdartap. Aðferðir sem byggðu á mjög orkusnauðu 

mataræði skiluðu miklu þyngdartapi á stuttum tíma en hraðri þyngdaraukningu á 

ný sem síðan viðhélst (Franz o.fl., 2007). Önnur samantekt á rannsóknum sýndi 

betri árangur ef mataræði og hreyfing voru notuð samhliða eða 6,7 kílóa 

þyngdartap eftir eitt ár á móti 4,5 kg ef eingöngu mataræði var breytt (Curioni og 

Lourenco, 2005). Samkvæmt samantekt sérfræðinga hjá Mayo Clinic í 

Bandríkjunum (Thompson o.fl., 2007) þarf að minnka orkuinntöku til að ná 

árangri í þyngdartapi en breyting á mataræði eingöngu skilar ekki árangri til 

lengri tíma ef atferlismeðferð er ekki beitt samhliða og ef ekki kemur til 

viðvarandi stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki. Þeir telja því mikilvægt að bæði 

læknar og sjúklingar líti á meðferð við offitu sem langtíma verkefni og innleiðing 

þeirra breytinga sem til þarf til að ná árangri gerist skref fyrir skref. Samkvæmt 

samantekt LeBlanc og félaga áttu 4000 einstaklingar sem náðu að viðhalda þyngd 

eftir þyngdartap það sameiginlegt að þeir hreyfðu sig allir reglulega, borðuðu 

morgunmat að staðaldri, mataræðið innihélt fáar hitaeiningar og litla fitu. Þeir 

fylgdust sjálfir með þyngd og mataræði og viðhéldu stöðugleika í matarvenjum 

jafnt á virkum dögum sem frídögum. Niðurstaða þeirra er að atferlismeðferð er 

örugg og áhrifarík til þyngdartaps þó rannsóknir vanti fyrir einstaklinga með 

alvarlega offitu. Lyf geta aukið þyngdartapið umfram atferlismeðferð eingöngu 

en aukaverkanir eru algengar (LeBlanc o.fl., 2011). Til að viðhalda þyngdartapi 

virðist mikilvægast að hreyfa sig reglulega, þróa með sér bakslagsvarnir, fá 

félagslegan stuðning og reglulegt eftirlit hjá heilbrigðisstarfsfólki (Thompson o.fl., 

2007; LeBlanc o.fl., 2011). Breskar leiðbeiningar telja fjölþátta íhlutun 

kjörmeðferð við offitu þar sem saman fara atferlismeðferð, aukin hreyfing, minni 

kyrrseta, betri næring, minni orkuinntaka og bættar matarvenjur (National 

Institute for Health and Clinical Excellence [NICE], 2006). Samkvæmt áströlskum 

leiðbeiningum ætti atferlismeðferð að vera hluti af allri meðferð við offitu enda 

auki hún meðferðarheldni til bættrar næringar og aukinnar hreyfingar, bæti 

andlega líðan og leiði til bættrar heilsu (NHMRC, 2003). Atferlismeðferð virðist 

því samkvæmt þessu vera mikilvægur hluti af offitumeðferð. Nýlega var gerð 
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athyglisverð rannsókn tveggja hjúkrunarfræðinga innan Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins sem byggði á hugrænni atferlismeðferð. Þær konur sem 

tóku þátt  í rannsókninni léttust, bættu sína andlegu líðan og lífsgæði auk annarra 

jákvæðra heilsufarslegra áhrifa svo sem að fituhlutfall og neðri mörk 

blóðþrýstings lækkuðu (Helga Lárusdóttir, 2011; Helga Sævarsdóttir, 2011).  

Við mat á árangri meðferðar við offitu er gjarnan horft á þyngdartap fyrst og 

fremst. Þyngdartap þarf hinsvegar ekki að vera mikið til að draga úr áhættu á 

fylgikvillum offitunnar eins og sjá má í  ýmsum rannsóknum sem eru forsendum 

klínískra leiðbeininga (NICE, 2006; NHMCR, 2003; NIH o.fl., 2000). Sumir vilja 

meina að ekki eigi að horfa á þyngdina sjálfa heldur leggja áherslu á heilsufar 

þess utan. Rannsókn King og félaga sýnir að hreyfing bætir heilsufar verulega 

hvort sem þyngdartap verður samhliða henni eða ekki. Mittismál minnkar 

samhliða hreyfingunni sem gæti þá verið notað sem mælikvarði á árangur fremur 

en líkamsþyngdarstuðull (King o.fl., 2009). Samantekt Ástrala er samhljóða 

ofangreindu þar sem hreyfing bætir mjög áhættuþætti svo sem sykursýki og 

hjartasjúkdóma jafnvel þó þyngdartap eigi sér ekki stað. Mikilvægt er að finna 

hreyfingu sem hæfir hverjum einstaklingi (NHMRC, 2003). Eins og fram kemur 

hér að framan er hreyfingarleysi einn stærsti áhættuþáttur heilsubrests. Aukin 

áhersla beinist nú í átt að notkun hreyfingar til markvissrar meðferðar við ýmsum 

sjúkdómum eins og verið er að gera með verkefninu „Hreyfiseðill” sem byggt er á 

sænskri fyrirmynd þar sem tekið er tillit til hverskonar hreyfing hentar 

einstaklingum sem glíma við mismunandi sjúkdóma (Sundberg, 2010). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á heilsu og líðan einstaklinga sem farið hafa í 

gegnum offitumeðferðina á Reykjalundi sýna bætta líkamlega og andlega heilsu 

þeirra (Anna Njálsdóttir, 2011; Steinunn Hannesdóttir, 2010). Auk þess sýna 

rannsóknir annarskonar jákvæð áhrif svo sem að trú á eigin getu eykst þegar líður 

á meðferð hjá einstaklingum sem fá offitumeðferð á endurhæfingarstofnunum 

(Arna Steinarsdóttir, o.fl., 2009).  

Lyfjameðferð við offitu hefur ekki reynst vel. Þyngdartap það sem fæst með 

lyfjameðferð er lítið og þegar töku lyfjanna er hætt virðist þyngdin aukast á ný.  

Lyfjum fylgja aukaverkanir og langtíma öryggi meðferðar liggur ekki fyrir 
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(Thompson o.fl., 2007). Hér á landi er eitt lyf skráð til meðferðar við offitu, 

Orlistat, en það er ætlað ásamt hitaeiningaskertu fæði til meðferðar hjá 

einstaklingum með þyngdarstuðul 30 og hærri eða með líkamsþyngdarstuðul 28 

og tengda áhættuþætti (Lyfjastofnun, 2012). Það lyf eykur ekki þyngdartap 

umfram lyfleysu en bætir áhættu vegna hjarta- og æðasjúkdóma og sykursýki hjá 

þeim einstaklingum sem eru í mestri áhættu. Lyfinu fylgja töluverðar 

aukaverkanir. Nokkur lyf hafa komið á markað sem ætlað er að auka þyngdartap 

en hafa ekki reynst sem skyldi (Padwal og Majumdar, 2007). 

Af þeim meðferðum sem við höfum í dag hafa skurðaðgerðir gefið bestan 

árangur til þyngdartaps og langtímaárangurs hjá einstaklingum með alvarlega 

offitu (Waseem o.fl., 2007). Margar útgáfur hafa verið reyndar sem hafa sína 

kosti og galla og töluverð hætta er á aukaverkunum við þessa meðferð. Sú 

breyting sem virðist verða á hormónaefnaskiptum í kjölfar skurðaðgerða er ekki 

að fullu þekkt og er til frekari rannsókna (Waseem o.fl., 2007). Samkvæmt 

samantekt í áströlskum leiðbeiningum er árangurinn í þyngdartapi hjá alvarlega 

feitum einstaklingum sem eru vel undirbúnir, 16-43% og þyngdartap er enn til 

staðar átta árum síðar. Þyngdartapinu fylgir lægri tíðni og alvarleiki fylgikvilla, 

sérstaklega sykursýki, og lífsgæði þessara einstaklinga aukast. Mikilvægt er vanda 

val einstaklinga sem undirgangast aðgerð og fræða þá og undirbúa vel fyrir 

aðgerð (NHMRC, 2003). Á Landspítala-háskólasjúkrahúsi hafa undanfarin ár verið 

framkvæmdar aðgerðir við offitu og voru árið 2011 framkvæmda 81 slík aðgerð. Í 

tengslum við þær er til staðar markvisst samstarf við Reykjalund, Kristnes og 

Sjúkrahúsið á Neskaupstað um atferlismeðferð fyrir aðgerð (Björn Geir Leifsson,  

munnleg heimild, 18. maí 2012). Skurðagerð kemur til greina hjá einstaklingum 

með líkamsþyngdarstuðul hærri en 40 eða hærri en 35 ef fylgikvillar eru til staðar 

(Björn Geir Leifsson og Hjörtur Gíslason, 2005). Sömu viðmið gilda í  

Bandaríkjunum (NIH o.fl., 2000), Ástralíu (NHMRC, 2003) og í Bretlandi en til 

viðbótar er þar mælt með að einstaklingar með líkamsþyngdastuðul yfir 50 fari 

beint í aðgerð í stað lífsstíls- eða lyfjameðferðar (NICE, 2006).  

Samhljómur virðist þannig vera með leiðbeiningum um æskilega meðferð offitu. 

Forvarnir eru mikilvægar en engin ein áhrifarík meðferð við offitu, sem hentar 
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öllum einstaklingnum, er í þekkt í dag.  Best hentar samþáttuð meðferð 

þverfaglegs teymis þar sem unnið er með mataræði, hreyfingu og 

atferlismeðferð samhliða. Lyf bæta litlu við árangur og skurðaðgerðir eru 

áhrifaríkasta leiðin til þyngdartaps hjá alvarlega of feitum einstaklingum. (NICE, 

2006; NHMCR, 2003; NIH o.fl., 2000). 

 

Þáttur heilbrigðiskerfisins 

Vegna þess hve rætur offituvandans liggja víða er það verkefni samfélagsins alls 

að sporna við þeirri þróun sem er að eiga sér stað og er verðugt verkefni á sviði 

lýðheilsu og er hér horft á þátt heilbrigðiskerfisins sem hluta af því verkefni. 

Starfshópur á vegum Velferðarráðuneytis hefur nýlega tekið saman nokkra þætti 

sem mikilvægt er að koma í framkvæmd til að sporna við vandanum og snýr einn 

þeirra að heilbrigðiskerfinu (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir o.fl. 2011). 

Bandaríkjamenn hafa einnig nýlega gefið út leiðbeiningar og snýr einn þáttur 

leiðbeininganna að heilbrigðiskerfinu sömuleiðis (Institute of Medicine of the 

National Academies [IMNA], 2012). Margar þjóðir hafa á undanförnum árum sett 

upp klínískar leiðbeiningar til að auðvelda heilbrigðisstafsfólki að aðstoða 

einstaklinga sem glíma við vanda ofþyngdar og offitu. Í tengslum við niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru skoðaðar leiðbeiningar sem settar hafa verið fram í 

Bandaríkjunum (NIH o.fl., 2003), í Ástralíu (NHMRC, 2003) og í Bretlandi (NICE, 

2006). Slíkar leiðbeiningar hafa verið gerðar hér á landi fyrri börn 

(Landlæknisembættið, 2004) en ekki fyrir fullorðna einstaklinga og er því fróðlegt 

að skoða með hvaða hætti verið er að vinna með offitu fullorðinna í íslensku 

heilbrigðiskerfi. Vegna tengsla offitu við marga sjúkdóma kemur hún við sögu í 

daglegu starfi margra sérfræðilækna og starfsfólks sjúkrahúsa og 

endurhæfingarstofnana. Offita er eitt fjölmargra verkefna heimilislækna en 

samkvæmt marklýsingu fyrir sérnám í heimilislækningum er ætlast til að 

heimilislæknir geti greint og meðhöndlað offitu, orsakir hennar og fylgikvilla 

(Alma Eir Svavarsdóttir o.fl., 2008). Í klínískum leiðbeiningum um offitu í 

Bretlandi er kveðið svo sterkt að orði að forvarnir og meðferð offitu ætti að vera 

forgangsmál í heilsugæslu (NICE, 2006).  
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Tilgangur og rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er tvennskonar. Annarsvegar að skoða hvaða verklag 

var viðhaft við greiningu og ráðgjöf vegna ofþyngdar/offitu fyrir fullorðna 

einstaklinga innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi árið 2011. Hinsvegar er tilgangurinn 

að skoða skipulag og umfang meðferðar við offitu fyrir fullorðna innan 

heilbrigðiskerfisins á Íslandi árið 2011. Rannsóknarspurningar þær sem lagt var af 

stað með voru eftirfarandi:  

1. Hvaða verklag var viðhaft við greiningu og ráðgjöf vegna ofþyngdar/offitu 

innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi árið 2011 ? 

a. Á heilsugæslustöðvum og hjá sjálfstætt starfandi heimilislæknum 

(fyrsta stigs þjónusta). 

b. Hjá öðrum sérfræðilæknum sem annast sjúkdóma sem tengjast offitu 

(annars stigs þjónusta). 

c. Á sjúkrahúsum og endurhæfingarstofnunum (þriðja stigs þjónusta). 

2. Hvert var skipulag og umfang meðferðar við offitu á Íslandi árið 2011 ? 

3. Hvert var aðgengi einstaklinga að meðferð við offitu árið 2011 ? 

4. Eru þau viðmið sem notuð eru við greiningu og meðferð við ofþyngd/offitu á 

Íslandi í dag (2011) í samræmi við; 

a. þau viðmið (aðferðir) sem notuð eru í löndunum í kring um okkur? 

b. gagnreynda þekkingu á sviðinu? 
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Aðferð 

Þátttakendur: Óskað var eftir upplýsingum frá 204 aðilum innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Um var að ræða yfirlækna heilsugæslustöðva á 

höfuðborgarsvæðinu, yfirlækna heilbrigðisstofnana og heilsugæslustöðva á 

landsbyggðinni sem hafa fasta viðveru heimilislæknis og til sjálfsstætt starfandi 

heimilislækna á höfuðborgarsvæðinu. Með þeim hætti voru fengnar upplýsingar frá 

64 aðilum á fyrsta stigi heilbrigðisþjónustunnar. Leitað var til 122 sjálfstætt starfandi 

sérfræðilækna sem annast sjúklinga vegna sjúkdóma sem tengst geta offitu eða í 

eftirfarandi sérgreinum; hjartasjúkdómum, lungnasjúkdómum, efnaskipta- og 

innkirtlasjúkdómum, geðsjúkdómum, meltingarsjúkdómum, gigtsjúkdómum, 

taugasjúkdómum, kvensjúkdóma- og fæðingarlækningum og bæklunarlækningum. 

Einnig var leitað upplýsinga hjá 18 yfirlæknum endurhæfingarstöðva og sjúkrahúsa.  

Lista yfir þá aðila sem fengu sendan spurningalista má finna í fylgiskjali 1 og 

svarhlutfall má sjá í töflu 2. Svör frá landsbyggðinni komu frá öllum landshlutum. 

Hluta af svörum vantaði á einn listann. 

Tafla 2. Svörun við spurningakönnun eftir þjónustustigi.  

Þjónustustig Sendir  
spurningalistar 

Svör Svarhlutfall 

Fyrsta stig 64 35 54,60% 

Annað stig  122 54 44,20% 

Þriðja stig  18 12 66,60% 

Alls  204 101 49,5% 

 

Mælitæki: Upplýsinga var aflað með spurningalista, sem sjá má í fylgiskjali 2. Var 

honum skipt í tvo hluta. Í fyrri hluta hennar var spurt um verklag við greiningu og 

ráðgjöf og tilvist meðferðar. Óskað var eftir upplýsingum hvort einstaklingar væru 

vigtaðir reglulega og hvort mittisummál væri mælt. Spurt var hvort 

líkamsþyngdarstuðull og sjúkdómsgreiningin offita væri að öllu jöfnu skráð í 

sjúkraskrá. Óskað var eftir upplýsingum um hvort of þungir/of feitir einstaklingar 

væru spurðir um lífsstíl og/eða áhuga þeirra til breytinga á lífstíl (auka hreyfingu, 

bæta mataræði, máltíðaskipan og daglegar venjur) og hvort þeim væri ráðlagt að 
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leita sér aðstoðar vegna þyngdar. Ef svo var gert, var óskað eftir upplýsingum um 

hvert þeim væri ráðlagt að leita. Óskað var eftir vitneskju um hvort verklagsreglur 

tengdar offitu hafi verið settar upp og hvort áhugi væri á að setja upp slíkar 

verklagsreglur ef þær voru ekki til staðar.  Ef svarið var játandi, var spurt um hvað 

hindri þá framkvæmd að þeirra mati. Í seinni hluta spurningalistans var beðið um 

nánari upplýsingar um tilhögun meðferðar hjá þeim aðilum sem hana veittu. Þar var 

spurt um markmið meðferðarinnar, fræðigrunn sem hún byggði á og hvaða fagaðilar 

önnuðust meðferðina.  Spurt var um aðgengi að þjónustunni og hverjum hún hafi 

verið ætluð. Óskað var eftir upplýsingum um biðtíma eftir þjónustunni og hve 

mörgum einstaklingum var veitt þjónusta árið 2011. Þá var spurt um skipulag 

meðferðar, mælingar sem framkvæmdar voru ásamt upplýsingum um eftirlit og 

árangursmat.  

 

Framkvæmd:  Spurningalisti var sendur ofangreindum aðilum í mars 2012. Um 

miðjan apríl var sent ítrekunarbréf þar sem þátttakendur voru minntir á könnunina. 

Bréf sem sent var með spurningalista og ítrekunarbréf má sjá í fylgiskjölum 3 og 4. 

Með þessum hætti voru fengnar upplýsingar um verklag við greiningu, ráðgjöf og 

meðferð vegna offitu fullorðinna á fyrsta stigi heilbrigðisþjónustunnar nánar tilekið 

hjá heimilislæknum og á heilsugæslustöðvum. Á nokkrum stöðum á landsbyggðinni 

er starfsemi heilsugæslu, göngudeildar og sjúkrahúss samtvinnuð og er hér flokkuð 

sem fyrsta stigs þjónusta. Óskað var eftir upplýsingum frá aðilum á öðru stigi 

þjónustunnar eða sjálfstætt starfandi sérfræðilæknum.  Á  þriðja stigi þjónustunnar 

eða á sjúkrahúsum og endurhæfingarstofnunum var óskað eftir upplýsingum. Þar 

sem sjúkrahús eru deildaskipt voru spurningalistar sendir yfirlæknum klínískra 

deilda.   

 

Úrvinnsla: Við úrvinnslu á niðurstöðum könnunarinnar var notuð lýsandi 

tölfræðigreining. Ekki var þörf á leyfi Vísindasiðanefndar eða Persónuverndar þar 

sem ekki var aflað upplýsinga um einstaka sjúklinga.  
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Niðurstöður    

Mælingar og skráning 

Niðurstöður vegna mælinga á þyngd og mittismáli má sjá í töflu 3, ásamt 

upplýsingum um skráningu líkamsþyngdarstuðuls og sjúkdómsgreiningarinnar 

offitu. 

Tafla 3. Niðurstöður um mælingar þyngdar og mittismáls, skráningu 

líkamsþyngdarstuðuls og sjúkdómsgreiningarinnar offitu, greint eftir stigi þjónustu.  

Mælingar og skráning Fyrsta 
stig 

Annað  
stig 

Þriðja 
stig 

Alls 

Vigtun einstaklinga     

Nei, ekki regluleg vigtun 9 36 3 48 

Vigtun við tilefni 26 13 2 41 

Já, regluleg vigtun 0 5 7 12 

Alls:  35 54 12 101 

Mæling ummáls um mitti      

Nei, ekki regluleg mæling 12 52 9 73 

Mæling við tilefni 22 1 1 24 

Já, regluleg mæling 1 1 2 4 

Alls: 35 54 12 101 

Skráning líkamsþyngdarstuðuls     

Nei, ekki skráð 2 28 3 33 

Skráning við tilefni 30 19 3 52 

Já, ávallt skráð  3 7 6 16 

Alls: 35 54 12 101 

Skráning sjúkdómsgreiningar 
offitu  

    

Nei, ekki skráð 0 20 5 25 

Skráð við tilefni 26 25 0 51 

Já, ávallt skráð 9 9 7 25 

Alls: 35 54 12 101 

 

Á fyrsta stigi þjónustunnar var oftast vigtað við ákveðin tilefni og því fremur um 

að ræða tilfellagreiningu (e. case finding) en skimun. Tilefnin voru til dæmis 

einstaklingar með offitu, háþrýsting eða sykursýki, einnig var vigtað við 

heilsufarsskoðanir, mæðravernd eða við vottorðagerð. Víða var tekið fram að á 

heilsugæslustöðvum er mismunandi verklag milli lækna. Flestir sérfræðilæknar 

svara því til að þeir vigti sína skjólstæðinga ekki reglulega, þeir sem það gera 

nefndu vigtun í tengslum við heilkenni fjölblöðrueggjastokka, blæðingartruflanir, 
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gigtsjúkdóma, notkun geðlyfja, öndunarmælingar eða við mat á sjúklingi vegna 

fyrirhugaðrar aðgerðar. Á þriðja stigi þjónustunnar var yfirleitt vigtað 

reglubundið. Skráning líkamsþyngdarstuðuls var oftast gerð ef tilefni heimsóknar 

gaf tilefni til og skráning sjúkdómsgreiningarinnar offita sömuleiðis. Af 101 

svöruðu 73 því til að þeir hafi ekki framkvæmt ummálsmælingu um mitti 

reglulega. 

Ráðleggingar til skjólstæðinga 

Í rúmlega helmingi tilfella voru of þungir/of feitir einstaklingar spurðir um áhuga 

þeirra á að breyta lífsstíll en þannig svöruðu 53 af 101. Aðrir 37 gerðu það ef 

tilefni gaf ástæðu til sem oftast var annars vegar áhugi sjúklingsins sjálfs eða ef 

sjúkdómur gaf tilefni til. Mikill meirihluti lækna eða 85 af 101 ráðlögðu of 

þungum einstaklingum að leita sér aðstoðar vegna þyngdar. Samkvæmt svörum 

læknanna var mismunandi  hvert skjólstæðingum var vísað og oftast var slíkt ekki 

tekið fram. Þeir sem nefndu hvert þeir vísuðu sínum skjólstæðingum nefndu 

oftast Reykjalund en það nefndu 37 eins og fram kemur í töflu 4. 

Tafla 4. Þjónusta sem of feitum einstaklingum var vísað til af fagaðilum, greint eftir 

tegund þjónustu og eða staðsetningu hennar. 

Þjónusta í 
stafrófsröð 

Heilsugæsla á 
höfuðborgar-
svæði 

Heilsugæsla á  
landsbyggðinni  

Sérfræði-
læknar 

Endurhæfingar
stofnanir og 
sjúkrahús 

Almenn 
hreyfing/ 
sjúkraþjálfun  

5 6 9 6 

Eigin stofnun 
 

6 11 1 3 

Heilsuborg 
 

5 - 8 2 

Heilsugæsla 
 

- - 19 3 

Heilsustofnun 
NLFÍ 

5 6 6 1 

Kristnes/ 
Neskaupstaður 

- 5 - 1 

Næringar-
ráðgjafi 

7 3 12 5 

Reykjalundur 
 

11 8 15 2 

Annað  
 

1 - 3 2 
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Verklagsreglur 

Sex aðilar studdust við verklagsreglur sem tengjast greiningu eða meðferð offitu. 

Einn þeirra var í heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu, tveir voru í heilsugæslu á 

landsbyggðinni og þrír voru á sjúkra- eða endurhæfingarstofnunum. Í einni 

heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu er uppsetning slíkra reglna á döfinni. Áhugi á 

uppsetningu verklagsreglna er til staðar í 46 tilvikum, oftast á fyrsta stigi 

þjónustunnar, 17 sérfræðilæknar hafa áhuga á slíkum reglum og 5 aðilar í þriðja 

stigs þjónustu til viðbótar við þá sem þegar hafa slíkar reglur. Flestir telja að 

skortur á mannafla hindri framkvæmd (32 svör) og skortur á fjármagni kemur þar 

næst (23 svör). Tólf nefndu aðstöðuleysi og tíu ónóga þekkingu sem hindrun 

framkvæmdar. Aðrar ástæður voru einnig nefndar svo sem skortur á skipulagi, 

tíma og eldmóði, áhugaleysi stjórnenda, tíðar mannabreytingar, faglegur 

ágreiningur, niðurskurður og óvissa í rekstri. Einnig var nefnt að ekki er fyrir 

hendi gjaldskrá hjá Sjúkratryggingum Íslands vegna vandans. 

 

Meðferð offitu 

Flestir svöruðu því til að þeir veiti ekki meðferð fyrir einstaklinga með offitu, eða 

45, sjá töflu 5, þar af voru flestir á öðru stigi þjónustunnar. Meðferð var veitt í 

daglegu starfi 35 aðila án þess að um skipulega nálgun hafi verið að ræða, oftast 

átti slíkt við á fyrsta þjónustustigi.  

Tafla 5. Skipulag offitumeðferðar á mismunandi stigum heilbrigðisþjónustu. 

Meðferð offitu Ekki til 
staðar 

Í 
daglegu 

starfi 

Skipu-
lögð 
með-
ferð 

Þver-
fagleg 
með-
ferð 

Svara 
ekki 

Alls 

Fyrsta stig: 
Heilsugæsla og 
heimilislæknar  

3 22 7 2 0 34 

Annað stig: 
Sérfræðilæknar 
 

38 12 2 0 2 54 

Þriðja stig:  
Sjúkrahús og endur-
hæfingarstofnanir 

4 1 0 7 0 12 

Alls:  
 

45 35 9 9 2 100 
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Skipulögð meðferð. Á sjö stöðum var til staðar skipulögð meðferð án 

þverfaglegrar teymisvinnu. Þarna var um að ræða tvær heilsugæslur á 

höfuðborgarsvæðinu og fimm á landsbyggðinni. Nokkrir svöruðu því til að einnig 

væri meðferð veitt í daglegum viðtölum fagfólks. Nánari upplýsingar um 

fyrirkomulag meðferðar fylgdu frá einni heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu og 

þremur af landsbyggðinni. Þar kom fram að markmið meðferðar var: 

„grenna sig, helst 20-25 LÞS”, „að leiðbeina einstaklingum til heilbrigðara 

lífernis og megrun”, „að bæta lífsstíl, breyta matarvenjum og ná niður 

þyngd” og „megrun og bætt heilsa”.  

Þar sem tilgreint var á hvaða fræðigrunni byggt væri á var hann skráður:  

„medicinskur” og „meðferðin er byggð upp í samvinnu við Ludvig 

Guðmundsson lækni á Reykjalundi og byggt á samskonar hugmyndafræði 

og þar tíðkast”.  

Hjúkrunarfræðingar önnuðust meðferð á öllum stöðunum og læknir auk þess á 

tveimur stöðum. Á höfuðborgarsvæðinu var sálfræðingur í hópi meðferðaraðila. 

Skjólstæðingar höfðu beinan aðgang að þjónustunni og miðuðu þrjár þeirra við 

búsetu á þjónustusvæðinu en á einum stað á landsbyggðinni var þjónustan öllum 

opin. Biðtími var ávalt innan við þrír mánuðir. Allar sinntu þær innan við 50 

einstaklingum á ári, tvær þeirra tilgreindu fjölda nánar sem þá var annarsvegar 

sex og hinsvegar 27 einstaklingar árið 2011. Ávalt var gerð mæling á hæð og 

þyngd og líkamsþyngdarstuðull reiknaður. Á þremur stöðum var mældur 

blóðþrýstingur og hjartsláttur og blóðprufur teknar ef þörf var talin á. Á einum 

stað var mittismál mælt. Ekki voru notaðir sérstakir spurningalistar eða kvarðar til 

mats á lífsgæðum eða líðan en á einum stað var nefnt að spurningar væru í anda 

áhugahvetjandi samtals og Beck’s spurningakvarði var notaður til mats á andlegri 

líðan þar sem sálfræðingur tók þátt í meðferðinni. Meðferðin fór ávalt fram í 

einstaklingsviðtölum og með breytilegu millibili. Á einum stað var fjölskylda 

saman í meðferð ef barn var of feitt og ef um sykursýki var að ræða komu hjón 

stundum saman. Skipulegt eftirlit var ekki til staðar og árangursmat var ekki gert.  
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Þverfagleg meðferð. Tvær heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni sem flokkast hér 

undir fyrsta stigs þjónustu, voru með þverfaglega meðferð við offitu. Markmið 

meðferðarinnar var skráð: 

„draga úr offitu, undirbúa fyrir offituaðgerðir, bæta líðan, fræða og hjálpa 

einstaklingum til að takast á við vandamálið” og „fræða og mótivera of 

feita til heilbrigðs lífs, svo draga megi úr líkum á heilsukvillum vegna 

offitu”.   

Fræðigrunnur til grundvallar meðferð var skráður: 

„offituhópur í samvinnu við Kristnes, byggt sama plani og hjá þeim á 

Reykjalundi” og „Evidence based medicine”.   

Við meðferð störfuðu hjúkrunarfræðingur, læknir, næringarfræðingur og 

sjúkraþjálfari auk þess sem sálfræðingur var með í teymi á öðrum staðnum. Við 

upphaf meðferðar á öðrum staðnum voru teknar blóðprufur, mæld þyngd, hæð, 

blóðþrýstingur, hjartsláttur, ummál um mitti og líkamsþyngdarstuðull reiknaður. 

Sjúkraþjálfari framkvæmdi þrekpróf. Mæling á þyngd og mittismáli var 

endurtekin á tveggja vikna fresti ásamt útreikningi á líkamsþyngdarstuðli. Aðrar 

mælingar voru endurteknar í lok hópmeðferðar. Notaðir voru kvarðar um 

lífsgæði, andlega og líkamlega líðan en ekki tilgreint hvaða kvarðar voru notaðir.  

Á hinum staðnum voru hæð, þyngd, blóðþrýstingur og hjartsláttur mældur og 

líkamsþyngdarstuðull reiknaður út. Mælingar voru endurteknar við hverja komu. 

Gerðar voru blóðrannsóknir, mælt mittismál og framkvæmd leiðnimæling (hönd 

til handar) sem endurteknar voru einu sinni til tvisvar á ári. Hjartaþolpróf var 

framkvæmt við ákveðnar ábendingar og stundum notaðir spurningalistar vegna 

þunglyndis og þeir stundum endurteknir. Annarsvegar stóð meðferðin í tíu vikur 

og hittist hópurinn tvisvar í viku á þeim tíma. Auk þessa var boðið upp á 

einstaklingsviðtöl við hjúkrunarfræðing. Eftirfylgd er síðan áætluð í þrjú ár. 

Árangursmat hefur ekki verið gert og ekki kom fram með hvaða hætti það er 

áætlað.  Hinsvegar var oftast um að ræða einstaklingsmeðferð en stöku sinnum 

hópameðferð og þá 5 í hóp sem hittust daglega eða fimm sinnum í viku í fimm 
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vikur. Eftirlit eftir meðferðina var einstaklingsbundið og mismunandi hvernig það 

var framkvæmt.  

Á þriðja stigi þjónustunnar svöruðu sjö aðilar því til að á þeirra stofnun væri veitt 

þverfagleg meðferð. Fimm einingar tilheyrðu sjúkrahúsum, tvær á 

höfuðborgarsvæðinu, ein á vestfjörðum, ein á norðurlandi og ein á austurlandi. 

Auk þess komu svör frá tveimur endurhæfingarstofnunum, annarri á 

höfuðborgarsvæðinu og hinni á suðurlandi. Upplýsingar um aðgang og umfang 

þverfaglegrar meðferðar má sjá í töflu 6.  

Tafla 6. Aðgengi að þverfaglegri offitumeðferð og umfang hennar.  

Aðgangur að og 
umfang 
meðferðar 

Sjúkra-
hús vest-
fjörðum 

Heil-
brigðis-
stofnun 
norður-
landi 

Heil-
brigðis-
stofnun 
norður-
landi 

Sjúkra-
hús 
norður-
landi 

Sjúkra-
hús aust-
fjörðum 

Endur-
hæfingar-
stofnun 
suður-
landi 

Endur-
hæfingar-
stofnun 
höfuðborgar-
svæði  

Beinn aðgangur 
að þjónustu 
 

X  X  X   

Tilvísun frá 
lækni 
 

 X  X  X X 

Opin 
einstaklingum 
af öllu landinu 

   X X X X 

Miða við  
Þjónustusvæði 
 

X X X     

Ætluð 
ákveðnum 
aldurshópi 

     eldri en 
18 ára 

18 -70 ára 

Miðað við 
sjúkdóms-
greiningar  

X metið af 
lækni 

X X X X  

Miðað við 
líkamsþyngdar-
stuðul 

  >30 >35 > 35 >30 >35 

Biðtími í 
mánuðum  
 

0 til 3 ekki 
skráð 

0 til 3 28 4 til 6 4 til 6 15 til 17 

Fjöldi 
einstaklinga 
árið 2011 

51-100 8 innan 
við 50 

151-200 51-100 101-150 yfir 200 

 

Upplýsingar um einingarnar tvær sem tilheyra sjúkrahúsi á höfuðborgarsvæðinu 

er ekki að finna í töflunni. Önnur þeirra tilgreinir að á sjúkrahúsinu séu 
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framkvæmdar skurðaðgerðir en aðrar upplýsingar um eðli meðferðar fylgja ekki. 

Hin einingin er göngudeild sem ætluð er einstaklingum sem glíma við sykursýki. 

Ekki er tilgreint hve margir þeirra glíma einnig við ofþyngd/offitu. Samkvæmt 

þessari könnun önnuðu þau þverfaglegu meðferðarúrræði sem til staðar eru í 

dag á Íslandi, 600-800 einstaklingum á ári. Oftast var miðað við 

líkamsþyngdarstuðul og þá hærri en 30 eða 35 og sumstaðar var einnig miðað við 

ákveðnar sjúkdómsgreiningar þá oftast offitu eða sykursýki.  

Meðferðarmarkmið þau sem tilgreind voru og hér talin upp í tilviljanakenndri röð 

eru:  

„langtímaárangur”, „einstaklingsbundin”, „bætt heilsa en vellíðan”, „að fá 

fólkið til að breyta um lífstíl og þannig að ná að bæta líðan og draga úr 

sjúkdómum og vonandi að létta sig”, „að einstaklingar með ofþyngd/offitu 

geti tileinkað sér heilbrigðan lífsstíl til frambúðar og unnið að því að borða 

heilsusamlega, stunda reglubundna þjálfun og draga úr streitu” og loks 

„Að breyta lífsháttum til frambúðar. Að bæta heilsufar og líðan. Að 

léttast.”  

Allir svara því til að meðferðin byggist á fræðigrunni og tilgreina; 

„state of the art, hverju sinni”, „almennri læknisfræði og þeirri þekkingu 

sem safnast hefur saman í aldanna rás. Auk þess reiði ég mig mikið (held 

ég a.m.k.) á heilbrigða skynsemi”, „tökum mið af ráðleggingum WHO og 

Lýðheilsustöðvar”, „gagnreyndar rannsóknir, mest frá Skandinavíu” og 

„meðferðin er þverfagleg atferlismeðferð, einnig er unnið að undirbúningi 

og mati fyrir magahjáveituaðgerðir”.  

Fagaðilar sem koma að meðferð voru í öllum tilfellum læknir, 

hjúkrunarfræðingur/-ar og næringarfræðingur/ráðgjafi. Sjúkraþjálfari/-ar komu 

að fimm teymanna og sálfræðingur var í teymi á fjórum stöðum. Sjúkraliði var í 

þremur af teymunum og á tveimur stöðum komu íþróttafræðingur og iðjuþjálfi 

að meðferð. Félagsráðgjafi tilheyrði einu teymanna.  
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Mælingar og uppbygging meðferðar var mismunandi á hverjum stað fyrir sig. Á 

öllum stöðum, utan eins, voru blóðrannsóknir hluti af upphafsmælingum. Allar 

mældu þær í upphafi hæð, þyngd, blóðþrýsting og hjartslátt og reiknuðu 

líkamsþyngdarstuðul. Til greiningar á samsetningu líkamans var mittismál mælt á 

tveim stöðum, á öðrum staðnum voru auk þess gerðar fleiri ummálsmælingar 

(útlimir, læri, upphandleggur) og leiðnimæling (hönd/fótur) á öðrum stað. 

Hjartaþolpróf voru gerð á völdum einstaklingum á einum stað og á þremur 

stöðum til viðbótar voru þolpróf gerð eftir þörfum. Á tveimur stöðum voru gerð 

sex mínútna göngupróf og á öðrum staðnum var gert þolpróf til viðbótar.  

Spurningalistinn „Heilsutengd lífsgæði” var notaður til mats á lífsgæðum á 

þremur stöðum og kvarðinn „SF 36” var auk þess notaður á einum stað og 

annarstaðar var hann notaður ásamt „OP-kvarða”. Á tveimur stöðum voru 

reglulega notaðir kvarðar varðandi andlega líðan og voru það „BDI II 

þunglyndiskvarði” og „BAI kvíðakvarði” og á einum stað til viðbótar voru þeir 

notaðir eftir þörfum. Til mats á líkamlegri líðan voru ofangreindir lífsgæðakvarðar 

notaðir en auk þess verkjamynd og „VAS” til að meta verki á einum stað.  

Mælingar og rannsóknir voru endurteknar á mismunandi tímum, þó iðulega í lok 

meðferðar ef meðferð var tímasett. Sumar þeirra voru ávallt endurteknar svo 

sem þyngd og líkamsþyngdarstuðull en aðrar í samræmi við upphafsmælingar 

eða í völdum tilvikum.  

Á tveimur stöðum var eingöngu veitt einstaklingsmeðferð og var tíðni viðtala 

breytileg. Á öðrum þeirra er ekki til staðar skipuleg eftirfylgd og á hinum staðnum 

er boðin meðferð á göngudeild. Árangursmat var ekki gert.  Á hinum stöðunum 

þremur var meðferðin blanda af einstaklings- og hópmeðferð. Á einum þeirra  

hittist 8 - 10 manna hópur daglega í 4 vikur auk þess sem gefinn var kostur á 

einstaklingsviðtölum. Eftirfylgni fór fram með mánaðarlegu símtali í tvö ár og á 

tímabilinu voru endurkomur í tvær vikur. Árangursmat var gert með vigtun, 

ummálsmælingu um mitti, „BDI þunglyndiskvarða”, „BAI kvíðakvarða”, 

„Lífsgæðakvarða” og þolprófi. Annarsstaðar stað hittist 8 manna hópur fyrst í 

fimm vikur og síðan þrisvar á ári í þrjú ár. Þar áttu þátttakendur kost á 

einstaklingsviðtölum samhliða og boðin var fræðsla fyrir aðstandendur. 
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Árangursmat var gert með spurningalistum og mælingum. Á þriðja staðnum 

hittist 8 - 16 manna hópur (tveir átta manna hópar stundum sameinaðir) þrisvar í 

viku í fimm vikur og síðan hálfu ári síðar í þrjár vikur. Þátttakendur áttu kost á 

einstaklingsviðtölum samhliða meðferð og fræðsla var veitt aðstandendum. 

Hópurinn hittist síðan á hálfs árs fresti í tvö ár og einstaklingsviðtöl buðust eftir 

þörfum og óskum einstaklinganna. Árangursmat að lokinni meðferð fór fram og 

þar var fylgst með holdafari, andlegri og félagslegri líðan, lífsgæðum og gert var 

göngupróf, bæði einu og tveimur árum eftir að meðferð hófst.  
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Umræða 

Rannsókn þessari er ætlað að gefa upplýsingar um verklag við greiningu og 

ráðgjöf sem og eðli og umfang meðferðarúrræða vegna offitu fyrir fullorðna 

einstaklinga í íslensku heilbrigðiskerfi árið 2011. Rannsakandi var meðvitaður um 

að einungis væri hægt að fá grófa mynd af stöðu mála eins og uppsetningu 

spurningalista og umfangi sendingar hans var háttað. Höfundur telur að 

rannsóknin gefi upplýsingar um þau atriði sem vænst var en svörun hefði gjarnan 

mátt vera betri til að skýra myndina enn frekar. Til að afla nákvæmari upplýsinga 

er æskilegt að gera umfangsmeiri könnun þar sem sjúkraskrár eru skoðaðar 

samhliða könnun á verklagi. Einungis með þeim hætti er hægt að fá ítarlegar 

upplýsingar um ýmis atriði sem hér var spurt um svo sem mælingar og 

skráningar. Könnun sem þessi gefur hinsvegar ýmsar vísbendingar og fram koma 

upplýsingar sem ekki hefur verið safnað saman áður. Er það von höfundar að 

þessar upplýsingar geti nýst til að efla gæði innan heilbrigðiskerfisins og bæta 

þjónustu við þann stóra hóp einstaklinga sem glímir við offitu.  

 

Mælingar og skráningar 

Skimun fyrir offitu er að öllu jöfnu ekki framkvæmd í íslensku heilbrigðiskerfi 

samkvæmt þessari könnun. Reglulega vigta 11,8% svarenda sína skjólstæðinga en 

flestir gera það aðeins við ákveðin tilefni eða 40,5%. Heldur fleiri eða 67,3% skrá 

líkamsþyngdarstuðul reglulega eða við ákveðin tilefni. Samkvæmt samantekt 

LeBlanc og félaga um verklag bandarískra lækna kemur fram að upplýsingar til að 

reikna út líkamsþyngdarstuðul eru skráðar í um helmingi heimsókna til lækna þar 

í landi og þyngd er skráð hjá einstaklingum með offitutengda sjúkdóma í 52% 

tilvika (LeBlanc o.fl., 2011). 

 

Í nýrri skýrslu sem bandaríska stofnunin, U.S. Preventive Services Task Force, tók 

saman eru skoðaðar ýmsar rannsóknir sem gefa vísbendingar um kosti og galla 

þess að skima fyrir ofþyngd/offitu á fyrsta stigi heilbrigðisþjónustu (LeBlanc o.fl., 

2011). Niðurstaða þeirra er að mælingar á hæð og þyngd og útreikningur á 
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líkamsþyngdarstuðli í daglegu starfi heilbrigðisstétta er ódýr, tekur stuttan tíma í 

framkvæmd og er nægilega áreiðanleg til að skima fyrir offitu. Engar rannsóknir 

fundust við yfirlit þeirra sem gefa til kynna að mögulegur skaði eigi sér stað vegna 

skimunar við offitu. Niðurstaða nokkurra rannsókna samkvæmt skýrslunni, sýnir  

árangur hjá einstaklingum sem fara í meðferð í kjölfar skimunar. Skimun fyrir 

offitu uppfyllir þannig þau skilmerki sem æskilegt er að séu til staðar til að 

réttlætanlegt sé að skima fyrir sjúkdómum en rannsóknir sem miða beint að því 

að skoða gagnsemi skimunar vegna offitu vantar. Önnur bandarísk stofnun, IMNA 

sendi í maí 2012 frá sér tillögur um leiðir til að bregðast við offituvandanum 

(IMNA, 2012).  Þar er lagt til að vigtað verði reglulega, líkamsþyngdarstuðull verði 

reiknaður út, ráðgjöf veitt ásamt íhlutun sem miðar að því að auka hreyfingu og 

bæta mataræði. Klínískar leiðbeiningar Breta (NICE, 2006), Ástrala (NHMRC, 

2003) og Bandaríkjamanna (NIH o.fl., 2000) mæla með að líkamsþyngdarstuðull 

og ummálsmæling um mitti verði notuð til að skima fyrir offitu en ekki er tekið 

fram hversu oft æskilegt er gera slíkar mælingar. Í bresku leiðbeiningunum er þó 

tekið fram að klínískt mat læknis ráði hvenær slíkar mælingar eru gerðar. 

Bandarískir heimilislæknar mæla með árlegri skimun (Lyzincki o.fl., 2001). 

Líkamsþyngdarstuðull er talinn góður til mats á áhættu fyrir hópa fólks en er 

umdeildur sem mælieining fyrir einstaklinga þar sem hann gerir ekki greinarmun 

á líkamsþyngd sem stafar af fitu, vöðvum eða öðrum vefjum. Þannig getur 

vöðvamikill og grannur einstaklingur reiknast með háan líkamsþyngdarstuðul og 

á sama hátt er hætta á vanmati offitu hjá vöðvarýrum einstaklingi. Hjá 

einstaklingum eldri en 65 ára virðist mittismál gefa betri upplýsingar um 

heilsufarsáhættu en líkamsþyngdarstuðull (NIH o.fl., 2000; NHMRC, 2003; NICE, 

2006) Í ofangreindum leiðbeiningum er ávallt tekið fram að mikilvægt sé að vera 

meðvitaður um ókosti mælieiningarinnar fyrir mismunandi einstaklinga, aldur og 

kynþætti.   

 

Ummálsmæling um mitti er einföld í framkvæmd og endurtekningu og hefur 

tengsl við heilsufarslega áhættu. Fjölmargar rannsóknir benda til þess að hún sé 

sú leið sem gefur mestar viðbótarupplýsingar til skimunar fyrir áhættu, jafnvel 
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hjá einstaklingum í kjörþyngd samkvæmt líkamsþyngdarstuðli (LeBlanc o.fl., 

2011; NIH o.fl., 2000). Mittismálið gefur aukalega upplýsingar um áhættu fyrir 

einstaklinga sem eru undir 35 í líkamsþyngdarstuðli en eftir það er einstaklingur 

kominn í efsta áhættuflokk, sjá töflu 1. Karlmenn sem mælast með mittismál 

meira en 102 sm og konur sem mælast með mittismál meira en 88 sm eru í 

aukinni hættu á sykursýki, blóðfituröskun, háþrýstingi og hjarta- og 

æðasjúkdómum (NIH o.fl., 2000; NHMRC, 2003; NICE, 2006). Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar var mittismál að öllu jöfnu ekki mælt en 

einungis fjórir aðilar sögðust mæla það reglulega.   

Samkvæmt þessari könnun er sjúkdómsgreiningin offita ávallt skráð í 25% tilvika 

en í 50% tilvika er hún skráð við ákveðin tilefni. Mismunandi bandarískar 

kannanir sýna að hjá einstaklingum sem uppfylla skilyrði sjúkdómsgreiningarinnar 

ofþyngd/offita er hún skráð í 38-66% tilvika og hún var einungis skráð hjá 34% 

þeirra sem voru með offitutengda sjúkdóma (LeBlanc o.fl., 2011). Ef greiningin 

offita er skráð er líklegra að sett verði upp áætlun til að bregðast við þeim 

heilsuvanda sem henni getur fylgt (Ruser o.fl., 2005). Þetta einfalda en mikilvæga 

atriði væri einfalt að bæta meðal íslenskra lækna.  

 

Ráðleggingar til skjólstæðinga 

Klínískar leiðbeiningar leggja mikið upp úr því að hluti af greiningu offituvanda 

einstaklings sé mat á því hversu tilbúinn hann er til að breyta sínum lífsháttum og 

að hann fái ráðleggingar um hvernig hann geti tekið næstu skref (NHI o.fl., 2000; 

NHMRC, 2003; NICE, 2006). Samkvæmt þessari rannsókn sögðust 53 af 101 

spyrja of þunga/of feita einstaklinga um áhuga þeirra á að breyta sínum lífsstíll og 

aðrir 37 gerðu það ef tilefni gaf ástæðu til. Langflestir eða 85% svarenda ráðlögðu 

of þungum einstaklingum að leita sér aðstoðar vegna þyngdar. Í samantekt 

LeBlanc og félaga kemur fram sjónarhorn sjúklinga en þar sagði innan við 

helmingur of feitra einstaklinga að læknirinn þeirra hafi ráðlagt þeim að léttast 

eða leiðbeint þeim hvernig skuli bera sig að.  Samkvæmt LeBlanc og félögum, 

fengu einstaklingar með 30 eða hærra í líkamsþyngdarstuðli ekki ráðgjöf vegna 

þyngdarinnar í 63% tilvika og 46% einstaklinga sem voru með offitutengda 



33 

sjúkdóma fengu slíkar ráðleggingar (LeBlanc o.fl., 2011). Í samantekt þeirra 

kemur einnig fram að meðal 4.000 einstaklinga sem náðu að léttast og viðhalda 

þyngd eftir þyngdartap var heilsubrestur hjá þeim eða ættingja helsta ástæða 

þess að þeir léttust. Þriðja ástæðan var sú að læknirinn þeirra upplýsti þá um að 

þeir yrðu að létta sig. Það gefur okkur vísbendingu um hversu mikilvægt er að 

læknar ræði þennan áhættuþátt heilsunnar við sína skjólstæðinga. Í sama streng 

taka Tsai og Wadden sem leggja áherslu á að umræða og ráðgjöf um þyngd fari 

fram í heilsugæslunni samhliða meðhöndlun offitutengdra áhættuþátta (Tsai og 

Wadden, 2009). 

 

Verklagsreglur  

Þar sem engar opinberar leiðbeiningar eru til staðar til að styðjast við, gæti það 

verið ein ástæða þess að ekki er lögð mikil áhersla á offitumeðferð í heilsugæslu 

(NIH o.fl., 2000). Ein þeirra lýðheilsuaðgerða sem Bandaríkjamenn mæla með 

gegn vaxandi offitu er að heilbrigðisstarfsfólk fylgi gagnreyndum leiðbeiningum 

varðandi forvarnir, skimum, greiningu og meðferð einstaklinga með ofþyngd og 

offitu á öllum aldursstigum (IMNA, 2012). Miðað við hversu mismunandi verklag 

virðist vera í íslensku heilbrigðiskerfi hvað varðar greiningu og meðferð við offitu 

ættu slíkar leiðbeiningar að geta auðveldað læknum og öðru fagfólki á 

heilbrigðissviði dagleg störf. Áhugi virðist samkvæmt þessari könnun vera fyrir 

hendi en skortur á fjármagni og mannafla er talin vera helsta hindrunin.  

 

Meðferð við offitu 

Meðferð við offitu innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi var á fyrsta stigi 

heilbrigðisþjónustunnar, einkum veitt í daglegu starfi á heilsugæslu. Tveir staðir á 

landsbyggðinni, sem hér eru flokkaðir sem fyrsta stigs þjónusta, veita þverfaglega 

meðferð við offitu. Þeir eru með sambland af heilsugæslu, göngudeild og 

sjúkrahúsi og tilheyra í raun öllum stigunum þremur. Á öðru stigi 

heilbrigðisþjónustu er þverfagleg meðferð ekki til staðar og fæstir 

sérfræðilæknanna sögðust fást við offitumeðferð. Þar sem offita var meðhöndluð 

á þriðja stigi er það oftast með þverfaglegum hætti. Markmið, fræðilegur 
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bakgrunnur meðferðar og skipulag var mismunandi og var það með vilja gert að 

setja ekki upp fyrirfram ákveðna flokka til að merkja við í spurningalistanum 

heldur fá fram skilning hverrar meðferðareiningar á þessum þáttum. Nokkrir 

staðir studdust við atferlismeðferð þá sem þróuð hefur verið á Reykjalundi. 

Skipulag var oftast blanda af hópmeðferð og einstaklingsviðtölum þar sem 

þverfagleg meðferð var á annað borð til staðar. Meðferðirnar hafa það 

sameiginlegt að mæla þyngd, hæð og reikna líkamsþyngdarstuðul, nokkrar 

mældu reglulega blóðþrýsting og púls en annars er erfitt að finna samnefnara 

með mælingum og mælikvörðum í þeim leiðum sem lýst er í þessari könnun. 

Skipulagt eftirlit eða árangursmat var að jafnaði ekki gert.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar anna þau þverfaglegu 

meðferðarúrræði sem til staðar eru, 600-800 einstaklingum á ári. Ef miðað við að 

yfir 60.000 einstaklingar á landinu séu of feitir er ljóst að þau duga engan veginn, 

hvað þá ef einnig ætti að veita þeim sem eru of þungir ráð og stuðning. Biðtími 

eftir meðferð endurspeglar þessa stöðu. Þar sem þjónustan var ætluð 

einstaklingum af öllu landinu samkvæmt tilvísun frá lækni var biðtíminn stystur 4-

6 mánuðir en allt að 28 mánuðir þar sem hann var lengstur. Þar sem þjónustan 

var opin öllum einstaklingum en bundin við þjónustusvæði stofnunar, var 

biðtíminn hinsvegar innan við þrír mánuðir. Spurning er, hvar meðferð offitu á 

best heima innan heilbrigðiskerfisins. Samantekt Tsai og Wadden á meðferð 

offitu í heilsugæslu í Bandaríkjunum leiddi í ljós að ekki er mikið til af 

rannsóknum um árangur slíkra meðferða en niðurstaða þeirra er að stopular 

heimsóknir til fagaðila á heilsugæslu eru ekki árangursrík leið til meðferðar á 

offitu fullorðinna. Rannsóknir á því hvernig best er að nýta heilsugæslu í þessum 

tilgangi vantar hinsvegar (Tsai og Wadden, 2009).  Sá stuðningur sem æskilegur 

er fyrir  einstaklinga í og eftir offitumeðferð, þarf ekki alltaf að vera 

framkvæmdur af sérmenntuðum fagaðilum í offitumeðferð. Nægilegt er að 

heilbrigðisstarfsmenn sem hafi þekkingu og áhuga, sinni því starfi. Þróun 

offitumeðferða og stuðningur við framkvæmd þeirra ætti hinsvegar ætíð að vera 

í höndum sérþjálfaðra einstaklinga í offitumeðferð að mati þeirra sem standa að 

bandarísku leiðbeiningunum (NHI o.fl., 2000). 

 



35 

Ályktun 

Rannsóknin gefur mikilvægar vísbendingar um stöðu mála varðandi verklag og 

meðferð við offitu innan heilbrigðiskerfisins árið 2011. Betri hlutfallsleg svörun 

hefði þó getað gefið enn skýrari mynd. Niðurstöður benda til þess að lítil áhersla 

hafi verið lögð á greiningu og meðferð offitu innan heilbrigðiskerfisins, þrátt fyrir 

alvarleika málsins. Verklag við greiningu, ráðgjöf og meðferð offitu var 

mismunandi og virðist stundum jafnvel tilviljanakennt. Klínískar leiðbeiningar eru 

mikilvægar til að auðvelda fagaðilum innan heilbrigðiskerfisins að efla sína 

þjónustu og bæta gæði hennar. Með þeim hætti er líklegra að of feitir 

einstaklingar fái þjónustu sem byggð er á gagnreyndri þekkingu og að hver 

einstaklingur fái úrlausn við hæfi.  

 

Samhljómur virðist vera með leiðbeiningum um æskilega meðferð offitu. 

Forvarnir eru mikilvægar og samfélagið allt þarf að koma að því verkefni. Til 

meðferðar við offitu hentar best samþáttuð meðferð þverfaglegs teymis þar sem 

samhliða er unnið með mataræði, hreyfingu og atferlismeðferð. Lyf bæta litlu við 

árangur og hjá alvarlega of feitum einstaklingum eru skurðaðgerðir áhrifaríkasta 

leiðin til þyngdartaps.  

 

Ef horft er á þyngdartap eingöngu er árangur af meðferð ekki mikill.  Slíkar 

niðurstöður eru ekki til þess fallnar að hvetja fagaðila heilbrigðiskerfisins til að 

verja takmörkuðum tíma sínum í offitumeðferð. En mikilvægt er að horfa á 

heildarmyndina.  Líta ber á þann árangur að með meðferð tekst að draga úr 

hættu á fylgisjúkdómum og minnka einkenni þeirra sem þegar eru til staðar auk 

þess að bæta andlega og félagslega líðan. Bættir lífshættir, aukin hreyfing og 

betri næring er forsenda þess að bæta heilsu og líðan auk þess að minnka áhættu 

ýmissa sjúkdóma. Þyngdartap, ef af meðferð hlýst, bætir síðan við þann árangur.  

 

Þau þverfaglegu úrræði sem til staðar eru í íslensku heilbrigðiskerfi, starfa í anda 

þess sem í dag er talið gefa besta raun en þau anna á takmarkaðan hátt þeirri 

þörf sem til staðar er. Samkvæmt þessum niðurstöðum vísa læknar sínum 

skjólstæðingum á mismunandi staði og vísa gjarnan í lausnir sem byggja bara á 
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einni hlið málsins svo sem í almenna hreyfingu/sjúkraþjálfun eða 

næringarráðgjöf. Slíkt getur vissulega verið hentugt sem fyrsta skref en er ekki 

nægilegt til að ná árangri samkvæmt gagnreyndri þekkingu. Nauðsynlegt að auka 

framboð meðferðar fyrir einstaklinga sem glíma við offitu, hvar svo sem sú 

meðferð er veit. Biðtími einstaklinga eftir þverfaglegri meðferð er óásættanlegur 

og finna þarf leið til að auðvelda aðgengi að meðferð.   

 

Við sem störfum innan heilbrigðisþjónustunnar eigum að hafa frumkvæði að því 

að efla þjónustuna og skipuleggja á árangursríkan og hagkvæman hátt. Þróun 

holdafars er ein þeirra vísbendinga sem við höfum til að fylgjast með breytingu á 

líkamsástandi og meta áhættuþætti. Mikilvægt er að fagaðilar í 

heilbrigðisþjónustu gangi á undan með góðu fordæmi og sporni við þeim 

fordómum sem til staðar eru í samfélaginu og geri eftirlit með holdafari að 

eðlilegum þætti í heilsufarseftirliti. Efla þarf þjónustuna við þá einstaklinga sem 

glíma við offitu á öllum þremur stigum  heilbrigðisþjónustunnar. Eftirfarandi er 

tillaga að skipulagi innan heilbrigðiskerfisins, þar sem ég tel líklegt að hægt væri 

að veita árangursríka og hagkvæma þjónustu sem tekur mið af stöðu hvers 

einstaklings á hverjum tíma.  

 

Á fyrsta stigi þjónustunnar, sem jafnan er fyrsti viðkomustaður 

heilbrigðiskerfisins, verði með skipulögðum hætti fylgst með þróun holdafars, 

einstaklingar verði spurðir um áhuga þeirra á breytingum á lífsháttum og þeir fái 

ráðgjöf og stuðning sem hæfir þeirra heilsufari og áhuga á hverjum tíma. Fyrir 

stóran hluta þeirra einstaklinga sem glíma við ofþyngd og jafnvel offitu nægir slík 

nálgun.  

 

Á öðru stigi þjónustunnar verði síðan komið á fót miðstöð þar sem til staðar er 

þverfaglegt teymi með sérþekkingu á offitu.  Þangað verði hægt að vísa þeim 

einstaklingum sem þarfnast frekari aðstoðar. Þar fari fram nánari greining á 

undirliggjandi orsökum og mat áhættuþátta, sett verði upp raunhæf 

meðferðarmarkmið og lögð fram áætlun sem hæfir undirliggjandi vanda 

einstaklingsins og er í samræmi við getu hans og áhuga hverju sinni.  Hægt verður 
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að veita þar þverfaglega meðferð, þar sem meðal annars er hægt að nýta 

hópmeðferð sem talin er bæði árangursrík og hagkvæm. Miðstöð sem þessi gæti 

verið stuðningur við uppsetningu og þróun skipulagðrar meðferðar á fyrsta stigi 

þjónustunnar um allt land og þar verður mögulegt að veita fagfólki kennslu og 

þjálfun til að annast slíka meðferð í nærumhverfi þeirra einstaklinga sem á 

þjónustunni þurfa að halda. Mikilvægt er að meðferð sú sem veitt er á öðru stigi 

þjónustunnar fari fram í heilbrigðu umhverfi og þess gætt að sjúkdómsvæða ekki 

offitu umfram það sem nauðsynlegt er.  

 

Þjónusta sú sem þriðja stigi þjónustunnar er ætlað að veita, sem er viðamesta 

þjónustan við þá sem verst eru settir, myndi með þessum hætti nýtast með 

markvissari hætti en hún gerir í dag enda væru þá valdir í þá meðferð 

einstaklingar sem brýnast þurfa á þjónustunni að halda.  

 

Mikilvægt er að finna leið til að sporna við þeirri þróun sem orðið hefur á holdfari 

þjóðarinnar. Allt samfélagið þarf að taka þátt í slíku verkefni á grunni lýðheilsu og 

þar gegnir heilbrigðiskerfið lykilhlutverki. Klínískar leiðbeiningar innan 

heilbrigðiskerfisins og aðgerðir sem farið er af stað með á hinum ýmsu sviðum 

samfélagsins þurfa að haldast í hendur. Innan heilbrigðiskerfisins þarf að veita 

markvissa þverfaglega nálgun þar sem tekið er á vandanum eins fljótt og unnt er 

þannig að úrræði þau sem til staðar eru nýtist sem best. Slík nálgun eykur 

lífsgæði fólks og sparar jafnframt einstaklingum og samfélaginu miklar fjárhæðir 

bæði til lengri og skemmri tíma. 
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Fylgiskjöl  

Fylgiskjal 1. Listi yfir veitendur heilbrigðisþjónustu 

 

Listi yfir veitendur heilbrigðisþjónustu sem fengu sendan spurningalista vegna 

greiningar, ráðgjafar og meðferðar offitu fullorðinna innan íslensks 

heilbrigðiskerfis árið 2011. Upplýsingar um tilvist stofnana og sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga ásamt heimilisföngum eru fengnar á upplýsingavef ja.is í mars 2012, 

heimasíðum heilbrigðisstofnana og samkvæmt símtölum við sumar stofnanir þar 

sem frekari upplýsinga þótti þörf. Miðað er við heilsugæslustöðvar þar sem 

læknir hefur fasta viðveru.  

 

Fyrsta stig heilbrigðisþjónustu; heilsugæslustöðvar, heilbrigðisstofnanir og 

sjálfsstætt starfandi heimilislæknar.  

Heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu 

Heilsugæslan Árbæ Hraunbæ 115, 110 Reykjavík   

Heilsugæslan Efra-Breiðholti Hraunbergi 6, 111 Reykjavík 

Heilsugæslan Efstaleiti Efstaleiti 3, 103 Reykjavík 

Heilsugæslan Glæsibæ Álfheimum 74, 104 Reykjavík 

Heilsugæslan Grafarvogi Spönginni 35, 112 Reykjavík 

Heilsugæslan Hlíðum Drápuhlíð 14-16, 105 Reykjavík 

Heilsugæslan Lágmúla Lágmúla 4, 108 Reykjavík 

Heilsugæslan Miðbæ Vesturgötu 7, 101 Reykjavík 

Heilsugæslan Mjódd Þönglabakka 6, 109 Reykjavík 

Heilsugæslan Kópavogi - Hamraborg Hamraborg 8, 200 Kópavogur 

Heilsugæslan Kópavogi - Hvammur Hagasmára 5, 200 Kópavogur 

Heilsugæslan Salahverfi Salarvegi 2, 201 Kópavogur 

Heilsugæslan Garðabæ Garðatorgi 7, 210 Garðabær 

Heilsugæslan Fjörður Fjarðargötu 13-15, 220 Hafnarfjörður 

Heilsugæslan Sólvangi  Sólvangsvegi 2, 220 Hafnarfjörður 

Heilsugæsla Mosfellsumdæmis Þverholti 2, 270 Mosfellsbær 

Heilsugæslan Seltjarnarnesi v/Suðurströnd, 170 Seltjarnarnes 

http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=33
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=31
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=34
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=128
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=35
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=36
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=39
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=37
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=38
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=42
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=129
http://www.salus.is/
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=127
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=131
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=130
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=41
http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=40
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Sjálfstætt starfandi heimilislæknar  

Domus medica  Egilsgata 3, 101 Reykjavík  

Björgvin Á Bjarnason  

Lárus Þór Jónsson  

Svanur Sveinsson  

Sveinn Rúnar Hauksson  

Læknastöðin Uppsölum Kringlunni 4-12 103 Reykjavík  

Eva S. Kristmundsdóttir   

Gunnar Barregaard   

Heilsuvernd Glæsibæ Álfheimum 74 - 104 Reykjavík 

Torbjörn Andersen     

Sturla B Johnsen   

Austurver Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík 

Jón Gunnar Hannesson   

 

Heilsugæslustöðvar og heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni 

Heilsugæslustöðin Bolungarvík  Höfðastíg 15, 415 Bolungarvík 

Heilsugæslustöðin Ísafirði Torfnesi, 400 Ísafjörður 

Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði Stekkum 1, 450 Patreksfjörður 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, HVE  Aðalskrifstofur:  Merkigerði 9, 300 Akranes   

Heilsugæslustöðin Akranesi Merkigerði 9, 300 Akranes 

Heilsugæslustöðin Borgarnesi  Borgarbraut 65, 310 Borgarnes 

Heilsugæslustöðin Búðardal   Gunnarsbraut 2, 370 Búðardal 

Heilsugæslustöðin Grundarfirði Hrannarstíg 7, 350 Grundarfjörður 

Heilsugæslustöð / sjúkrahús HVE Stykkishólmi Austurgötu 7, 340 Stykkishólmi 

Heilsugæslustöðin í Ólafsvík Engihlíð 28, 355 Ólafsvík 

Heilsugæslustöðin Hólmavík Borgabraut 6-8, 510 Hólmavík 

Heilsugæslustöðin Hvammstanga  Spítalastíg 1, 530 Hvammstangi 

Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Flúðabakka 2, 540 Blönduós 

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki  Sauðárhæðum, 550 Sauðárkrókur 

http://ja.is/gular/?q=%22%C3%81lfheimum%2074%22%20póstnúmer:104
http://www.hbol.is/heilsugaesla/almenn_laeknisthjonusta/
http://www.fsi.is/undirsida.phtml?page=2&y=2&lang=isl&expand=on
http://hve.is/
http://hve.is/islenska/akranes/
http://hve.is/islenska/borgarnes/
http://hve.is/islenska/budardalur/
http://hve.is/islenska/grundarfjordur/
http://hve.is/islenska/stykkisholmur/
http://hve.is/islenska/olafsvik/
http://hve.is/islenska/holmavik/
http://hve.is/islenska/hvammstangi/
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Heilsugæslustöðin Siglufirði Hvanneyrarbraut, 580 Siglufjörður 

Heilsugæslustöðin Ólafsfirði Hornbrekku, 625 Ólafsfjörður 

Heilsugæslustöðin á Akureyri Hafnarstræti 99, 600 Akureyri 

Heilsugæslustöðin Dalvík  Hólavegi, 620 Dalvík 

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga / Heilsugæsla  Auðbrekka 4, 640 Húsavík 

Heilsugæslustöðin Kópaskeri Akurgerði 13, 670 Kópasker 

Heilsugæslustöðin Egilsstöðum Lagarási 17-19, 700 Egilsstaðir 

Heilsugæslan Vopnafirði Laxdalstúni, 690 Vopnafjörður 

Heilsugæslan Seyðisfirði Suðurgötu 8, 710 Seyðisfjörður 

Heilsugæslan Eskifirði Strandgötu 31, 735 Eskifjörður 

Heilsugæslustöðin í Neskaupstað Mýrargötu 20, 740 Neskaupstaður 

Heilsugæslustöðin Djúpavogi Eyjalandi 2, 765 Djúpivogur 

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands Víkurbraut 28-31, 780 Höfn 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands / Heilsugæsla v/Árveg, 800 Selfoss 

Heilsugæslustöðin Hveragerði Breiðumörk 25b, 810 Hveragerði 

Heilsugæslustöðin Þorlákshöfn Selvogsbraut 24, 815 Þorlákshöfn 

Heilsugæslustöðin Laugarási Biskupstungum, 801 Selfoss 

Heilsugæslustöðin Hvolsvelli Öldubakka 4, 860 Hvolsvöllur 

Heilsugæslustöðin Hellu Suðurlandsvegi 3, 850 Hella 

Heilsugæslustöðin Vík í Mýrdal Hátúni 2, 870 Vík 

Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum / Heilsugæsla Sólhlíð 10, 900 

Vestmannaeyjar 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja   Aðalskrifst. Skólavegi 6, 230 Reykjanesbæ 

Heilsugæslustöðin Reykjanesbæ  Skólavegi 8, 230 Reykjanesbær 

Heilsugæslustöðin Grindavík  Víkurbraut 62, 240 Grindavík 

 

Annað stig þjónustu; Sjálfsstætt starfandi sérfræði læknar aðrir en 

heimilislæknar. 

Læknasetrið Þönglabakka 1, 109 Reykjavík 

Atli Einarsson   Sérgrein: Hjartasjúkdómar  

Ágúst Örn Sverrisson Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

http://www.hssiglo.is/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=44
http://www.hssiglo.is/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=44
http://www.akureyri.is/hak
http://www.heilhus.is/
http://www.heilthing.is/default.asp?sid_id=2796&tre_rod=003|004|&tId=1
http://www.hsa.is/?sida=uppl&stadur=egilsstadir
http://www.hsa.is/?sida=uppl&stadur=vopnafjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&stadur=seydisfjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&stadur=eskifjordur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&stadur=neskaupstadur
http://www.hsa.is/?sida=uppl&stadur=djupivogur
http://www.hssa.is/
http://www.hsu.is/
http://www2.hsu.is/hveragerdi
http://www2.hsu.is/thorlakshofn
http://www2.hsu.is/laugaras
http://www2.hsu.is/hvolsvollur
http://www2.hsu.is/hella
http://www2.hsu.is/vik-i-myrdal
http://www.hsve.is/
http://www.hss.is/
http://www.hss.is/Heilsugaeslusvid/Reykjanesbaer/
http://www.hss.is/Heilsugaeslusvid/Grindavik/
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Árni Jón Geirsson Sérgrein: Lyflækningar og gigtarsjúkdómar  

Ásgeir Jónsson Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Ástráður B Hreiðarsson Sérgrein: Innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar  

Bolli Þórsson Sérgrein: Lyflækningar, innkirtla og efnaskiptasjúkdómar  

Davíð O Arnar Sérgrein: Lyflækningar og hjartalækningar  

Dóra Lúðvíksdóttir Sérgrein: Lungna- og ofnæmissjúkdómar  

Einar Oddsson Sérgrein: Lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Eyþór Björnsson læknir Sérgrein: Lungnasjúkdómar  

Gizur Gottskálksson Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Guðjón Karlsson Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Guðni Guðnason Sérgrein: Lyflækningar, innkirtla og efnaskiptasjúkdómar 

Gunnar Tómasson Sérgrein: Lyflækningar og gigtarsjúkdómar  

Hallgrímur Guðjónsson Sérgrein: Lyflækningar- og meltingarsjúkdómar  

Helga Ágústa Sigurjónsdóttir Sérgrein: Lyflækningar, innkirtla- og 

efnaskiptasjúkdómar 

Hilma Hólm Sérgrein: Lyflækningar- og hjartasjúkdómar  

Hjörtur Oddsson Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Hróbjartur Darri Karlsson Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Jón V Högnason Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Jón Örvar Kristinsson Sérgrein: Lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Karl Andersen Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Magni S Jónsson Sérgrein: Lyflækningar og lungnasjúkdómar  

Magnús Guðmundsson Sérgrein: Lyflækningar og gigtarsjúkdómar  

Óttar Bergmann Sérgrein: Lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Rafn Benediktsson Sérgrein: Lyflækningar, innkirtla- og efnaskiptasjúk 

Ragnar Danielsen Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Sigurður Hjörtur Kristjánsson Sérgrein: Lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Sigurður Ólafsson Sérgrein: Lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Sigurpáll S Scheving Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Stefán Þorvaldsson Sérgrein: Lyflækningar og lungnasjúkdómar  

Steingerður Anna Gunnarsdóttir Sérgrein: Lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Steinn Jónsson Sérgrein: Lyflækningar og lungnasjúkdómar  
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Torfi Fjalar Jónasson Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Tryggvi Ásmundsson Sérgrein: Lungnasjúkdómar  

Uggi Þ Agnarsson Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Þorsteinn Blöndal dr med Sérgrein: Lungnasjúkdómar  

Þorvarður Jón Löve Sérgrein: Lyflækningar og gigtarsjúkdómar  

Þórarinn Guðnason Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar  

Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir Sérgrein: Lyflækningar og hjartasjúkdómar 

 

Domus medica  Egilsgata 3, 101 Reykjavík  

Ríkarður Sigfússon, bæklunarlækir 

Guðfinnur P. Sigurfinnsson, geðlæknir 

Helgi Jónsson, gigtlæknir 

Gísli Jónsson, hjartasjúkdómar og lyflækningar  

Ebba Margrét Magnúsdóttir, kvensjúkdómar 

Karl Ólafsson, kvensjúkdómar 

Gunnar Valtýsson, Innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar  

Trausti Valdimarsson, lyf- og meltingasjúkdómar  

Sigurður Blöndal, almennar skurðlækningar  

Tómas Jónsson, almennar skurðlækningar  

Fritz Berndsen, skurðlæknir 

Albert Páll Sigurðsson, taugalækningar  

John Benedikz, taugalæknir 

Marinó P Hafstein, taugalæknir 

 

 

Hjartamiðstöðin Holtasmára 1, 201 Kóp.  

Axel F. Sigurðsson, hjartalæknir   

Halldóra Björnsdóttir, hjartalæknir  

Hans Jakob Beck, lungnalæknir  

Inga S. Þráinsdóttir, hjartalæknir  

Magdalena Ásgeirsdóttir, lungnalæknir  

Þorbjörn Guðjónsson, hjartalæknir 
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Lækning Lágmúla 

Anna María Jónsdóttir, geðlæknir  

Brynjólfur Y. Jónsson, dr med bæklunarlæknir 

Garðar Sigursteinsson, geðlæknir  

Guðjón Vilbergsson, kvensjúkdómalæknir  

Gunnar Herbertsson, kvensjúkdómalæknir  

Helgi Jónsson, geðlæknir  

Kjartan Kjartansson, geðlæknir  

Kristín Jónsdóttir, kvensjúkdómalæknir  

Kristinn Tómasson, geðlæknir  

Ólafur M Håkansson, kvensjúkdómalæknir  

Ómar Hjaltason, geðlæknir  

Ómar Ívarsson, geðlæknir  

Ragnheiður I Bjarnadóttir, kvensjúkdómalæknir  

Sigrún Hjartardóttir, kvensjúkdómalæknir  

Stefán E Matthíasson dr med, æða- og almennar skurðlækningar  

Tryggvi B Stefánsson, almennar skurðlækningar og skurðlækningar  

Þórir S Njálsson, lýtalæknir og almennar skurðlækningar 

Ólafur Þór Ævarsson, geðlæknir Forvarnir, Lágmúla 5 

 

Lífsteinn  Álftamýri 1-5 108 Reykjavík  

Kristín Andersen, kvensjúkdómalæknir 

Sigrún Arnardóttir, kvensjúkdómalæknir  

Snorri Ingimarsson, geðlæknir  

Sjöfn Kristjánsdóttir, meltingarlæknir 

 

Læknastofur Skipholti 50b, 105 Reykjavík 

Berglind Steffensen, kvensjúkdómalækningar og fæðingarhjálp  

Kristján Oddsson, kvensjúkdómalækningar og fæðingarhjálp  

Ósk Ingvarsdóttir, Kvensjúkdómar og fæðingarhjálp  

 

http://ja.is/gular/?q=%22Skipholti%2050b%22%20póstnúmer:105
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Læknastöðin Uppsölum Kringlunni 4-12 103 Reykjavík  

Anna Þ Salvarsdóttir, kvenlækningar, kvenkrabbameinslækningar  

Arnar Hauksson, dr med kvensjúkdómar og fæðingarhjálp  

Benedikt Ó Sveinsson, kvensjúkdómar og fæðingarhjálp  

Brjánn Á Bjarnason, geðlækningar  

Grétar Sigurbergsson, geðlækningar  

Kristófer Þorleifsson, geðlækningar  

Magnús E Kolbeinsson, skurðlækningar  

Óttar Guðmundsson, geðlækningar  

 

Læknastöðin Glæsibæ Álfheimum 74 104 Reykjavík  

Ásgeir Theódórs, lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Birgir Guðjónsson, lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Guðmundur Ragnarsson, lyflæklingar og meltingarsjúkdómar  

Guðni Arinbjarnar, bæklunarskurðlækningar  

Hafsteinn Sæmundsson, kvensjúkdóma- og krabbameinslækningar kvenna  

Kjartan B. Örvar, lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Sigurður Björnsson, lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Sigurjón Sigurðsson, bæklunarskurðlækningar  

Sigurjón Vilbergsson, lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

Trausti Valdimarsson, lyflækningar og meltingarsjúkdómar  

 

Læknastöð Vesturbæjar Melhaga 20-22 107 Reykjavík  

Einar Már Valdimarsson, taugalæknir   

Jón Brynjólfsson, geðlæknir  

Árni Tómas Ragnarsson, gigtlæknir  

 

Orkuhúsið Suðurlandsbraut 34 108 Reykjavík  

Björn P Sigurðsson, bæklunar- og handarskurðlæknir  

Gauti Laxdal, bæklunarskurðlækningar  

Guðmundur Gunnlaugsson, bæklunar- og handarskurðlæknir 

http://ja.is/u/einar-mar-valdimarsson-laeknir-melahaga/
http://ja.is/u/jon-brynjolfsson-gedlaeknir-reykjavik/
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Guðmundur Ö Guðmundsson, bæklunarskurðlækningar  

Gunnar Brynjólfur Gunnarsson, bæklunarskurðlæknir  

Jón Ingvar Ragnarsson, bæklunarskurðlækningar  

Ólafur Ingimarsson, bæklunarskurðlækningar  

Sigurður Ásgeir Kristinsson, framkvæmdastjóri, bæklunarskurðlækningar  

Örnólfur Valdimarsson, bæklunarskurðlækningar  

Andri Kristinn Karlsson, bæklunarskurðlæknir  

Arnbjörn Arnbjörnsson, bæklunarskurðlækningar  

Ágúst Kárason, bæklunarskurðlækningar  

Brynjólfur Jónsson, bæklunarskurðlækningar  

Ragnar Jónsson, bæklunarskurðlækningar  

Stefán Carlsson, bæklunarskurðlækningar  

Sveinbjörn Brandsson, bæklunarskurðlækningar  

 

Þriðja stig þjónustu; Sjúkrahús og endurhæfingarstofnanir. 

Landspítali. Aðalskriftst. Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.  

Sent á yfirlækna endurhæfingar, gigtarsjúkdóma, hjartasjúkdóma, innkirtla- og 

efnaskiptasjúkdóma, lungnasjúkdóma og meltingarsjúkdóma, 

bæklunarskurðlækninga, geðsviðs og kvennasviðs.  

Sjúkrahúsið á Akureyri,   Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri. Sent á yfirlækna 

bæklunardeildar, endurhæfingardeildar, handlækninga, kvensjúkdóma og 

lyflækninga.  

Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað  Mýrargötu 20 - 740 Neskaupstað 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða  Torfnesi, 400 Ísafjörður 

Reykjalundur Endurhæfingarmiðstöð SÍBS  270 Mosfellsbæ 

Heilsustofnun NLFÍ   Grænumörk 10, 810 Hveragerði 

 

 

 

http://www.fsa.is/
http://ja.is/u/heilbrigdisstofnun-austurlands/
http://ja.is/hradleit/?q=%22M%C3%BDrarg%C3%B6tu%2020%22%20p%c3%b3stn%c3%bamer%3a740
http://hvest.is/hagnytar.phtml?lang=isl
http://www.reykjalundur.is/
http://www.hnlfi.is/
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Fylgiskjal 2. Spurningalisti  

 

Spurningalisti um greiningu, ráðgjöf og meðferð fyrir fullorðna 

einstaklinga sem glíma við ofþyngd/offitu árið 2011 

Spurningalistinn er sendur til heilbrigðisstofnana  og heilsugæslustöðva á 

landsbyggðinni, heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu, sjálfstætt starfandi 

heimilislækna, annarra sjálfstætt starfandi sérfræðilækna sem annast sjúkdóma sem 

tengjast offitu, endurhæfingarstofnana og sjúkrahúsa.  

Í spurningalistanum er orðið „stofnun“ notað yfir vinnustað meðferðaraðila hvort 

sem um er að ræða stofu einstaklings, fyrirtæki eða stofnun. 

Í þessum spurningalista er óskað eftir upplýsingum um fullorðna einstaklinga (eldri 

en 18 ára). 

Óskað er eftir að upplýsingar þessar miði við þjónustu eins og hún var veitt árið 2011. 

Í sumum tilvikum er viðeigandi að merkja við fleiri en einn valkost og bið ég þig að 

svara í alla þá valkosti sem við eiga.  

Spurningum í þessari könnun er ekki ætlað að vera leiðandi um æskileg vinnubrögð 

heldur gefa upplýsingar um núverandi verklag.  

Könnun þessi er í tveim hlutum 

Fyrri hluti varðar greiningu, ráðgjöf, skipulag og meðferð og vonast ég til að allir sjái 

sér fært að svara þessum hluta. 

Spurningar fyrri hluta eru bæði ætlaðar faglegum yfirmönnum stofnana og 

einstaklingum með stofurekstur.  Ef stofnun hefur sett upp vinnureglur sem samstillir 

nálgun fagaðila um greiningu, ráðgjöf og meðferð ofþyngdar/offitu þá miða svörin 

við það skipulag. Ef slíkar vinnureglur eru ekki fyrir hendi og mismunandi er hvernig 

fagaðilar innan hennar nálgast verkefnið, þá vinsamlega svarið eins og þessum 

málum er oftast háttað innan þinnar stofnunar.  

Seinni hlutinn á við stofnanir sem veita skipulagða eða þverfaglega nálgun við 

meðferð fyrir einstaklinga með ofþyngd/offitu. Þeir sem veita slíka þjónustu eru 

vinsamlega beðnir að svara þessum hluta.  
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Fyrri hluti 
 

Tegund þjónustu og staðsetning – vinsamlega merkið í viðeigandi reiti:  

(   ) Sjúkrahús         (   ) Höfuðborgarsvæðið 

(   ) Endurhæfingarstofnun      (   ) Vesturland/Vestfirðir 

(   ) Heilsugæslustöð       (   ) Norðurland 

(   ) Sjálfsstætt starfandi heimilislæknir      (   ) Austurland 

               (   ) Aðrir sjálfsstætt starfandi sérfræðilæknar              (   ) Suðurland 

 Hvaða sérgrein ? ___________________________________________________ 

      

1. Er skimað fyrir holdafari fullorðinna á þinni stofnun ? 

(   ) Nei 

(   ) Vigtun fer fram við ákveðin tilefni, þá hvaða (dæmi: greining eða eftirlit 

vegna sjúkdóma sem tengist offitu s.s. sykursýki, annað)?  

_________________________________________________________________ 

(   ) Já, hve oft fer vigtun fram (dæmi; við hverja komu, árlega, annað) ?  

 
2. Er líkamsþyngdarstuðull (Body Mass Index, BMI) reiknaður og skráður ? 

(   ) Nei 

(   ) Við ákveðin tilefni, þá hvaða? _____________________________________ 

(   ) Já, hve oft (dæmi; við hverja komu, árlega, annað) ? ___________________ 

 

3. Er sjúkdómsgreiningin offita að öllu jöfnu skráð í sjúkraskrá ? 

(   ) Nei 

(   ) Já, ef tilefni heimsóknar gefur tilefni til.  

(   ) Já, yfirleitt skráð, án tillits til hvort heimsóknin tengist offitu eða tengdum 

sjúkdómum. 

 

4. Er mittismál einstaklinga mælt ? 

(   ) Nei 

(   ) Mæling fer fram við ákveðin tilefni, þá hvaða ?  _______________________ 

     (   ) Já, hve oft (dæmi; við hverja komu, árlega, annað) ? ___________________ 

 

5. Eru of þungir/of feitir einstaklingar spurðir um lífstíl og/eða áhuga 

þeirra til breytinga á  lífsstíl (auka hreyfingu, bæta mataræði, máltíðaskipan og 

daglegar venjur)? 

(   ) Nei 

(   ) Stundum, þá við hvaða tilefni ? ____________________________________ 

(   ) Já 
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6. Er einstaklingum með ofþyngd/ offitu ráðlagt að leita sér aðstoðar  

  vegna þyngdar ? 

(   ) Nei 

(   ) Já, hvert er þeim ráðlagt að leita? (vinsamlega tilgreinið þær 

meðferðarleiðir sem  oftast er vísaði til)  

a.____________________________________________________________________ 

    b.____________________________________________________________________ 

    c.  ___________________________________________________________________ 

    d.____________________________________________________________________ 

 

7. Hefur stofnunin sett upp vinnureglur vegna greiningar eða ráðgjafar til   

einstaklinga sem  glíma við ofþyngd/offitu sem fagaðilar stofnunarinnar fylgja ? 

(   ) Já, fagaðilar stofnunarinnar fylgja samskonar vinnureglum vegna 

ofþyngdar/offitu 

(   ) Nei, slíkar reglur eru ekki til staðar 

(   ) Á ekki við, ekki starfa margir fagaðilar við stofnunina 

 

8. Er áhugi á þinni stofnun til að setja upp vinnureglur vegna greiningar og  

ráðgjafar vegna ofþyngdar/offitu ? 

(   )  Nei, áhugi er ekki fyrir hendi 

(   )  Já, áhugi er fyrir hendi. Ef já, hvað hindrar framkvæmd ? 

    (   )  Skortur á mannafla 

    (   )  Skortur á  fjármagni 

    (   )  Ónóg þekking 

    (   )  Aðstöðuleysi  

    (   )  Annað, þá hvað ? ____________________________________________ 

 

9. Veitir stofnunin meðferð fyrir einstaklinga með offitu? 

(   )  Nei, meðferð fyrir einstaklinga með ofþyngd/offitu er ekki veitt 

(   )  Já, meðferð vegna ofþyngdar/offitu fer fram í einstaklingsviðtölum fagaðila 

við  skjólstæðing í daglegu starfi en ekki er um skipulega nálgun að ræða 

(   ) Já, skipulögð meðferð fyrir einstaklinga með ofþyngd/offitu án 

þverfaglegrar teymisvinnu. (Hér er átt við að fagaðili/-ar hafi sett upp verklag 

sem miðar að því að veita skjólstæðingum meðferð við ofþyngd/offitu) 

(   ) Já, þverfaglegt teymi annast meðferð fyrir einstaklinga með ofþyngd/offitu. 

(Hér er þverfaglegt teymi skilgreint sem samvinna þriggja fagaðila að lágmarki) 

 

 

Hér lýkur fyrri hluta. Ef framhald könnunarinnar á ekki við á þinni 

stofnun kann ég þér bestu þakkir fyrir þátttökuna 
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Seinni hluti 
 

Ef skipulögð og/eða þverfagleg meðferð fyrir einstaklinga með 

ofþyngd/offitu er til staðar á þinni stofnun bið ég þig vinsamlega að 

svara eftirfarandi spurningum: 

 

10. Hvert er markmið meðferðarinnar ?       

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Byggist meðferðin á ákveðnum fræðigrunni ?  

(   ) Nei 

(   ) Veit ekki 

(   ) Já, þá hvaða fræðigrunni ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Hvaða fagaðilar annast meðferðina; hver er menntun þeirra, fjöldi og  

starfshlutfall ?  

A. Félagsráðgjafi   Fjöldi  _____  starfshlutfall   ___ %    (  ) ekki skilgreint* 

B. Hjúkrunarfræðingur   Fjöldi  _____  starfshlutfall   ___ %    (  ) ekki skilgreint 

C. Iðjuþjálfi  Fjöldi  _____  starfshlutfall   ___ %    (  ) ekki skilgreint 

D. Íþróttafræðingur Fjöldi  _____  starfshlutfall   ___ %    (  ) ekki skilgreint 

E. Læknir   Fjöldi  _____  starfshlutfall   ___ %    (  ) ekki skilgreint 

 - hver er sérmenntun læknis/lækna? _____________________________ 

F. Næringarfr./ráðgjafi Fjöldi  ______  starfshlutfall   ____%   (  ) ekki skilgreint 

G. Sálfræðingur  Fjöldi  ______  starfshlutfall   ____ %  (  ) ekki skilgreint 

H. Sjúkraliði  Fjöldi  ______  starfshlutfall   ____ %  (  ) ekki skilgreint 

I. Sjúkraþjálfari  Fjöldi  ______  starfshlutfall  ____ %  (  ) ekki skilgreint 

J. Önnur menntun, þá hver ? ____________________________________________ 

      Fjöldi  ______  starfshlutfall   ____%  (  )  ekki skilgreint 

*Hér er átt við að starf viðkomandi fagaðila vegna offitu er hluti af starfi viðkomandi og 

ekki er skilgreint hve stór hluti starfsins tilheyrir offitumeðferð sérstaklega.  

 

13. Hvernig er tilvísun í þjónustuna háttað ? 

(   )  Tilvísun frá lækni 

(   )  Tilvísun frá öðru heilbrigðisstarfsfólki 

(   )  Skjólstæðingar hafa sjálfir beinan aðgang að þjónustunni 
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14. Hve mörgum einstaklingum var veitt þjónusta á árinu 2011? 

(   )  Innan við 50 einstaklingum, þá hversu mörgum? _____________________ 

(   )  51-100 einstaklingum  

(   )  101-150 einstaklingum  

(   )  151-200 einstaklingum  

(   )  Ef fleiri en 201, hve mörgum ?  ___________________________________ 

 

15. Hve langur biðtími var eftir þjónustunni árið 2011 ? 

(    )  0-3 mánuðir 

(    )  4 -6 mánuðir 

(    )  7-11 mánuðir 

(    )  Ef 12 mánuðir eða lengri biðtími, hver var þá biðtíminn í mánuðum? ____ 

 

16. Er þjónusta þinnar stofnunar bundin ákveðnu þjónustusvæði ? 

     (   ) Nei, hún er opin einstaklingum af öllu landinu 

      (   ) Já, hún er eingöngu opin einstaklingum á þjónustusvæði stofnunarinnar  

       (   ) Annað fyrirkomulag, þá hvaða? ____________________________________ 

        

17.  Hvaða einstaklingum er þjónustan ætluð (vinsamlega merkið við alla reiti sem  

við eiga)? 

        (   ) Þjónustan er ætluð ákveðnum aldurshópi, þá hverjum ? _________________ 

(   ) Þjónustan er ætluð einstaklingum með ákveðnar sjúkdómsgreiningar, þá 

hverjar ? __________________________________________________________ 

(   ) Þjónustan er miðuð við einstaklingum með tiltekinn líkamsþyngdarstuðul, þá 

hvern ? ___________________________________________________________ 

(   ) Önnur viðmið eru notuð við veitingu þjónustu, þá hver ? _________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

18. Eru framkvæmdar mælingar við upphaf meðferðar ?  

(   ) Nei 

(   ) Já, vinsamlega setjið kross við þær mælingar sem notaðar eru  

(   ) Blóðrannsóknir, þá hvaða ? _______________________________________ 

(   ) Þyngd 

(   ) Hæð 

(   ) Líkamsþyngdarstuðull skráður 

(   ) Blóðþrýstingur  

(   ) Hjartsláttur 

(   ) Mittismál 
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(   ) Aðrar ummálsmælingar, þá hvaða ? ________________________________ 

(   ) Leiðnimælingar til greiningar á samsetningu líkamans, þá hvernig ? 

(   ) Hönd / hönd   (  ) Hönd / fótur      (  ) Fótur / fótur 

(   ) Annarskonar mælingar á samsetningu líkamans, þá hvernig ? 

_________________________________________________________________ 

(   ) Þolpróf, þá hvernig próf ? ________________________________________ 

(   ) Eru notaðar spurningar/kvarðar um lífsgæði  ? 

(   ) Nei 

(   ) Já, þá hvaða spurningar/kvarðar ? __________________________________ 

(   ) Eru notaðar spurningar/kvarðar um andlega líðan ? 

(   ) Nei 

(   ) Já, þá hvaða spurningar/kvarðar? __________________________________ 

(   ) Eru notaðar spurningar/kvarðar um líkamlega líðan ? 

(   ) Nei 

(   ) Já, þá hvaða spurningar/kvarðar? __________________________________ 

 

19. Eru mælingar  endurteknar ?  

(   ) Nei 

(   ) Já,  þá hvaða mælingar eru endurteknar og hve mörgum vikum eftir 

upphafsmælingu ?  

( ) Blóðrannsóknir __________________________________________________ 

(   ) Þyngd ________________________________________________________ 

(   ) Hæð _________________________________________________________ 

(   ) Líkamsþyngdarstuðull skráður_____________________________________ 

(   ) Blóðþrýstingur  ________________________________________________ 

(   ) Hjartsláttur ____________________________________________________ 

(   ) Mittismál _____________________________________________________ 

(   ) Aðrar ummálsmælingar __________________________________________ 

(   ) Leiðnimælingar til greiningar á samsetningu líkamans __________________ 

(   ) Aðrar mælingar á samsetningu líkamans _____________________________ 

(   ) Þolpróf _______________________________________________________ 

(   ) Spurningar eða kvarðar um lífsgæði ________________________________ 

(   ) Spurningar eða kvarðar um andlega líðan ____________________________ 

(   ) Spurningar eða kvarðar um líkamlega líðan __________________________ 

 

20. Hvernig er skipulagi meðferðar háttað?   

(   ) Einstaklingsmeðferð 

a. (   ) Tíðni einstaklingsviðtala skipulögð, þá hve oft (dæmi, vikulega, árlega) ? 

_________________________________________________________________ 

b. (   ) Tíðni einstaklingsviðtala breytileg, þá hvernig ? 

_________________________________________________________________ 
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(   )  Hópmeðferð 

a. Hve margir einstaklingar í hverjum hópi ? _______________________________ 

b. Hve oft hittist hópurinn ? ____________________________________________ 

c. Hve lengi varir hópmeðferðin ? _______________________________________ 

 

(   )  Samþætt einstakl.- og hópmeðferð. Vinsamlega tilgreinið skipulag meðferðar 

nánar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 (   ) Fjölskyldumeðferð. Vinsamlega tilgreinið skipulag meðferðar nánar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

(   ) Annað skipulag, þá hvernig  ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

21. Hvernig er eftirliti eftir meðferð skjólstæðinga háttað ? 

(   )  Skipulagt eftirlit er ekki til staðar 

(   )  Einstaklingsviðtöl, þá hvernig skipulögð ? ___________________________ 

(   )  Hópmeðferð endurtekin reglulega, þá hvernig ? ______________________ 

(   )  Annað eftirlit,  þá hvernig ?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

22. Fer fram árangursmat að meðferð lokinni ? 

(   ) Nei 

(   ) Já, hvernig er því mati háttað ? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna
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Fylgiskjal 3. Bréf með spurningalista.  

 

 

 

Reykjavík   14. mars 2012 

 

 

 

Ágæti læknir 

 

Undirrituð er heimilislæknir að mennt og meistaranemi í lýðheilsufræði við Háskólann í 

Reykjavík (HR). Leiðbeinendur mínir eru Ludvig Guðmundsson yfirlæknir næringar- og 

offitussviðs Reykjalundar og Birna Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og  aðjunkt við HR.  

Meistaraverkefni mitt felst í að skoða með hvaða hætti greining og meðferð við offitu 

fyrir fullorðna fór fram innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi árið 2011. Það er mér mikils 

virði að þú gefir  þér tíma til að svara neðangreindum spurningum fyrir 30. mars nk. 

Spurningar þessar eru sendar öllum yfirlæknum heilsugæslustöðva, 

endurhæfingarstofnana og yfirlæknum viðeigandi klínískra sviða sjúkrahúsa á Íslandi 

ásamt sjálfstætt starfandi heimilislæknum og öðrum sérfræðilæknum sem annast 

greiningu og eftirlit með sjúkdómum sem tengjast offitu.  Yfirlæknir getur vísað erindinu 

áfram til þeirra aðila sem hann telur hæfasta til að svara þessum spurningum innan 

sinnar stofnunar. Stefnt er að  því að skrifa grein um niðurstöður verkefnisins á 

vormánuðum 2012 og senda til Læknablaðsins til birtingar.  

 

Með fyrirfram þökk og bestu kveðjum, 

 

_______________________________________________ 

Erla Gerður Sveinsdóttir 

Læknir, Heilsuborg, Faxafeni 14, 108 Reykjavík 

erla@heilsuborg.is   Sími 860 1950 
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Fylgiskjal 4. Ítrekunarbréf. 

 

 

 

Garðabæ 15.apríl 2012 

 

 

 

 

Ágæti læknir 

 

Í mars sendi ég þér spurningalista þar sem verið er að skoða með hvaða hætti greining 

og meðferð við offitu fyrir fullorðna fór fram innan heilbrigðiskerfisins á Íslandi árið 

2011. Er þessi könnun hluti af námi mínu í lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík.  

Hafir þú þegar sent svör við þessum spurningalista þakka ég þér innilega fyrir þína 

þátttöku. Hafir þú ekki enn svarað  spurningalistanum langar mig að biðja þig að senda 

svörin til mín við fyrsta tækifæri. Stefnt er að  því að skrifa grein um niðurstöður 

verkefnisins á vormánuðum 2012 og senda til Læknablaðsins til birtingar.  

 

 

 

 

Með fyrirfram þökk og bestu kveðjum, 

 

_______________________________________________ 

Erla Gerður Sveinsdóttir 

Læknir, Heilsuborg, Faxafeni 14, 108 Reykjavík 

erla@heilsuborg.is   Sími 860 1950 

 

 

 


