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Útdráttur 

Offita er vaxandi vandamál jafnt hjá fullorðnum og börnum í nútíma samfélagi og er Ísland 

þar ekki undanskilið. Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að varpa ljósi á þekkingu um orsakir 

offitu barna og um meðferðarúrræði sem standa til boða fyrir börn yfir kjörþyngd, einkum með 

hliðsjón af hlutverki hjúkrunarfræðinga gegn þróun ofþyngdar. Leitað var eftir rannsóknum og 

fræðilegum heimildum á gagnagrunnum Scopus, Pubmed, Web of Science og víðar. Rannsóknir 

sýna að offita getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir andlega og líkamlega heilsu eins og 

geðræna kvilla, hjarta- og æðasjúkdóma og efnaskiptasjúkdóma. Samfara aukinni tíðni 

ofþyngdar hérlendis hefur þörfin fyrir heilsueflingu aukist en forvarnarstarf hefur stóreflst á 

síðastliðnum áratug.  Mikilvægt er að sporna gegn þróun offitu barna. Helstu meðferðir fyrir 

börn í ofþyngd miða að því að ná jafnvægi milli orkuneyslu og hreyfingu barna án þess að hindra 

eðlilegan vöxt barnsins og þroska þess. Jafnframt hefur góður meðferðarárangur hlotist með 

þátttöku foreldra í meðferð barna gegn ofþyngd. Skólahjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu 

hlutverki í heilsueflingu nemenda og eru í lykilhlutverki til að hafa jákvæð áhrif á forvarnarstarf  

innan skólans. Niðurstöður sýna að auka þarf áherslu á meðferðaúrræði fyrir börn yfir kjörþyngd 

en skortur er á meðferðarúrræðum hérlendis.  

Lykilorð: Hjúkrunarfræði, offita barna, forvarnir, meðferðir, hlutverk 

skólahjúkrunarfræðinga, hlutverk foreldra. 
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Abstract                 

Obesity is a growing problem among both adults and children in modern society and 

Iceland is no exception. The purpose of this literature review is to cast a light on the knowledge 

of the cause of childhood obesity and the therapeutic treatments available for overweight 

children, especially in relation to the role of nurses in the countering obesity. Various academic 

articles and research has been accessed through Scopus, Pubmed, Web of Science and beyond. 

Research shows that obesity can have drastic consequences for mental and physical health as 

well as psychological, cardiovascular and metabolism diseases. Alongside an increased 

frequency of national obesity the need for health promotion has increased and prevention work 

has been strengthened considerably in the last decade. Countering the development of childhood 

obesity is of great importance. Primary treatments for childhood obesity aim towards achieving a 

balance between physical activity and the energy consumption of children without obstructing 

the natural growth of the child or its maturity. A positive treatment result has furthermore 

resulted from the participation of parents in the treatment of children with obesity. School nurses 

play an important role in health promotion of students and they are in a key position to influence 

prevention work at schools in a positive manner. Results of the literature review show that an 

increased emphasis on therapeutic treatment for overweight children is needed but the 

availability of such treatments in Iceland is limited.  

Key words: Nursing, childhood obesity, treatments, role of parents, role of school nurse.  
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Inngangur 

Ofþyngd vaxandi vandamál í nútímasamfélagi og er orðið eitt stærsta 

heilbrigðisvandamál 21. aldar í hinum vestræna heimi (Edvardsson, Edvardsson og Hörnsten, 

2009). Á síðastliðnum þremur áratugum hefur ofþyngd hátt í tvöfaldast í heiminum og árið 

2010 voru fjörtíu milljón börn í heiminum undir 5 ára í ofþyngd (WHO, e.d.). Framvegis í 

þessari ritgerð verða orðin offita og ofþyngd notuð yfir sama fyrirbærið þ.e.a.s yfir 

einstaklinga sem eru of þungir eða of feitir samkvæmt mælingum líkamsþyngdarstuðuls 

(LÞS).  

Ísland er engin undantekning frá þessari þróun líkamsþyngdar sem hefur átt sér stað í 

heiminum. Samkvæmt heilbrigðisupplýsingum frá Embætti landlæknis árið 2012 meðal 9 ára 

barna á höfuðborgarsvæðinu eru rúmlega 23% yfir kjörþyngd og þar á meðal voru tæplega 

5% of feit og 18,5 % í ofþyngd (Landlæknisembættið, 2012a). 

Aðal orsök þyngdaraukningar er ójafnvægi á milli neyslu orku og orkunotkunar 

(Dehghan, Akhtar-Danesh, Merchant, 2005; Raychaudhuri og Sanyal, 2012). Yfirleitt eru 

orsakir offitu margþættar þó flestar tengjast lifnaðarháttum einstaklinga. Samfara aukinni 

tækniþróun síðustu áratugi hafa lífshættir barna breyst til muna þar sem kyrrseta barna hefur 

aukist með auknu sjónvarpsáhorfi, tölvunotkun og hreyfingarleysi (Raychaudhuri og Sanyal, 

2012). Aðrir orsakaþættir sem skýrt geta þróun þyngdaraukningar barna eru meðal annars 

erfðagallar, lyf og umhverfisþættir (Farooqi og O´Rahilly, 2006; Dehghan o.fl., 2005; 

Malone, 2005; Ells o.fl., 2005). Jafnframt hafa fræðimenn sýnt fram á áhrif félagslegrar stöðu 

á þróun ofþyngdar hjá börnum þar sem bág fjárhagsstaða foreldra leiðir til óhollari 

neysluvenja þar sem fæðan er gjarnan orkumikil og næringarsnauð (Deckelbaum og 

Williams, 2001). 
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Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að ofþyngd og offita hafa alvarlegar afleiðingar fyrir 

andlega, líkamlega og félagslega heilsu barna. Börn yfir kjörþyngd eru í aukinni hættu á að 

þróa með sér langvinna sjúkdóma og ber þar hæst hjarta-og æðasjúkdómar og 

efnaskiptasjúkdómar, einnig eru þau í aukinni áhættu að þróa með sér offitu yfir á 

fullorðinsárin (Deckelbaum og Williams, 2001; Taylor o.fl., 2006; Lee, 2009; Reinehr, Kiess, 

Sousa, Stoffel-Wagner og Wunsch, 2006; Maffeis o.fl., 2002). 

Þrátt fyrir að offita sé eitt stærsta heilbrigðisvandamál í heiminum í dag er þetta 

vandamál kannski meðal þeirra sem hvað auðveldast er að fyrirbyggja (Nauta, Byrne og 

Wesly, 2009). Forvarnir er ein leið að aðgerðum gegn offitu með það markmið að draga úr 

afleiðingum sem offita getur valdið (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Í því 

forvarnarstarfi sem unnið er að hérlendis hefur fyrst og fremst verið lögð áhersla á breytta 

lifnaðarhætti með aukinni hreyfingu og hollari fæðu. Samkvæmt nýjustu tölum Embættis 

landlæknis (2012a) hefur hlutfall barna yfir kjörþyngd staðið í stað síðastliðinn áratug sem 

gefur til kynna að forvarnarstarf sem unnið er að hér á landi hafi verið að skila árangri. 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu í að veita forvarnarþjónustu til almennings en 

faglegur bakgrunnur þeirra og náin samskipti við almenning skiptir þar mestu (Melin og 

Lenner, 2009). Fræðsla er mikilvægur þáttur í starfi hjúkrunarfræðinga og með öflugum 

forvörnum er mögulegt að koma í veg fyrir alvarleg heilbrigðisvandamál á borð við offitu 

(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Skólahjúkrunarfræðingar vinna hörðum höndum 

að því viðhalda heilbrigði barna og gegna þeir lykilhlutverki í forvörnum innan skólans gegn 

aukinni ofþyngd meðal barna með fræðslu og ráðgjöf (Sveinbjörn Kristjánsson, 2010). 

Flest meðferðarúrræði hjá börnum yfir kjörþyngd miða að því að minnka kyrrsetu 

með því að auka hreyfingu og draga úr orkuneyslu. Meðferðarúrræði sem reynst hafa 

árangursrík bæði hér á landi og erlendis eru fjölskyldumiðuð atferlismeðferð. Um er að ræða 
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sérhæfða meðferð sem felst í sálfræðilegri og líkamlegri nálgun sem snýr bæði að barninu og 

foreldrum þess (Epstein, Paluch, Roemmich og Beecher, 2007). Það meðferðaúrræði sem 

stendur til boða á Íslandi fer fram á Barnaspítala Hringsins. Meðferðin kallast Heilsuskólinn 

og þar fer fram fjölskyldumiðuð atferlismeðferð fyrir of feit börn og fjölskyldur þeirra þar 

sem stuðst er við hugmyndafræði Epsteins (2007) en hann hefur þróað meðferðarúrræði fyrir 

börn í ofþyngd í rúmlega þrjátíu ár (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, munnleg heimild, 30. 

apríl, 2013; Þrúður Gunnarsdóttir, 2006) 

Staða þekkingar á ofþyngd meðal barna hér á landi hefur aukist og forvarnarstarf 

hefur stóreflst. Samfélagslegar aðgerðir í skólum, heilsugæslu sem og á Barnaspítala 

Hringsins hafa átt sér stað á Íslandi, aðallega í formi forvarnarstarfs. Vísbendingar eru um að 

forvarnarstarf sé að skila árangri þar sem hlutfall barna yfir kjörþyngd hefur staðið í stað 

undanfarin ár (Landlæknisembættið, 2012a). En skortur er á gagnreyndri þekkingu um 

árangur úrræða fyrir börn sem þurfa á sérhæfðum meðferðarúrræðum að halda hérlendis.  

Markmiðið með þessu verkefni er að gera fræðilega úttekt á stöðu þekkingar um 

offitu barna á grunnskólaaldri með áherslu á þau meðferðaúrræði sem standa þeim aldurshópi 

til boða. Áhersla er einnig á hlutverk hjúkrunarfræðinga í forvörnum gegn aukinni 

líkamsþyngd meðal barna.  

Heimilda var leitað í gagnagrunnum Scopus, Pubmed, Web of Science og á Google 

fræðasetri á tímabilinu september 2012 til maí 2013 með eftirfarandi leitarorðum: offita, 

ofþyngd, hjúkrunarfræði, skólahjúkrun, hlutverk, forvarnir, heilsuefling og meðferðarúrræði. 

Upplýsingar fengust einnig í tímaritslista LSH, lögum, siðareglum og úr bókum á 

heilbrigðisvísindabókasafni Landspítalans frá árunum 1993-2013. 
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Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin samanstendur af fjórum meginköflum. Í upphafi er gert grein fyrir fræðilegri 

umfjöllun um ofþyngd barna á grunnskólaaldri. Þar næst verður fjallað um mikilvægi 

forvarnarstarfs til að sporna við þróun ofþyngdar meðal barna og greint er frá helstu aðilum 

er viðkoma því starfi og hlutverkum þeirra gerð skil. Þriðji kaflinn fjallar um 

meðferðarúrræði fyrir börn yfir kjörþyngd en kaflinn skiptist í tvennt þar sem fjallað er um 

úrræði á erlendum vettvangi annarsvegar og hérlendis hinsvegar. Fjórði og síðasti kaflinn 

inniheldur umræður um helstu meðferðarúrræði sem skila góðum árangri fyrir ofþyngd barna 

og greint frá tillögum að frekari aðgerðum gegn ofþyngd barna.  
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Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla er fjallað almennt um ofþyngd og offitu barna með því markmiði að 

skýra frá þróun ofþyngdar barna í heiminum og áhrif þess á lífsgæði þeirra. Í upphafi 

yfirlitsins er greint frá þróun og tíðni ofþyngdar barna bæði hér á landi og erlendis. Því næst 

er greint frá orsökum og afleiðingum þróunar ofþyngdar meðal barna út frá rannsóknum 

fræðimanna og rökstuðningi þeirra. Að lokum er fjallað um það forvarnastarf sem unnið er að 

og helstu aðilum sem koma að forvarnarstarfi og hlutverkum þeirra. 

1.1. Ofþyngd 

Ofþyngd (e. obesity) hefur verið skilgreind sem óeðlileg eða óhófleg fitusöfnun sem 

getur dregið úr heilsu og lífsgæðum fólks (WHO, 2011a). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) (2011a) hefur lýst yfir offitufaraldri og telur enga lýðheilsuógn eins vanmetna um 

víða veröld og offitu. Ástæður þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað síðastliðna áratugi má 

m.a. rekja til aukinnar tækniþróunar sem hefur leitt til þess að lífstíll almennings hefur breyst. 

Kyrrseta hefur færst í aukana samhliða óheilbrigðum neysluvenjum meðal fólks. Neikvæðar 

afleiðingar ofþyngdar á heilsu einstaklinga geta verið margvíslegar. Að mati fræðimanna eru 

börn í ofþyngd í aukinni áhættu að þróa með sér offitu á fullorðinsárum sem eykur líkur á því 

þau þrói með sér lífstílssjúkdóma á borð við hjarta- og æðasjúkdóma sem og 

efnaskiptasjúkdóma (Freedman, Mei, Srinivasan, Berenson og Dietz, 2007; Maffeis o.fl., 

2002).  
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1.2. Líkamsþyngdarstuðull 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) eða ,,Body mass index” (BMI) er sú mælieining sem 

notuð er til að mæla ofþyngd og offitu hjá börnum og fullorðnum. Hann er reiknaður út frá 

þyngd einstaklingsins í kílógrömmum deilt með hæð í metrum í öðru veldi (kg/m2). Útkoman 

sem fæst er stuðull sem hægt er að bera saman við ákveðin viðmiðunargildi og meta þannig 

holdafar hvers og eins. Í rannsókn Stefáns Hrafns Jónssonar, Margrétar Héðinsdóttur, 

Ragnheiðar Ósk Erlendsdóttur og Jóns Óskars Guðlaugssonar (2011) er fjallað um hina ýmsu 

galla sem fylgja líkamsþyngdarstuðlinum m.a. að niðurstöður mælitækisins gera ekki 

greinarmun á ólíkri líkamsbyggingu einstaklinga. Taka höfundar fram að í mælingum á 

líkamsþyngdarstuðli er ekki gerður greinarmunur á fitumassa og vöðvamassa. Þrátt fyrir 

ýmsa vankanta líkamsþyngdarstuðulsins má þó nýta niðurstöður mælitækisins til að greina á 

milli fjögurra þátta sem teljast til viðmiðunargilda um líkamsþyngd, þ.e. á milli þátta eins og 

þyngdar sem telst vera undir kjörþyngd, kjörþyngd, ofþyngd og offita (Stefán Hrafn Jónsson 

o.fl., 2011). Samkvæmt WHO (2011a) gefur líkamsþyngdarstuðull hjá fullorðnum sem er 

jafn og eða hærri en 25 til kynna ofþyngd en um offitu þegar stuðullinn er jafnt og eða hærri 

en 30. Hins vegar eru önnur og breytileg viðmið fyrir börn, þar sem aukið tillit er tekið til 

kyns og aldurs þeirra.  

Cole, Bellizzi, Flegal og Dietz (2000) settu fram viðmiðunarmörk fyrir 

líkamsþyngdarstuðul barna eftir að hafa unnið samantekt rannsóknarniðurstaða á þyngd og 

hæð 200 þúsund einstaklinga frá fæðingu til 25 ára aldurs. Út frá þessum niðurstöðum voru 

sett alþjóðleg viðmið fyrir börn á aldrinum tveggja til átján ára þar sem niðurstöður 

líkamsþyngdarstuðuls barna er háður kyni og aldri. Hundraðshlutfall líkamsþyngdarstuðuls er 

síðan fundið út frá þessum tveimur breytum. Viðmiðin geta verið örlítið mismunandi eftir 

löndum þar sem munurinn felst helst í því hvaða hundraðshlutfall LÞS er miðað við þegar 
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greina á líkamsþyngd. Samkvæmt viðmiðunarmörkum Cole (2000) eru börn með LÞS ≥85 

hundraðshluta talin vera í ofþyngd og börn með LÞS ≥95 hundraðshluta talin vera í offitu. 

Flest lönd tileinka sér viðmiðunargildi Cole við mælingar á líkamsþyngdarstuðli barna, þar á 

meðal Bandaríkin (Cole o.fl., 2000). Á Íslandi er einnig stuðst við viðmiðunargildi Cole 

(2000) en hins vegar eru börn skilgreind í ofþyngd þegar LÞS er ≥ 91 hundraðshluta og í 

offitu þegar LÞS er ≥ 98 hundraðshluta samkvæmt vinnuhópi á vegum 

Landlæknisembættisins (Landlæknisembættið, 2004a). 

Ball, Bindler og Cowen (2010) hafa bent á að sömu galla er að finna í 

líkamsþyngdarstuðli barna eins og hjá fullorðnum þar sem ekkert tillit er tekið til vöðvamassa 

eða beinabyggingar einstaklinga. Barn sem stundar íþróttir af kappi og er með mikinn 

vöðvamassa getur vegna hans mælst með háan líkamsþyngdarstuðul. Þrátt fyrir þá vankanta 

sem fylgja mælitæki LÞS er það enn í dag eitt áreiðanlegasta mælitækið til að meta holdafar 

einstaklinga að mati Ball, Bindler og Cowen (2010).  

1.3. Tíðni ofþyngdar og offitu 

Ofþyngd og offita er vaxandi heilsufarsvandamál í heiminum sem herjar bæði á íbúa 

þróunarlanda sem og á vestræn iðnríki. Í upphafi tuttugustu aldarinnar varð mikil 

vitundarvakning á vannæringu meðal almennings og leiddu rannsóknir í ljós að aukin orka í 

matarræði dró verulega úr vannæringu um leið og framleiðni iðnaðar jókst. Samfara aukinni 

þekkingu og tækniframförum og auknu framboði orkuríkra matvæla hefur tími skorts og 

hungurs heyrt sögunni til meðal margra vestrænna þjóða (Caballero, 2007). Í kjölfar 

hækkandi tíðni ofþyngdar í flestum löndum Evrópu var gerð rannsókn þar sem aðal orsök 

þessarar hækkuðu tíðni ofþyngdar meðal fólks er rakin til verri lifnaðarhátta sem rekja megi 

til efnahags- og félagslegra áhrifa á hegðun fólks. Aukin kyrrseta samfara auknu framboði á 
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óhollum mat er talin vera helsta orsökin á þessari hækkuðu tíðni og því vandamáli sem við 

stöndum frammi fyrir í dag (Lobstein og Millstone, 2007).  

Tíðni ofþyngdar hefur verið könnuð í samanburði við þjóðfélagsstöðu fólks, þar sem 

sýnt var fram á að tekjuminna fólk með lægri menntun væri líklegra til þess að þjást af 

ofþyngd eða offitu (Kocken, Schönbeck, Henneman, Janssens og Detmar, 2012). Hvort 

þekkingarskortur, bág fjárhagsstaða eða að lítill tími gefst til uppeldis ráði þar sök er óljóst 

(Dehghan o.fl., 2005). 

Samkvæmt rannsóknum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) eru allt að 25-

70% fullorðinna í Evrópu yfir kjörþyngd (2011b). Ofþyngd meðal ungmenna hefur verið 

mikið áhyggjuefni, sérstaklega hve ört þetta vandamál hefur vaxið síðustu áratugi. Að 

meðaltali eru 16% af ellefu ára drengjum í Evrópu í yfirþyngd og 12% stúlkna. Drengir eru 

almennt þyngri en stúlkur (WHO, 2011b). Hæsta tíðni ofþyngdar og offitu meðal barna er í 

Bandaríkjunum en tíðni þar í landi hefur allt að þrefaldast á síðustu árum og þar glíma nú yfir 

40% barna við þennan vanda í dag (Han, Lawlor og Kimm, 2010). Lægsta tíðni barna yfir 

kjörþyngd í heiminum er í Asíu en þar er talið að um 14% barna séu í ofþyngd og 3% í offitu 

(WHO, e.d.). Tíðni ofþyngdar er misjafnt eftir þjóðum heimsins og virðist þessi faraldur 

leggjast einna verst á vesturlandabúa (WHO, 2011b; Han o.fl., 2010). 

Ísland er engin undantekning hvað þessa þróun varðar og fór börnum yfir kjörþyngd 

ört fjölgandi í þjóðfélaginu á síðari hluta tuttugustu aldar samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Brynhildar Briem (1999). Brynhildur Briem (1999) gerði veigamikla rannsókn hér á landi þar 

sem hún kannaði holdafar 9 ára barna á árunum 1938-1998. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna fram á að hlutfall barna yfir kjörþyngd jókst talsvert á tímabilinu 1958-1998. Á þessu 

tímabili jókst hlutfall 9 ára barna yfir kjörþyngd úr 6,5% árið 1958 í 24,7% árið 1998. Þrátt 
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fyrir að um eldri rannsókn sé að ræða er hún mikilvæg í ljósi sögu og þróunar á líkamsvexti 

barna á Íslandi.  

Veturinn 2002 hóf skólaheilsugæsla höfuðborgarsvæðisins rafræna skráningu á 

hæðar-og þyngdarmælingu nemenda í 1. ,4. , 7. og 9. bekk á höfuðborgarsvæðinu í samrænt 

kerfi sem kallast Ískrá. Líkamsþyngdarstuðull nemenda er reiknaður og notast er við viðmið 

Cole (2000) þar sem er miðað við tvær breytur, kyn og aldur barna. Tilkoma þessa 

skráningarkerfis auðveldar eftirlit á breytingum á fjölda barna sem mælast í yfirþyngd eða 

offitu hér á landi (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2011). Nýjustu tölur frá Embætti landlæknis 

(2012a) sem byggja á niðurstöðum skráningar Ískrá gefa til kynna að rúmlega 23% níu ára 

barna á höfuðborgarsvæðinu eru yfir kjörþyngd, þar á meðal voru 18,5% í ofþyngd og 

tæplega 5% með offitu. En samkvæmt skýrslu frá Landlæknisembættinu (2012a) sem byggir 

á niðurstöðum skráningu úr Ískrá og ennfremur á rannsókn Brynhildar Briem (1999) hafa 

ekki orðið afgerandi breytingar undanfarinn áratug á hlutfalli 9 ára barna yfir kjörþyngd á 

höfuðborgarsvæðinu. Þær niðurstöður sem vert er að horfa jákvætt til er að síðustu ár fer 

hlutfall barna yfir kjörþyngd ekki hækkandi en að sama skapi ekki lækkandi. Tilkoma nýrrar 

heilbrigðisáætlunar er ein af þeim aðgerðum sem er ætluð til að draga úr tíðni ofþyngdar hér 

á landi (Velferðarráðuneytið, 2012). Áætlunin leggur til aðgerðir sem stuðla að bættum 

aðstæðum og umhverfi almennings sem stuðla að aukinni hreyfingu og heilsusamlegra 

mataræðis.  

1.4. Orsakaþættir ofþyngdar og offitu 

Rannsóknir veita ekki skýr svör um orsakir hraðrar aukningar á ofþyngd í heiminum. Yfirleitt 

eru orsakir offitu margþættar og oftast er um fleiri en eina orsök að ræða (Dehghan o.fl., 

2005). Þyngdaraukning á sér stað þegar einstaklingur neytir fleiri hitaeininga en orkuþörf 
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krefur, þ.e.a.s þeir sem eru í ofþyngd borða einfaldlega umfram það magn sem þeir hafa not 

fyrir (Dehghan o.fl., 2005; Raychaudhuri og Sanyal, 2012). 

Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir um mataræði og lífsstíl barna, þar á meðal um 

sjónvarpsnotkun. Í töflu 1 má finna upplýsingar um helstu rannsóknir, þátttakendur, aðferðir 

og niðurstöður. Frekari skil verða gerð á nokkrum þessara rannsókna hér að neðan. 

Kristján þór Magnússon o.fl (2003) gerðu rannsókn á hreyfingu barna á aldrinum 9 og 

15 ára. Markmið rannsóknarinnar var að kanna með spurningalistakönnun í hvaða mæli börn 

og unglingar uppfylltu hreyfiráðleggingar frá fyrrum Lýðheilsustöð. Alls var 1.323 börnum 

boðið að taka þátt í 18 grunnskólum, bæði á höfuðborgarsvæðingu og í dreifbýli. Samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum uppfylltu aðeins 5% úrtaks 9 ára barna hreyfiráðleggingar varðandi 

meðalerfiða og erfiða hreyfingu hvern dag og tæp 9% 15 ára unglinga. Í ljós kom að drengir 

hreyfðu sig meira og með meiri ákefð en stúlkur. Höfundar telja að núverandi lífshættir barna 

eigi stóran þátt í þróun ofþyngdar í nútímasamfélagi, langar kyrrsetur fyrir framan sjónvarp 

og að aukin tölvuleikjanotkun hafi komið í stað útileikja með þeim afleiðingum að börn 

hreyfa sig síður. Lobstein og Millstone (2007) eru á sama máli í yfirliti sínu en þar tóku þeir 

saman rannsóknir um algengi og þróun offitu barna og fullorðinna í flestum löndum í Evrópu 

og telja þeir að flestar orsakir ofþyngdar tengjast lifnaðarháttum einstaklinga. 

Áhorf á sjónvarp er stór hluti af lífi barna í nútímasamfélagi (Ghimere og Rao, 2013). 

Samkvæmt nýlegri rannsókn sem gerð var á fimm Norðurlöndum og þar á meðal Íslandi kom 

í ljós að íslensk börn neyta mestu sætinda meðal Norðurlandabúa og eru aðeins 4 % íslenskra 

barna sem neyta ekki sætinda eða sjaldnar en einu sinni í mánuði. Rannsóknin náði til alls 

2.479 barna á aldrinum 7-12 ára þar sem kannað var matarræði, hreyfing og algengi 

ofþyngdar barna á Norðurlöndunum. Notast var við símaviðtöl með stöðluðum spurningum 

og fóru þau fram haustið 2011. Einnig kom í ljós að börn horfa almennt á sjónvarps- og 
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tölvuskjá í 2-3 klukkustundir á dag og að strákar eru líklegri til að verja lengri tíma fyrir 

framan skjáinn en stúlkur (Rasmussen o.fl., 2012).  

Lissner o.fl. (2012) gerðu rannsókn með spurningakönnun og skoðuðu tengsl á milli 

ofþyngdar barna og sjónvarpsáhorfs hjá 15.144 þúsund tveggja og níu ára börnum í átta 

Evrópulöndum. Fylgst var náið með líkamsþyngdarstuðli og sjónvarpsáhorfi barnanna en 

niðurstöður gáfu til kynna jákvætt samband milli sjónvarpsáhorfs og ofþyngdar og jókst 

sambandið enn frekar ef börn voru með sjónvarp í svefnherbergi sínu. Rannsakendur tóku 

fram að ekki væri ljóst hvort sú þyngdaraukning sem fylgdi auknu sjónvarpsáhorfi væri 

sökum aukinnar fæðuinntöku eða minnkaðrar orkunotkunar.  

Auglýsingar hafa töluverð áhrif á börn og hafa rannsóknir sýnt fram á að börn verða 

almennt fyrir miklum áhrifum af auglýsingum, meðal annars hafa þær áhrif á mataróskir og 

matarhegðun þeirra (Raychaudhuri og Sanyal, 2012; Ghimere og Rao, 2013). Ghimere og 

Rao (2013) gerðu eigindlega rannsókn og könnuðu áhrif auglýsinga á 600 börn á aldrinum 

10-13 ára í Indlandi. Í ljós kom að 72% þeirra barna sem tóku þátt báðu foreldra sína um að 

kaupa vöru eftir að hafa séð hana auglýsta í sjónvarpinu. Höfundar taka fram að sælgæti, gos 

og óhollur matur er oftar auglýstur en hollar matvörur og er hann gjarnan settur upp á 

aðlaðandi hátt. Hollur matur á borð við grænmeti, ávexti og prótein er því sjaldnar auglýstur 

en höfundar álykta að með því að auka tíðni auglýsinga sem innihalda hollari valkosti væri 

hugsanlega hægt að koma í veg fyrir ofþyngd barna og minnka tannskemmdir (Ghimere og 

Rao, 2013).  
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Tafla.1. Rannsóknir um mataræði og lífsstíl barna  

 

Höfundar, ártal og titill

Rannsóknarsnið, fjöldi 

þátttakenda og 

tilgangur.

Íhlutun Helstu niðurstöður

Kristján Þór Magnússon, 

o.fl. (2011). 

Líkamshreyfing 9 og 15 

ára íslenskra barna í 

ljósi lýðheilsumarkmiða. 

Spurningalistakönnun.                   

n=1.323             

Tilgangur: Rannsaka í 

hvaða mæli 9 og 15 ára 

börn og unglingar á 

Íslandi uppfylltu nýlegar 

hreyfiráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar.

Börn valin af handahófi í 

Reykjavík og í dreifbýli á Íslandi í 

18 grunnskólum. Öllum 9 ára 

(N=662) og 15 ára (661) 

nemendum boðin þátttaka. 

Þátttakendur hæðar og 

þyngdarmældir, einnig var ákefð 

og tímalengd hreyfingar mæld með 

hröðunarmælum.

5% 9 ára barna og 9% 15 ára 

barna uppfylltu 

hreyfiráðleggingar varðandi 

meðalerfiða og erfiða ákefð 

hvern dag.

Rasmussen, o.fl. (2012). 

Nordic monitoring of 

diet, physical activity 

and overweight.

Spurningalistakönnun, 

staðlaðar spurningar. 

n=2.479                

Tilgangur: Kanna 

hreyfingu, matarræði og 

tíðni ofþyngdar barna á 

Norðurlöndum.

Tilviljunarúrrtak, þátttakendur 

voru börn á aldrinum 7-12 ára. 

Viðtölin fóru fram í síma. 

Íslensk börn neyta mestu sætinda 

meðal norðurlandabúa, aðeins 

4% íslenskra barna neyta ekki 

sælgæti eða sjaldnar en einu 

sinni í mánuði. Börn á 

Norðurlöndunum horfa almennt á 

sjónvarps- og/eða tölvuskjá í 2-

3 klukkustundir á dag. 

Lissner, o.fl. (2012). 

Television habits in 

realtion to overweight, 

diet and taste 

preferences in 

Eouropean children: the 

IDEFICS study.

Íhlutunarrannsókn. 

n=15.144             

Tilgangur: Skoða tengsl 

milli sjónvarpsáhorfs, 

ofþyngdar og matarræðis 

hjá börnum í 8 

Evrópulöndum.

BMI stuðull var reiknaður hjá 

börnunum. Foreldrar voru spurðir 

um sjónvarpsáhorf barna sinna

Jákvætt samband milli 

sjónvarpsáhorfs og ofþyngdar 

hjá börnum og jókst sambandið 

ef barn var með sjónvarp í 

herbergi sínu.

Ghimire, N. og Rao, A. 

(2013)              

Comparative evaluation 

of the influence of 

television

Spurningalistakönnun, 

blönduð aðferð.         

n=600                 

Tilgangur: Greina áhrif 

auglýsinga á börn og 

athuga fylgni milli 

auglýsinga og 

matarhegðun barna. 

12 lokaðar spurningar og 2 opnar 

spurningar. Þátttakendur voru börn 

á aldrinum 10-13 ára sem tilheyrðu 

einkaskólum og höfðu svipaðan 

bakgrunn og höfðu sjónvarp heima.

75% barna reyndust vera undir 

miklum áhrifum af auglýsingum 

og báðu um að kaupa auglýstar 

vörur, 66% af þeim báðu um 

auglýstan mat, 48,5 % báðu um 

auglýsta gosdrykki. 

Kolvetnisríkur matur var oftast 

auglýstur og orkuríkar matvörur 

eru oftar auglýstar á þeim 

stöðvum sem sýna barnaefni.
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Rannsóknir hafa einnig sýnt að líkurnar á því að barn sé í ofþyngd aukast töluvert ef 

foreldrar þess eru í ofþyngd (Slyper,1998; Whitaker, Wright, Pepe, Seidel og Dietz, 1997 ).  

Whitaker o.fl  (1997) gerðu afturskyggna hóprannsókn á áhrifum offitu foreldra á holdafar 

barna. Þátttakendur voru 1.333 og kannað var áhrif nærveru foreldris með offitu á LÞS barna. 

Niðurstöður sýndu að ef báðir foreldrar barns eru í ofþyngd eykst hættan á því að barn sé í 

ofþyngd um 70% og um 50% meiri líkur ef annað foreldrið er í ofþyngd. Niðurstöður sýndu 

einnig fram á að ef hvorugt foreldri barns er í ofþyngd eru aðeins 10% líkur á að barn þrói 

með sér ofþyngd. Lioret o.fl (2012) rannsökuðu áhrif lífsstíls og hegðunar fjölskyldunnar á 

lífsstíl barna. Í ljós kom að lífsstíll fjölskyldunnar hefur mikil áhrif á börn og skiptir sköpum 

fyrir mótun á persónuleika þeirra. Niðurstöður sýna að hegðun barna er undir áhrifum af 

þekkingu og viðhorfum foreldra þeirra. Foreldrar sem hafa meiri menntun eru líklegri til þess 

að vera betri fyrirmyndir barna sinna þegar kemur að heilsu, þau neyta frekar hollari matar og 

hreyfa sig meira en fólk með grunnmenntun (Lioret o.fl., 2012; Rasmussen o.fl., 2011). 

Félagsleg staða getur haft áhrif á þróun offitu hjá börnum. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun (WHO, 2011a) eru börn sem búa í lágtekjulöndum frekar í 

ofþyngd þar sem þau neyta orkuríks matar sem inniheldur mikið kolvetni frekar en hollan 

mat þar sem hann er dýrari.  

Auk lifnaðarþátta geta erfðafræðilegir þættir aukið líkur á að barn sé í ofþyngd. 

Wardle, Carnell, Haworth og Plomin (2008) könnuðu tengsl milli erfða og umhverfis á BMI 

stuðul meðal 5.092 tvíbura á aldrinum 8-11 ára í Bretlandi. Samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum skýrðu erfðafræðilegir þættir 40 % tilfella offitu hjá börnum. Sýnt 

hefur verið fram á að erfðafræðilegir þættir geta orsakað ofþyngd, þar má nefna 

efnaskiptasjúkdóma á borð við vanvirkan skjaldkirtil, ofgnótt af hormóninu cortisol og 

skortur á leptíni en genið leptín veldur aukinni matarlyst og eykur þar með líkur á þróun 
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ofþyngdar hjá börnum (Farooqi og O´Rahilly, 2006; Dehghan o.fl., 2005). Jafnframt geta 

sjúkdómar eins og vöðvasjúkdómar, ónæmissjúkdómar og gallar í mænu orsakað offitu 

(National obesity forum, e.d.). Ýmis lyf geta valdið þyngdaraukningu, þar má nefna insúlín, 

stera, geðlyf, flogaveikilyf og blóðþrýstingslækkandi lyf (Malone, 2005). 

1.5. Afleiðingar ofþyngdar og offitu 

Þegar offita þróast á barnsaldri getur hún haft alvarlegar afleiðingar seinna á ævinni 

(Lobstein og Millstone, 2007). Rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á að börn í yfirþyngd 

séu í aukinni áhættu að þróa með sér offitu yfir á fullorðinsárin (Reinehr o.fl., 2006; Maffeis 

o.fl., 2002; Lobstein og Millstone, 2007).  

Offita getur orsakað líkamlega, sálræna og félagslega vanlíðan hjá börnum (August 

o.fl., 2008). Aukin tíðni sjúkdóma á borð við sykursýki, háa blóðfitu, háþrýsting og gallsteina 

kemur fyrst og fremst fram hjá fullorðnu fólki en rannsóknir sýna að þessara sjúkdóma 

verður einnig vart hjá börnum og unglingum í offitu (Freedman o.fl., 2007). Í töflu 2 koma 

fram upplýsingar um valdar rannsóknar á þessu sviði þar sem fram kemur m.a. fjöldi 

þátttakenda, rannsóknaraðferð og helstu niðurstöður. Verður hér fjallað nánar um þessar 

rannsóknir. Dönsk rannsókn sem tekur mið af 276.835 þúsund skólabörnum á aldrinum 7-13 

ára greinir frá því að um 19% skólabarna í ofþyngd greinast með tvo af áhættuþáttunum sem 

nefndir eru hér fyrir ofan og 5% barna með offitu geindust með þrjá sjúkdóma eða fleiri. 

Rannsóknin fylgdi þeim einstaklingum eftir sem reyndust vera í ofþyngd yfir á fullorðinsárin 

og sýndi fram á að 10.235 karla og 4.318 kvenna fengu kransæðasjúkdóm seinna á ævinni 

sem reyndist vera í sumum tilfellum þeirra dánarorsök (Baker, Olsen og Sorensen, 2007). 

August o.fl. (2008) ályktuðu út frá rannsóknarniðurstöðum Baker o.fl. (2007) að há tíðni 

banvænna hjartaáfalla megi ef til vill rekja til aukinnar líkamsþyngdar einstaklinga í bernsku. 
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    Áunnin sykursýki er sjúkdómur sem er oft nefndur lífstílssjúkdómur en líkurnar á að 

fá sjúkdóminn aukast með aukinni tímalengd offitu (Maffeis o.fl., 2002). Í yfirliti Liru (2012) 

kemur fram að 85% barna sem greinast með sykursýki glíma við offitu og um 10% barna í 

ofþyngd eru með skert sykurþol. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um heilsufarslegar afleiðingar offitu og ofþyngdar 

barna. Að mati Taylor o.fl. (2006) er óæskilegt fyrir mannslíkamann að bera mikið af 

aukakílóum. Þegar líkaminn ber mikinn þunga er hann undir auknu álagi sem setur hann í 

hættu fyrir stoðkerfisvandamál. Í ljósi rannsóknaniðurstaðna Taylors og félaga geta 

stoðkerfisvandamál leitt til þess að börn séu útsettari fyrir liðverkjum, hreyfiskerðingu og 

beinhimnabólgu, einnig geta hnjáliðir orðið fyrir skaða.  

Þrátt fyrir að börn séu í ofþyngd geta þau samt sem áður þjáðst af næringarskorti. 

Rannsóknarniðurstöður Pinhas-Hamiel o.fl. (2003) sýna að börn sem eru í ofþyngd neyta 

síður matvæla sem eru rík af vítamínum og steinefnum og eru líklegri til þess að búa yfir 

næringarskorti. Samkvæmt höfundum er algengasta birtingarmynd næringarskorts járnskortur 

en hann getur jafnframt haft neikvæð áhrif á námsgetu barna. 
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Tafla 2. Rannsóknir um afleiðingar ofþyngdar og offitu barna 

 

Í yfirlitsgrein Lee (2009) tekur hann saman 60 yfirgripsmiklar rannsóknir víðsvegar úr 

heiminum um afleiðingar offitu á börn. Í greininni fjallar hann um sálrænar afleiðingar sem 

fylgja offitu barna og bendir á að sálrænar afleiðingar séu algengari en líkamlegar afleiðingar 

og geta haft neikvæð áhrif á þroska barnsins. Neikvæð ummæli varðandi útlit barna í ofþyngd 

geta valdið verulegri vanlíðan, barn í ofþyngd er gjarnan mismunað af jafnöldrum sínum og 

er líklegra til þess að verða fórnarlamb eineltis.  Offita eykur jafnframt hættu á geðrænum 

kvillum en er þó ekki talin vera geðsjúkdómur. Lee (2009) bendir á að offita barna hefur áhrif 

á félagstengsl þeirra og að börn í ofþyngd eru líklegri að þróa með sér tilfinninga- og 

hegðunarvandamál á borð við árásagirni, þunglyndi, kvíða, athyglisbrest og ofvirkni. Þessar 

neikvæðu afleiðingar vinna gegn þeim í daglegu lífi og í skólanum, þau standa sig almennt 

Höfundar, ártal og titill
Rannsóknarsnið, fjöldi 

þátttakenda og tilgangur.
Íhlutun Helstu niðurstöður

Baker, o.fl. (2007).                     

Childhood body-mass index 

and the

risk of coronary heart 

disease in adulthood.

Slembiskipt 

samanburðarrannsókn. 

n=1295                     

Tilgangur: Kanna tengsl á 

milli BMI í bernsku, 7-13 

ára og kransæðasjúkdóma á 

fullorðinsárum (25 og eldri).

BMI stuðull mældur árlega, 

upplýsingar geymdar í gagnabanka. 

Athugað tengsl kransæðasjúkdóma við 

háan BMI stuðul í æsku.

Höfundar spá fyrir um jákvæð tengsl 

offitu barna og kransæðastíflu á 

fullorðinsárum. Tengslin reyndust 

sterkari hjá drengjum og áhættan 

eykst með aldri barns.

Taylor, o.fl. (2006).        

Orthopedic complications 

of overweight in children 

and adolescents.

Spurningalistakönnun, 

staðlaðar spurningar.       

n=183                       

Tilgangur: Kanna afleiðingar 

ofþyngdar á stoðkerfi 

líkamanns.

Börnum skipt í tvo hópa, þ.e.a.s börn í 

ofþyngd og börn í kjörþyngd. 

Spurningalisti var lagður fyrir börnin, 

spurt var um sjúkrasögu og 

stoðkerfisvandamál.

Of þung börn þjást frekar að 

óþægindum frá stoðkerfi t.d 

beinbrotum, skerðingu á hreyfingu, 

beinhimnabólgu og hnéverkjum.

Pinhas-Hamiel o.fl. (2003).                    

Greater prevalence of iron 

deficiency in overweight 

and obese children and 

adolescents.

Klínísk rannsókn            

n=321 börn.                 

Tilgangur: Athuga hvort börn 

og unglingar eru í aukinni 

hættu að fá járnskort.

Börnum skipt í þrjá hópa eftir BMI 

stuðli, aldri og kyni. 

Innkirtlasérfræðingar fylgdust með 

járni í blóði hjá börnunum í 2 ár.

Járnskortur og næringaskortur 

reyndust vera algengast hjá börnum 

sem voru með hæsta BMI stuðull. 

Vegna hugsanlegum skaða járnskorts 

ættu börn með offitu að fá meðferð 

við járnskorti.
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verr í skóla og ná síður að fylgja jafnöldrum sínum eftir í námi. Jafnframt er sjálfstraust þessa 

barna almennt verra en barna í kjörþyngd þar sem líkamsímynd þeirra getur haft neikvæð 

áhrif á félagstengsl þeirra (Lee, 2009). 

Samkvæmt yfirlitsgrein Liriu (2012) hafa afleiðingar offitu ekki einungis áhrif á 

lífsgæði einstaklinga heldur valda þau samfélaginu í heild auknum kostnaði. Áætlað er að 2-

8% af fjárhagskostnaði heilbrigðisþjónustu á heimsvísu megi rekja til afleiðinga offitu. Þar að 

auki veldur offita ýmsum óbeinum samfélagslegum kostnaði þar sem einstaklingar með offitu 

hætta fyrr á vinnumarkaði, fara snemma á eftirlaun auk þess að auknar fjarvistir þeirra frá 

vinnu minnkar framleiðni (Liria, 2012; SIGN, 2010). 

1.6. Samantekt 

Ofþyngd/offita er óeðlileg fitusöfnun sem getur dregið úr heilsu og lífsgæðum fólks. 

Offita meðal barna hefur aukist töluvert síðastliðna áratugi sem er áhyggjuefni í ljósi áhrifa 

sem henni gjarnan fylgja. Á Íslandi eru rúmlega 23% barna á höfuðborgarsvæðinu yfir 

kjörþyngd. Orsakir ofþyngdar hjá börnum er helst rakin til breyttra lifnaðarhátta þar sem 

kyrrseta hefur aukist ásamt óhóflegri neyslu á óhollum mat. Umhverfið er talinn vera stór 

áhrifavaldur í þróun ofþyngdar barna auk þess sem tækniþróun hefur valdið aukinni kyrrsetu 

barna vegna sjónvarpsáhorfs og tölvunotkunar á kostnað útivistar og ýmissa leikja. Foreldrar 

hafa mikil áhrif á lifnaðarhætti barna sinna og er barn til að mynda í aukinni hættu á að 

greinast í ofþyngd ef annað foreldrið eða bæði eru í ofþyngd. Rannsóknir benda einnig til 

þess að menntun og tekjur foreldra hafi áhrif á þyngd barna, þar sem lægri menntun og minni 

tekjur foreldra auka hættu að barn sé yfir kjörþyngd. Einnig er aukin hætta á því að barn í 

ofþyngd þrói með sér offitu á efri árum sem geti valdið alvarlegum afleiðingum. Afleiðingar 

ofþyngdar geta verið margvíslegar og má þar hæst nefna hjarta- og æðasjúkdóma, 
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efnaskiptasjúkdóma og geðræna kvilla. Afleiðingar ofþyngdar hafa ekki einungis áhrif á 

lífsgæði einstaklinga sem þjást af offitu heldur veldur hún miklum samfélagslegum kostnaði.  

Forvarnir 

Samkvæmt skilgreiningu Bjerva, Haugen og Stordal (2003) er forvarnastarf áætlun sem 

er framkvæmd með það markmið að koma í veg fyrir sjúkdóma. Forvörnum er gjarnan skipt 

upp í þrjú stig. Fyrsta stigið snýr að heilbrigðum einstaklingum eða hópum sem eru taldir í 

áhættu á að þróa með sér ákveðna sjúkdóma eða vandamál. Markmiðið fyrsta stigs forvarna 

er að bæta heilbrigði og fyrirbyggja möguleg vandamál sem geta fylgt. Forvarnaraðgerðir 

sem notaðar eru í tengslum við fyrsta stigs forvarnir er almenn heilbrigðisfræðsla. Annars 

stigs forvarnir eru ætlaðar þeim einstaklingum eða hópum sem eru í áhættu eða eru þegar 

komnir með eitthvert heilbrigðisvandamál. Tilgangurinn með annars stigs forvörnum er að 

lágmarka skaða og koma í veg fyrir frekari þróun sjúkdómsins. Þessi tegund forvarna leitast 

jafnframt við að hjálpa einstaklingum að leiðrétta það ástand sem þeir eru komnir í. Þriðja 

stigs forvarnir beinist að þeim sem eru komnir með ákveðinn sjúkdóm og er sá hópur því 

sértækur. Markmið þriðja stigs forvarna er að koma í veg fyrir afleiðingar sjúkdóma og hjálpa 

einstaklingum að lifa með tiltekinn sjúkdóm (Potter, Perry, Ochs, LaMar og Turchin, 2008). 

Samkvæmt Swinburn og Egger (2002) eru forvarnir taldar geta verið lykilþáttur í að 

minnka tíðni ofþyngdar og offitu meðal barna í heiminum. Góður árangur gegn aukinni 

ofþyngd meðal barna hefur hlotist af margþættu forvarnarstarfi. Til þess að forvarnir beri 

árangur þurfa margir þættir að spila saman eins og umhverfi, efnahagur, pólitík, þverfagleg 

sérfræðiþekking og teymisvinna (Huberty, Balluff, O´Dell og Peterson, 2010). Erfitt þykir að 

meta árangur forvarna til skamms tíma og oft líður langur tími þangað til að raunverulegur 

árangur forvarnastarfsins verður sýnilegur (Bentler, 2009).  
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2.1. Hlutverk samfélagins 

Samfélagið gegnir lykilhlutverki í forvörnum gegn ofþyngd og offitu meðal barna. Í 

yfirlitsgrein Swinburns og Eggers (2002) kemur fram að afleiðingar ofþyngdar geta verið 

mjög kostnaðarsamar fyrir samfélagið. Sýnt hefur verið fram á að árangursíkara og 

hagkvæmara sé að beita forvörnum sem miða að því að fyrirbyggja þyngdaraukningu, en að 

einungis sé treyst á aðgerðir sem fela í sér meðferð á offitu. Samkvæmt Tinnu Laufeyju 

Ásgeirsdóttur (2007) heilsuhagfræðingi er helsti kostnaðurinn sem samfélagið greiðir beint 

vegna offitu heilbrigðisútgjöld og bætur til þeirra sem geta ekki stundað launaða vinnu vegna 

holdafars síns. Forvarnarstarf ætti því bæði að skila samfélagslegum jafnt og fjárhagslegum 

ávinningi fyrir samfélagið. Í grein Ludvig Árna Guðmundssyni (2004) sérfræðings í 

heimilislækningum og endurhæfingu um úrræði gegn ofþyngd kemur fram að aðgerðir 

samfélagsins ættu fyrst og fremst að beinast að því að auðvelda fólki að lifa heilbrigðu lífi. 

Hann telur að beita ætti aðgerðum sem auka heilsulæsi almennings með því að vekja fólk til 

umhugsunar um eigin heilsu og styrkja það til sjálfsábyrgðar. Með því mætti stuðla að betri  

ákvarðanatöku og að bættri heilsu með því að veita fólki leiðsögn, hvatningu og stuðning í 

stað boða og banna. Swinburn og Egger (2002) álykta að nálgun stjórnvalda felast í 

forvörnum sem hafa það markmið að auka heilbrigðisvitund fólks og stuðla þar með að 

breyttri hegðun. Að mati þeirra felst slík nálgun í fræðslu og áróðri, ásamt aðgerðum í 

skólum, tómstundum og frístundarheimilum. Forvarnarstarf byggist á samstarfi margra aðila 

en á Íslandi kemur fjöldi aðila að þessum málum, s.s. Landlæknisembættið, 

Velferðaráðuneytið, heilsugæslustöðvar, skólar og íþróttasamtök (Bjerva, Haugen og Stordal, 

2003; Velferðarráðuneytið, 2012). Öll vinna þau að sama markmiði sem er að efla heilbrigði 

almennings í landinu með ávinning samfélagsins að leiðarljósi. 
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Fyrrum Lýðheilsustöð tekur þátt í forvörnum til samfélagsins og hefur til að mynda 

gefið út bækling um ráðleggingar um hreyfingu sem er aðgengilegur almenningi. Tilgangur 

bæklingsins var að sporna gegn afleiðingum kyrrsetulífstíls sem hefur aukist samfara 

tækniþróun undanfarna áratugi. Markmiðið með þessum ráðleggingum er að auka þekkingu 

fagfólks sem og annarra á hreyfingu og stuðla þar með að aukinni hreyfingu allra landsmanna 

til að vernda og bæta heilsuna (Lýðheilsustöð, 2008). 

Hollensk rannsókn sýnir fram á að tíðni ofþyngdar sé hærri meðal fólks í lægri 

þjóðfélagstéttum og benda þessar niðurstöður enn frekar á mikilvægi aðgerða stjórnvalda til 

að koma til móts við þegna samfélagsins sem búa við bág kjör (Kockeno.fl., 2012). 

Budd og Volpe (2006) gerðu yfirlitsgrein úr 23 rannsóknum sem allar voru 

framkvæmdar í Bandaríkjunum sem ætlað var að koma í veg fyrir aukningu á líkamsþyngd 

skólabarna. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi fram á að skólinn er talinn vera einn af 

grundvallarforvörnum gegn ofþyngd meðal barna. Þessu til stuðnings bentu höfundar á að 

barnið eyðir um fjórðungi sólarhringsins í skólanum, neytir þar tveggja máltíða á dag, stundar 

reglulega líkamsþjálfun undir eftirliti og að auki er skólahjúkrunarfræðingur þeim 

aðgengilegur. Í ljósi ofangreindrar rannsóknar geta skólayfirvöld unnið að bættri aðstöðu 

nemenda í skólunum og auðveldað börnum að tileinka sér bættan lífstíl. 

Hver og einn einstaklingur ber ábyrgð á hegðun sinni og til þess að samfélag gangi sem 

best fyrir sig eru viss gildi og reglur höfð að leiðarljósi. Samfélagsleg ábyrgð er víðtækt 

hugtak sem felur í sér að einstaklingum er umhugað um þróun samfélagsins og leggi sitt af 

mörkum til að efla það og bæta (Haste, 1999). Sérhver einstaklingur hefur hlutverki að gegna 

hvort sem litið er á hlutverk hans innan fjölskyldunnar, vinnunnar eða í öðrum hópum og ber 

einstaklingurinn ábyrgð á því hvernig hann hagar sér í þessum hlutverkum (Buetow og 

Elwyn, 2006). Samkvæmt því sem að framan segir getur samfélagsleg ábyrgð verið í því 
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fólgin að foreldrar og skólar útvegi börnum hollan og næringarríkan mat og að það sé ábyrgð 

fyrirtækja að auglýsa ekki óhollan varning. Framangreindir þættir eru valkostir hegðunar sem 

þegnar samfélagsins standa frammi fyrir, hafi þeir hag samfélagsins að leiðarljósi munu þeir 

taka rétta ákvörðun sem mun skila sér í betra samfélagi. 

2.2. Hlutverk foreldra 

Matarhegðun einstaklinga þróast á fyrstu árum ævinnar og er undir áhrifum 

umhverfisþátta og persónuleika hvers og eins (Cullen o.fl., 2003). Í fræðilegu yfirliti Savage, 

Fisher og Birch (2007) taka höfundar saman rannsóknir um allan heim um matarhegðun 

barna. Í grein þeirra kemur fram að foreldrar hafi mótandi áhrif á hegðun barna og þá 

sérstaklega hvað varðar matarvenjur. Þekking barna á matvörum er lítil og því bera foreldrar 

ábyrgð á því að versla hollan og næringarríkan mat inná heimilið. Börn læra það sem fyrir 

þeim er haft og það þurfa foreldrar að hafa í huga. Börn læra frá foreldrum sínum hvað, hve 

mikið og hvenær þau fá að borða.  Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna og eitt af 

þeirra hlutverkum er að vekja áhuga barnsins á hollu og næringarríku matarræði. Barn sem 

elst upp við jákvæð viðhorf til hollustu er líklegri til þess að tileinka það áfram með sér í 

framtíðinni (Savage, Fisher og Birch, 2007).  

Cleeland o.fl (2005) gerðu rannsókn með því markmiði að kanna tengsl milli 

íþróttaiðkunar barna í Ástralíu og hreyfingu foreldra þeirra. Í töflu 3 eru upplýsingar um 

þátttakendur, aðferð og helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum Cleland og félaga kemur í ljós að þegar foreldrar eru góðar 

fyrirmyndir og lifa heilbrigðu lífi eru auknar líkur á því að börn þeirra tileinki sér hollt 

mataræði, hreyfi sig og stundi íþróttir. Að mati höfunda nægir ekki að hvetja börn til að 

hreyfa sig heldur er jafnframt mikilvægt að foreldrar sýni gott fordæmi og hreyfi sig sjálft.  
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Tafla 3. Rannsókn um áhrif foreldra á þátttöku barna í íþróttum 

 

2.3. Hlutverk hjúkrunarfræðinga 

Í stefnu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (2011) kemur fram að hjúkrunarfræðingar 

starfa á öllum sviðum heilbrigðiskerfisins í landinu. Þeir eru ein af meginstoðum 

heilbrigðiskerfisins enda fjölmennasta heilbrigðisstéttin hér á landi og því er styrkur þeirra 

mikill (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Rannsóknir hafa verið gerðar um hlutverk 

skólahjúkrunarfræðinga í forvörnum ásamt rannsóknum um líðan og heilsufar íslenskra 

hjúkrunarfræðinga. Í töflu 4 koma fram upplýsingar um valdar rannsóknar á þessu sviði þar 

sem fram kemur m.a. fjöldi þátttakenda, rannsóknaraðferð og helstu niðurstöður. Hér verður 

fjallað nánar um þessar rannsóknir. 

Samkvæmt Melin og Lenner (2009) er hlutverk hjúkrunarfræðinga margþætt og er 

miðlun fræðslu um heilsueflingu til almennings veigamikill þáttur í starfi þeirra og eru þeir í 

kjörstöðu til að efla heilbrigði og vellíðan meðal almennings. Hjúkrunarfræðingar hafa 

fjölþætt nám að baki sem bæði er fræðilegt og verklegt sem gefur þeim góða heildarsýn yfir 

andlega, félagslega og líkamlega þarfir einstaklinga. Enn fremur hafa hjúkrunarfræðingar 

góða þekkingu á heilbrigðiskerfinu og eru í náinni samvinnu við annað fagfólk innan 

Höfundar, ártal og titill

Rannsóknarsnið, fjöldi 

þátttakenda og 

tilgangur.

Íhlutun Helstu niðurstöður

Cleland, o.fl. (2005).                    

Parental exercise is 

associated with 

Australian children ś 

extracurricular sports 

participation and 

cardiorespiratory 

fitness: A cross- 

sectional study

Þverskurðarrannsókn  

n=8484                   

Tilgangur: Athuga tengsl 

milli hreyfingar foreldra 

og hreyfingu barna í 

Ástralíu. 

Tilviljunarúrtak; 7-15 ára 

skólabörn frá Ástralíu. Börnin 

gengust undir líkamlegt þolpróf, 

teknar voru blóðprufur. 

Hreyfing foreldra hefur jákvæð 

áhrif á þátttöku barna í íþróttum. 

Einnig voru börn foreldra sem 

hreyfðu sig með betra líkamlegt 

þol.
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heilbrigðisþjónustunnar og geta bæði leiðbeint skjólstæðingum sínum og komið úrlausn 

þeirra mála í réttan farveg (Melin og Lenner, 2009).  

Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera sérstaklega meðvitaðir um heilbrigða lífshætti þar 

sem margir líta á þá sem fyrirmyndir. Rannsókn var framkvæmd á heilsufari íslenskra 

hjúkrunarfræðinga sem sýndi að hjúkrunarfræðingar eru að meðaltali of þungir. Samkvæmt 

rannsókninni var meðalhæð hjúkrunarfræðinga 168 cm og þyngd þeirra var 72 kg að 

meðaltali sem er of þungt ef miðað er við líkamsþyngdarstuðul. Fram kom að um þriðjungur 

hjúkrunarfræðinga taldi sig hugsa of mikið um mat. Hjúkrunarfræðingarnir voru látnir meta 

sína eigin þyngd en þeir sem töldu sig vera of þungir fengu samviskubit vegna ofáts, einnig 

fóru þeir síður í líkamsrækt og mátu heilsu sína lakari en þeir sem töldu sig mátulega þunga 

(Herdís Sveinsdóttir, Hólmfríður K. Gunnarsdóttir og Hildur Friðriksdóttir, e.d). 
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Tafla 4. Rannsóknir um heilsufar og þyngd íslenskra hjúkunarfræðinga og 

forvarnarstarf skólahjúkrunarfræðinga í Svíþjóð 

 

Miklu skiptir að fræðsla um heilsueflingu nái til allra þjóðfélagsþegna. Ágústa 

Pálsdóttir hjúkrunarfræðingur (2010) rannsakaði upplýsinga- og heilsuhegðun Íslendinga á 

sviði heilsu og lífstíls. Heilsuhegðun og upplýsingasöfnun18-80 ára einstaklinga var skoðuð. 

Upplýsingahegðun er skilgreind sem mannleg hegðun sem bregst við þekkingarskorti með 

því að leita upplýsinga en upplýsingahegðun og heilsuhegðun haldast í hendur. Í ljós kom að 

vissir samfélagshópar eru líklegri til þess vera óvirkir í upplýsingahegðun og lifa því 

Höfundar, ártal og titill

Rannsóknarsnið, fjöldi 

þátttakenda og 

tilgangur.

Íhlutun Helstu niðurstöður

Melin, A. og Lenner, R. 

A. (2009).             

Prevention of further 

weight gain in further 

weight gain in

overweight school 

children, a pilot study. 

Spurningalistakönnun 

n=20 börn.                  

Tilgangur: Lýsa og meta 

forvarnastarfi 

skólahjúkrunarfræðinga í 

Svíþjóð.

Staðlaðar spurningar, þyngd og 

hæð mæld. Úrtakið fékk 

lífsstílsráðgjöf mánaðarlega og 

eftirfylgni í eitt ár. Reynsla 

foreldra og skólahjúkrunarfræðinga 

var einnig skoðuð.

Matarræði barnanna breyttist og 

meðallíkamsþyngdarstuðull 

lækkaði hjá börnunum.  Almennt 

voru skólahjúkrunarfræðingar og 

foreldrar ánægðir með 

forvarnirnar.

Herdís Sveinsdóttir, o.fl. 

(e.d). Könnun á 

heilsufari, líðan og 

vinnuumhverfi 

hjúkrunafræðinga. 

4.3.1: 

Spurningalistakönnun                     

n=391                 

Tilgangur: Könnun á 

heilsufari, líðan og 

vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga.

Staðlaðar spurningar: svör við 

spurningum um hugsanir um mat. 

Tæp 31% hjúkrunarfræðinga 

taldi sig vera of þunga og 21 % 

fengu samviskubit vegna ofáts. 

Hinsvegar sögðust 40% 

hjúkrunarfræðinga sjaldan eða 

aldrei vera með samviskubit yfir 

því að hafa borðað mikið.

Herdís Sveinsdóttir, o.fl. 

(e.d). Könnun á 

heilsufari, líðan og 

vinnuumhverfi 

hjúkrunafræðinga.

4.4. Spurningalistakönnun.                      

n=392                  

Tilgangur: Könnun á 

heilsufari, líðan og 

vinnuumhverfi 

hjúkrunarfræðinga.

Staðlaðar spurningar um hæð og 

þyngd.

Meðalhæð hjúkrunarfræðinga 

var 168,1 cm (+/- 5,4 cm) og 

meðalþyngd 72,4 kg (+/- 14,8 

kg). 19% voru alltof þungir, 

42% of þungir, 38% voru í 

eðlilegri þyngd og 1% voru of 

léttir. Af þeim voru 61% 

hjúkrunarfræðinga ánægðir með 

þyngd sína.



25 

 

óheilbrigðara líferni. Einstaklingar með litla menntun, einkum karlmenn er sá hópur sem 

helst er óvirkur í upplýsingahegðun. Þegar upplýsingahegðun einstaklinga er óvirk eru þeir 

líklegri til þess að lifa óheilbrigðu líferni, bæði hvað varðar mataræði og hreyfingu. Ágústa 

Pálsdóttir (2010) tekur fram að hjúkrunarfræðingar þurfi að huga sérstaklega að þessum hópi 

í þjóðfélaginu. Einnig telur hún nauðsynlegt að vekja áhuga fólks á heilbrigðum lífsstíl og 

koma upplýsingum til fólks með árangursríkum hætti og tryggja þar með að þær komi að 

gagni við að bæta hegðunarvenjur. 

2.4. Samantekt  

Markmið forvarna er að koma í veg fyrir sjúkdóma og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

forvarnir hafa borið góðan árangur í baráttunni gegn aukinni ofþyngd barna. Forvarnarstarf er 

talið vera fjárhagslegra hagkvæmt fyrir samfélagið þar sem mikill kostnaður fylgir útgjöldum 

sem fylgja meðferð og heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga í ofþyngd. Forvarnarstarf gegn 

ofþyngd byggist á samstarfi margra aðila svo árangur skili sér til lengri tíma. Samfélagsleg 

nálgun stjórnvalda ætti að felast í því að auka heilbrigðisvitund fólks á mikilvægi heilbrigðs 

lífstíls og stuðla þar með að heilsusamlegri hegðun einstaklinga sem er samfélaginu til góðs. 

Foreldrar, skólar og hjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki í forvörnum. Skólar eru 

taldir vera í grundvallarstöðu að sinna forvarnarstarfi þar sem flest börn ganga í skóla og eyða 

þar stórum hluta dagsins innan veggja skólans. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og því er 

hlutverk foreldranna í uppeldi barna mótandi og mikilvægt. Rannsóknir sýna fram á að þau 

börn sem alast upp við jákvætt viðhorf til hollustu eru talin líklegri að þróa það áfram með sér 

á lífsleiðinni. Hjúkrunarfræðingar eru taldir vel til þess fallnir að gegna forvarnarstarfi í 

samfélaginu í ljósi yfirgripsmikillar þekkingar stéttarinnar og í hve mikilli nálægð þeir eru 

við skjólstæðinganna sem og aðrar fagstéttir.  
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Meðferðarúrræði við ofþyngd og offitu 

Eins og áður hefur komið fram er offita alvarlegt vandamál sem samfélagið ber á 

herðum sér og getur haft slæmar afleiðingar á heilsu og lífsgæði fólks (WHO, 2011a). Þörf er 

á árangursríkum úrræðum til að sporna gegn áframhaldandi þróun fyrir einstaklinga og 

samfélagið í heild. Plourde (2006) gerði yfirlitsgrein um meðferð ofþyngdar sem byggð var á 

rannsóknum sem notast var við bæði handhófskennd og tilviljanakennd úrtök. Niðurstaða 

yfirlitsins sýnir að helsta markmið meðferðar felst í jafnvægi á orkuinntöku sem stuðlar að 

breytingum í líkamssamsetningu án þess að hindra eðlilegan vöxt barnsins og þroska þess. 

Enn fremur sýndu niðurstöður að forvarnir ættu að hefjast sem fyrst ásamt meðferðarnálgun 

sem snýr að einstaklingnum sem og fjölskyldu, þar sem áhersla er lögð á næringu, hreyfingu, 

minna sjónvarpsáhorf og hegðunarbreytingar. 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum frá Embætti landlæknis (2004b) skal ávallt veita 

viðeigandi meðferð fyrir barn í ofþyngd sem felur í sér breytta lífshætti, þ.e draga úr 

orkuneyslu og auka hreyfingu. Sérhæfðum meðferðum á að beita ef barn er með 

líkamsþyngdarstuðul 30 eða hærri, eða ef barn er komið með sjúkdóma tengda offitu eins og 

háþrýsting, brenglaða blóðfitumynd, hækkað insúlín í blóði og fleira. Hefja skal meðferð 

þegar barnið og fjölskylda þess virðast vera reiðubúin til að takast á við breytingar á 

lífsháttum (Landlæknisembættið, 2004b).  

Hér á eftir verður nánar fjallað um meðferðaúrræði sem eru í boði fyrir börn sem eiga 

við offituvanda að etja. Í töflu 5 koma fram upplýsingar um valdar rannsóknar á þessu sviði 

þar sem fram kemur m.a. fjöldi þátttakenda, rannsóknaraðferð og helstu niðurstöður. Verður 

hér fjallað nánar um þessar rannsóknir. 
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3.1. Hópmeðferð 

Hópmeðferð er talin vera árangursríkt meðferðarúrræði fyrir ungt fólk yfir kjörþyngd. 

Slík meðferð gefur fólki tækifæri á að hitta aðra í svipuðum vanda og sjá kjarnaviðhorf, 

tilfinningar og viðbrögð annarra sem reynist hjálpa einstaklingum að læra um sjálfan sig og 

vinna á vandamálinu (Chen, Lu, Chang, Chu og Chou, 2006). Rannsóknir sýna fram á jákvæð 

áhrif hópmeðferðar þar sem árangurinn er helst falinn í bættum lífskjörum barna þar sem 

dregið er úr áhrifum offitunar (Salmon, Ball, Hume, Booth og Crawford, 2008; Weigel o.fl., 

2008). Hins vegar sýna niðurstöður rannsóknar Spiti, Lanzi, Braggiotti og Noé (2012) sem 

hafa kannað árangur hópmeðferða yfir átta ára tímabil að hópmeðferð hafi ekki áhrif á alla og 

telja rannsakendur að meðferðarúrræðið höfði einna helst til fullorðinna og þess hóps sem 

ekki nær árangri í gegnum önnur meðferðarrúræði. 

Í þýskri samanburðarrannsókn (Weigel o.fl., 2008) var kannað hvort hópmeðferð 

skilaði árangri í eðlilegri líkamsþyngd þátttakanda (sjá töflu 5). Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna hagvæmni og viðurkenningu á langtíma göngudeildarmeðferð í Þýskalandi fyrir 

börn yfir kjörþyngd. Þátttakendurnir voru alls 73 börn með offitu  á aldrinum 7 til 15 ára 

(meðalaldur 11,2 ár) þar sem slembiröðun réði úrslitum hvort þátttakandi lenti í íhlutunar- 

eða samanburðarhópi. Íhlutunarhópurinn taldi 37 sjúklinga þar af voru 22 stúlkur og 15 

drengir og stóð íhlutunin í eitt ár. Íhlutunarhópnum var síðan skipt eftir aldri til að auðvelda 

viðeigandi þjálfun og fræðslu þátttakenda í samræmi við aldur þeirra og menntunarstig. 

Íhlutunin byggðist aðallega á hreyfingu og mataræði ásamt öðrum bjargráðum sem fól meðal 

annars í sér vitundarvakningu á hegðun gagnvart því hvers var neytt. Dagskráin var flutt tvö 

kvöld í viku, klukkutíma í senn í íþróttamiðstöð og heilbrigðisstofnun í heilt ár. Dagskráin 

samanstóð af kennslustundum þar sem farið var yfir mikilvægi hreyfingar, næringar og 

viðeigandi bjargráð kynnt. Þess á milli voru þátttakendur hvattir til að skrá daglega neyslu 
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sína á ávöxtum og grænmeti ásamt daglegri hreyfingu sem síðar var tekin fyrir á fundum  

vikulega. Undirskrift foreldra var látin fylgja skráningu barnanna til þess að sporna gegn 

skráningarvillum. Þátttaka foreldra var höfð í leiðarljósi og var fundað mánaðarlega þeim til 

stuðnings þar sem umræðum og viðbrögðum hleypt að. Almennt voru allir fundir fluttir af 

þjálfuðu starfsfólki með ólíka menntun svo sem á sviði eins og íþróttafræði, næringarfræði og 

sálfræði.  

Mat var gert í byrjun íhlutunar, eftir 6 mánuði og í lok meðferðar. Í matinu fólst 

upplýsingasöfnun um viðkomandi, læknisskoðun, blóðþrýstingsmæling og líkamsmælingar 

að undanskilinni blóðprufu þar sem kólesteról og blóðsykursgildi voru meðal annars mæld. 

Samanburðarhópurinn samanstóð af 18 strákum og 18 stelpum þar sem meðalaldurinn 

var um 11,6 ár. Heimsótti hópurinn göngudeild þar sem þau hlutu læknisfræðilega ráðgjöf og 

fengu skriflegar leiðbeiningar er vörðuðu hreyfingu, matarræði og bjargráð. Barnalæknir 

veitti upplýsingarnar og útskýrði leiðbeiningarnar fyrir bæði börn og foreldra. Tillit var tekið 

til aldurs og menntunar barnanna þegar upplýsingar og leiðbeiningar voru veittar en 

innihaldið var sams konar. Sama mat var gert á samanburðarhópnum og íhlutunarhópnum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós marktæka lækkun á líkamsþyngdarstuðli 

íhlutunarhópsins en ekki hjá samanburðarhópnum. Jafnframt var blóðþrýstingur 

íhlutunarhópsins marktækt lægri ári eftir að meðferð hófst sem og lítilleg lækkun á fitumassa. 

Athygli vakti að þriðjungur þátttakenda í íhlutunarhópnum hóf þátttöku í opinni 

íþróttastarfsemi einu sinni í viku eftir lok íhlutunar. Þátttaka foreldra var einnig rannsökuð og 

kom í ljós að þátttaka mæðra í hinum mánaðarlegu fundum er betri en þátttaka feðra (Weigel 

o.fl., 2008). 
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3.2. Fjölskyldumeðferð  

Ein af hagkvæmari leiðum til að meðhöndla offitu meðal barna er fjölskyldumiðuð 

atferlismeðferð að mati Epstein (1993). Epstein hefur rannsakað árangur fjölskyldumeðferðar 

í um þrjá áratugi og hefur verið leiðandi í rannsóknum á offitu barna. Ákjósanlegasta 

meðferðin að mati Epstein við offitu barna er inngrip sem stuðlar að hegðunarbreytingum 

sem nær ekki einungis til barnsins heldur einnig til foreldra þar sem árangurinn kemur fram í 

bættri líkamsþyngd barna ásamt að draga úr öðrum áhættuþáttum offitunar (Epstein o.fl., 

2007). Markmiðið með fjölskyldumeðferð er að bæði foreldrar og börn fá meðferð við offitu 

og að foreldrar verði áhrifavaldar í umhverfi fjölskyldunnar er varðar hollt líferni og veiti 

barninu stuðning ásamt því að vera því góð fyrirmynd (Epstein, Myers, Raynor og Saelens, 

1998).  

Klínískar leiðbeiningar um allan heim mæla með fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð 

fyrir börn yfir kjörþyngd (SIGN, 2010; NICE, 2006; Landlæknisembættið, 2004b). Í 

niðurstöðum yfirlitsgreina er gjarnan bent á að fjölskyldumiðuð atferlismeðferð sem felur í 

sér fræðslu um lífstílsbreytingar, þátttöku foreldra auk hegðunarstjórnunar virðist lofa góðu í 

meðhöndlun offitu meðal barna (Wilson, O´Meara, Summerbell og Kelly, 2003; Epstein, 

1993; Jelalian og Saelens, 1999). 

Dreimane o.fl. (2007) könnuð áhrif 8 og 12 vikna fjölskyldumiðaðrar atferlismeðferðar 

þar sem þátttakendur voru börn á aldrinum 7-17 ára ásamt foreldrum (sjá töflu 5). Markmið 

rannsóknarinnar var að veita börnum og foreldrum þeirra fræðslu sem miðaði að því að bæta 

matarvenjur og auka hreyfingu barnanna utan skólatíma. Reynt var að koma á 

hegðunarbreytingu hjá bæði börnum og foreldrum með því að auka vitundarvakningu á 

heilbrigðum lífsháttum. Íhlutunin fól í sér vikulega fundi þar sem farið var yfir helstu þætti er 

varða næringu, matarvenjur og hreyfingu. Að auki voru börnin látin halda utan um skráningu 
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á daglegri næringarinntekt og hreyfingu í 1., 4. og 7. viku meðferðar. Staðfesting foreldra 

fylgdi með skráningunni til að tryggja þátttöku barnanna og nákvæma skráningu. Foreldrum 

var veitt sérstök fræðsla um afleiðingar offitu hjá börnum og fullorðnum ásamt mikilvægi 

stuðningsumhverfis og heilbrigðs lífstíl fyrir börnin sem og þá sjálfa. Árangur 

meðferðarinnar kom fyrst og fremst fram í lækkuðum líkamsþyngdarstuðli barnanna. Sá hluti 

hópsins sem hlaut íhlutun í 12 vikur voru börn 12 ára og eldri og var fylgni á milli fjölda 

funda sem þátttakendur sátu og lækkunar á líkamsþyngdarstuðli við lok meðferðar, en stúlkur 

voru auk þess líklegri til þess að sækja fleiri fundi en drengir. Tilfinningaleg líðan breyttist til 

hins betra hjá börnum yfir 12 ára og hjá þeim sem höfðu hærri líkamsþyngdarstuðul í byrjun 

meðferðar ásamt þeim sem misstu mestu þyngdina í lokin. Foreldrarnir í báðum 

meðferðarhópunum upplifðu jákvæð áhrif í lok meðferð auk þess að samheldni 

fjölskyldunnar jókst í 12 vikna hópnum (Dreimane o.fl., 2007). 

Önnur sambærileg fjölskyldumiðuð atferlismeðferð rannsókn sem framkvæmd var í 

Wisconsin í Bandaríkjunum sýndi fram á jákvæðan árangur (sjá töflu 5). Markmiðið með 

rannsókninni var að draga úr afleiðingum ofþyngdar og sporna gegn ofþyngd meðal barna 

með því að auka hreyfingu barna og bæta almenna heilsu fjölskyldunnar. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að yfir helmingur allra þátttakanda jók hreyfingu í daglegu lífi, 

líkamsþyngdarstuðull lækkaði hjá 80% þátttakanda og tveir þriðju þátttakanda sýndu aukið 

sjálfstraust (Joosse, Stearns, Anderson, Hartlaub og Euclide, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að svo árangur í fjölskyldumiðuðum atferlismeðferðum 

gegn offitu barna sé sem mestur sé þörf á áframhaldandi langtímaviðhaldsmeðferð þar sem 

ávinningi meðferðar er fylgt eftir (Wilfley o.fl., 2007). Samkvæmt Kirk, Scott og Daniels 

(2005) eru hvatningarviðtöl meðferðarúrræði sem sýnt getur fram á að hjálpi þátttakenda að 

ná fram breyttri hegðun í meðferðum sem snúa að atferlisbreytingum. Að þeirra mati upplifa 
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einstaklingar oft tvíblendni við upphaf meðferðar og mikla oft meðferðina fyrir sér í upphafi 

og eiga gjarnan erfitt með að takast á við inngrip sem snúa að meðferðinni. Þeir telja 

hvatningarviðtöl geta aðstoðað fólk við að takast á við þessar tvíblendnu tilfinningar og auka 

þar með líkurnar á því að viðkomandi aðhyllist meðferðina og að viðeigandi 

hegðunarbreyting eigi sér stað og verði viðvarandi. Jafnframt telja þeir viðtölin veita fólki 

tækifæri á að aðlagast aðgerðum sem stuðla að markvissari heilsuhegðun (Kirk, Scott og 

Daniels, 2005). Í þessu sambandi má benda á rannsókn sem gerð var í kjölfar 16 vikna 

atferlismeðferðar á þyngdarstjórnun meðal eldri kvenna var framkvæmd til að kanna áhrif 

hvatningarviðtala á meðferðarárangur. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós hugsanlegan 

ávinning slíkrar meðferðar þar sem viðtölun voru talin geta aukið árangur sem unnist hafði 

frá fyrri rannsókn (DiLillo, Siegfried og West, 2003).  

3.3. Meðferðir innan skóla 

Tíðni offitu meðal barna í Bandaríkjunum hefur stóraukist síðastliðna áratugi líkt og 

annarsstaðar í heiminum. Ýmis meðferðaúrræði hafa verið reynd til að snúa þessari þróun við 

og er skólinn talinn vera í lykilstöðu hvað varðar forvarnir gegn offitu því þar verja börn 

stórum hluta dagsins (Budd og Volpe, 2006). Eitt af árangursríkustu inngripunum sem hafa 

verið framkvæmd í Bandaríkjunum er Planet Health íhlutunin (1999). Sú íhlutun fólst í 

innleiðingu inngripa í kennslustundum þar sem kennararnir tóku mikinn þátt og hlutu 

sérstaka þjálfun í því sem þeir áttu að innleiða í kennslustundunum (sjá töflu 5). 

Þátttakendurnir voru alls 1295 krakkar í 6. og 7. bekk í grunnskóla. Bekkjum var slembiskipt 

í fimm íhlutunarhópa og fimm samanburðarhópa. Rannsóknin var yfirgripsmikil og stóð yfir 

tvö skólaár (1995-1997). Markmið rannsóknarinnar var að ná til krakkanna og koma á 

hegðunarbreytingum með því að innleiða íhlutun í umhverfi barna sem var skólinn í þessu 

tilfelli. Breytingunum sem reynt var að koma áleiðis til barnanna voru fjórþættar sem allar 
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áttu að stuðla að lækkun líkamsþyngdarstuðuls. Auk líkamsþjálfunar átti að minnka 

sjónvarpsáhorf í allt að tvær klukkustundir á dag eða minna, draga úr neyslu á óhollum 

matvörum og auka um leið neyslu ávöxta og grænmetis í allt að fimm á dag eða fleiri. Eftir 

þessi tvö ár leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós mikinn heilsufarslegan ávinning. 

Árangurinn kom bersýnilega í ljós meðal stúlkna yfir kjörþyngd. Meðal stelpna í 

íhlutunarhópnum lækkaði tíðni offitu úr 23,6%  í 20,3% á meðan tíðnin jókst meðal stúlkna í 

samanburðarhópnum úr 21,5% í 23,7%. Meðal drengjanna lækkaði tíðni offitu meðal beggja 

hópanna og því var ekki marktækan mun að finna sem rekja mætti til rannsóknarinnar. 

Sjónvarpsáhorf minnkaði hjá báðum kynjum í íhlutunarhópnum samanborið við 

samanburðarhópinn. Meðal stúlkna var minni hækkun á áætlaðri orkuinntöku á dag í 

íhlutunarhópnum á þessu tveggja ára tímabili og jafnframt juku þær neyslu á ávöxtum og 

grænmeti miðað við samanburðarhópinn (Gortmaker o.fl., 1999). 

Robinson (1999) gerði einnig rannsókn þetta sama ár með það markmið í huga að ná 

fram breytingum á líkamsþyngd, hreyfingu og matarræði barna ásamt því að draga úr áhrifum 

sem aukið sjónvarpsáhorfs og tölvuleikjanotkun hefur í för með sér (sjá töflu 5). Úrtak 

rannsóknarinnar var tilviljanakennt og voru þátttakendurnir alls 192 börn þar sem meðalaldur 

þátttakanda var 9 ára. Íhlutunin stóð yfir í hálft ár og fól hún í sér 18 kennslustundir þar sem 

umsjónakennari sá um kennsluna og þar að auki voru þátttakendur látnir gera skýrslur um 

sjónvarps- og tölunotkun sína ásamt eftirfylgni foreldra. Niðurstöðurnar sýndu fram á 

marktæka lækkun á líkamsþyngdarstuðli beggja kynja í íhlutunarhópnum miðað við 

samanburðarhópinn. Skýrslur þátttakanda leiddu í ljós töluverða lækkun í sjónvarps- og 

tölvunotkun. Fyrir íhlutunina var meðalnotkun á þessum raftækjum 14,46 klukkustundir á 

viku en eftir íhlutunina var notkun íhlutunarhópsins búin að lækka og var þá að meðaltali um 

8,80 klukkustundir á viku. Rannsókn Robinsons (1999) er fyrsta rannsóknin sem sýnir fram á 
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bein tengls á milli sjónvarps- og tölvunotkunar og aukinni offitu meðal barna þar sem aðeins 

var haft afskipti af þessum þáttum án þess að veita aðra valkosti. 

3.4. Meðferðir í formi lyfja og skurðaðgerða 

Meðferðum í formi lyfja og skurðaðgerða er einungis beitt þegar aðrar meðferðir hafa 

verið árangurslausar (Han o.fl., 2010). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum NICE (2006) á 

einungis að nota lyf og skurðaðgerðir í meðferðum á alvarlegustu tilfellum offitu meðal barna 

og taka ætti mið af aldri barna þar sem ekki er mælt með lyfjameðferð hjá yngri börnum. 

Orlistat er eina lyfið sem er samþykkt sem meðferðarkostur fyrir unglinga í ofþyngd og er 

meðal annars notað í Bandaríkjunum og Kanada. Orlistad verkar staðbundið í 

meltingarveginum þar sem það hefur áhrif á endurupptöku fitu og hindrar niðurbrot á fitu 

með þeim afleiðingum að um 30% fitunnar fer ómelt í gegnum þarmanna (Rogovik og 

Goldman, 2011; Rogovik, Chanoine og Goldman, 2010). Nýlegar fræðilegar heimildir um 

árangur lyfjameðferðar á ofþyngd meðal barna sýna takmarkaðan skammtíma árangur 

lyfjameðferðar, hvort sem meðferð er beitt einni og sér eða samhliða annarri meðferð (Viner, 

Hsia, Neubert og Wong, 2009).  

Skurðaðgerðir eru oftast óviðeigandi hjá börnum í ofþyngd en þó geta verið 

réttlætanlegar ef ástand sjúkdómsins er farið að ógna heilsu barnsins. Einkum kemur 

skurðaðgerð til greina þegar líkamsþyngdarstuðull barns er 40 eða hærri og ef meðferðin er 

talin geta dregið úr ofþyngd (Inge o.fl., 2004). Börn þurfa að hafa náð fullum líkamlegum 

þroska áður en þau gangast undir skurðaðgerð gegn ofþyngd og mörg lönd miða þar við 15 

ára aldur (Baur og Fitzgerald, 2010). 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum frá Embætti landlæknis (2007) eru hvorki lyf né 

skurðaðgerðir notaðar sem meðferðarúrræði við offitu barna hér á landi. 
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 Tafla 5. Yfirlit yfir rannsóknir á meðferðarúrræðum gegn ofþyngd meðal barna 

 

Höfundar, ártal og titill

Rannsóknarsnið, 

tilgangur og fjöldi 

þátttakenda

Íhlutun Niðurstöður

Weigel o.fl. (2008) 

Childhood Obesity: 

Concept, Feasibility, and 

Iterim Result of a Local 

Group-based, Long-term 

Treatment Program.

3.1. Klínísk slembiskipt 

samanburðarrannasókn. 

n=78

Íhutunin samanstóð af hreyfingu, 

næringarprógrammi og bjargráðum. 

Fundir 2. í viku, eftirlit lækna, 

ásamt þátttöku foreldra inná 

heimilum. 

Lækkun á líkamsþyngdarstuðli í 

íhlutunarhópnum. 

Íhlutunarhópurinn sýndi 

jafnframt jákvæðan ávinning 

hvað varðar 

líkamsþyngdarstuðul, fitumassa 

og blóðþrýsting tólf mánuðum 

eftir upphaf íhlutunar.

Gortmaker o.fl. (1999) 

Reducing Obesity via a 

School-Based 

Interdisciplinary 

Intervention Among 

Youth.

3.3. Slembiskipt 

samanburðarrannsókn. 

n=1295

Námskrá skóla var breytt með það 

markmið að minnka 

sjónvarpsáhorf,  auka 

líkamsþjálfun, draga úr neyslu á 

óhollum mat og auka neyslu á 

ávöxtum og grænmeti.

Offita meðal stúlkna í 

íhlutunarhópnum minnkaði úr 

23,6% í 20,3% ásamt því að þær 

juku neyslu á ávöxtum og 

grænmeti og dagleg orkuneysla 

minnkaði. Sjónvarpsáhorf 

minnkaði hjá báðum kynum í 

íhlutunarhópnum.

Robinsson. (1999) 

Reducing Children ś 

Television Viewing to 

Prevent Obesity.

3.3. Slembiskipt 

samanburðarrannsókn. 

n=198

Komið var á námskrá í einum 

grunnskóla til að stuðla að 

hegðunarbreytingum með því að 

draga úr tölvunotkun, sjónvarps- 

og myndbandsáhorfi.

Lækkun á líkamsþyngd 

íhlutunarhópsins ásamt því að 

sjónvarps- og tölvunotkun 

minnkaði ásamt neyslu matvæla á 

meðan á áhorfi stóð. 

Dreimane o.fl. (2007) 

Feasibility of a hospital-

based, family-centered 

intervention to reduce 

weight gain in 

overweight children and 

adolescents .

3.2. Klínísk 

samanburðarrannsókn. 

n=264

Íhlutunni var skipt í 8 og 12 vikna 

prógram sem samanstóð af 

vikulega fundum á hreyfingu, 

matarræði og atferlisbreytingum 

auk hæðar- og þyngdarmælingu. 

Foreldrar hlutu einnig fræðslu. 

Betri árangur hlaust í lækkaðri 

líkamsþyngd hjá 12 vikna 

íhlutunarhópnum, eldri 

þátttakendum, þeim sem voru 

þyngri í byrjun, þeim sem misstu 

mestu þyngdina og þeim sem 

sóttu fleiri fundi. 

Joosse o.fl. (2008)         

Fit Kids/Fit Families: A 

Report on a Countywide 

Effort to Promote 

Healthy Behaviors.

3.2. Íhlutunarrannsókn.            

n=68 börn ásamt 

fjölskyldum þeirra. 

12 vikna áætlun með nálgun í 

atferlisbreytingu m.t.t. Næringu, 

virkni og hegðun. Markmið: auka 

hreyfingu barna og bæta almenna 

heilsu fjölskyldunnar.

Helmingur allra þátttakanda jók 

hreyfingu í daglegu lífi, 

líkamsþyngdarstuðull lækkaði 

hjá 80% þátttakanda og 2/3 

þátttakanda sýndu aukið 

sjálfstraust.
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Meðferðarúrræði við ofþyngd og offitu barna á Íslandi 

Íslenskt heilbrigðiskerfi hefur ekki setið auðum höndum í aðgerðum gegn offitu barna. 

Helstu meðferðaúrræði á Íslandi eru falin í forvörnum þar sem markmiðið er að hvetja 

almenning til heilsueflingar (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Forvarnarverkefnin 

eru mörg og miða gjarnan að skólaumhverfi og heilsugæslu þar sem hægt er að ná til allra 

barna landsins. Hér fyrir neðan verður meðferðaúrræðum sem í boði eru hér á landi gerð 

frekari skil. 

4.1. Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins  

Heilsuskólinn er staðsettur á göngudeild Barnaspítala Hringsins á Landspítala, þar fer 

fram fjölskyldumiðuð atferlismeðferð fyrir of feit börn. Meðferðin tekur mið af 

rannsóknarvinnu Epstein (2007), meðferðin er fjölskyldumiðuð og beinist því ekki einungis 

að barninu sjálfu heldur að fjölskyldunni líka og þarf að minnsta kosti einn 

fjölskyldumeðlimur að taka þátt í meðferðinni ásamt barninu (Epstein, 2007). Foreldrar og 

börn fá meðferð saman og í sitt hvoru lagi. Einnig er skilyrði að börn þjáist ekki af öðrum 

kvillum öðrum en offitu sem gætu hamlað því að börn gætu stundað hreyfingu eða fylgt 

meðferðinni eftir (Epstein o.fl., 2007; Þrúður Gunnarsdóttir, 2006).  

Meðferðin í Heilsuskólanum er sniðin að þörfum átta til tólf ára barna í ofþyngd, yngri 

börn geta þó leitað þjónustu á göngudeildinni ef þau eru yfir kjörþyngd. Meðferðalengd er 

sex til átta vikur í senn og meðferðateymið er skipað af læknum, hjúkrunarfræðingi, 

sálfræðingi og næringarfræðingi og geta skólahjúkrunarfræðingar haft samband við teymið 

eftir að hafa rætt við foreldra barns í ofþyngd. Helstu meðferðarþættir eru hollt mataræði, 

líkamleg hreyfing, foreldrafræðsla og atferlismótun. Fylgst er með daglegri heilsuhegðun, 

líðan barna, sjálfsmynd, félagsfærni og líkamlegu ástandi.  Einnig er fylgst með niðurstöðum 
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úr blóðprufum barna (Þrúður Gunnarsdóttir, 2006). Markmið meðferðarinnar er að aðstoða 

börn í yfirþyngd að lækka líkamsþyngdarstuðull sinn ásamt því að fræða foreldra um 

lífstílsbreytingar og kennslu í hvernig megi breyta atferlismótun barna með hvatningakerfum 

(Þrúður Gunnarsdóttir, 2006; Þrúður Gunnarsdóttir, Urður Njarðvík, Anna Ólafsdóttir, 

Craighead og Ragnar Bjarnason, 2011). Í grein sem birtist í Fréttatímanum helgina 17.-19. 

maí 2013 tjáir Ragnar Bjarnason yfirlæknir Barnaspítala Hringsins sig um heilsuskólann. 

Hann bendir á að þau börn sem eiga kost á að fá meðferð í Heilsuskólanum séu mjög mikið 

yfir eðlilegum þyngdarmörkum og að Heilsuskólinn sé síðasta úrræðið þegar ekkert annað 

hefur borið árangur (Ragnar Bjarnason, 2013). 

Þrúður Gunnarsdóttir sálfræðingur hefur þýtt og staðfært efnið en hún á hugmyndina  

að Heilsuskóla Barnaspítalans (Epstein 2003; Þrúður Gunnarsdóttir, 2006). Þrúður 

Gunnarsdóttir (2006) framkvæmdi einstaklingsmiðaða rannsókn byggða á meðferðaúrræðum 

Epsteins til þess að staðfæra og prófa árangur af fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð fyrir of 

feit börn á göngudeild Barnaspítala Hringsins. Í rannsókn hennar var fylgst með hvernig 

fjölskyldumiðuð meðferð hafði áhrif á þrjár 10 ára stúlkur í ofþyngd. Stúlkurnar voru allar 

með líkamsþyngdarstuðul yfir 2,5 staðalfrávikum frá meðaltali, foreldrar þeirra voru einnig 

yfir kjörþyngd og með líkamsþyngdarstuðul yfir 3,0 staðalfrávikum frá meðaltali. Meðferðin 

var af tvennum toga, stúlkurnar og foreldrar fengu fræðslu um lífstílsbreytingar, einnig var 

markmiðasetning og notað hvatningakerfi til þess að móta hegðun í átt að settum 

markmiðum. Árangur var jákvæður, allar stúlkurnar léttust en mismikið, á einum mánuði 

léttust þær að meðaltali 2,5 kg og sú sem léttist mest var 4,1 kg léttari eftir meðferðina. Það 

voru ekki einungis stúlkurnar sem léttust, foreldrarnir nutu einnig góðs af meðferðinni og 

léttust að meðaltali um 2,5 kg á mánuði. 
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Þrúður framkvæmdi aðra sambærilega rannsókn á 6 börnum á aldrinum 10-12 ára, þessi 

rannsókn var frábrugðin hinni að því leiti að hún stóð yfir í 12 vikur og notast var við 

hópmeðferð. Börnin léttust að meðaltali um 3 kg á 12 vikum og foreldrar léttust að jafnaði 

um 7 kg. Þegar litið er á báðar rannsóknirnar er árangurinn góður, öll börnin léttust á meðan 

meðferð stóð yfir og líkamsþyngdarstuðull þeirra lækkaði. Ásamt þyngdartapinu jókst 

heilsuhegðun þátttakenda til muna, dagleg neysla grænmetis og ávaxta og dagleg hreyfing 

jókst hjá öllum þátttakendum (Þrúður Gunnarsdóttir, 2006). 

4.2. Heilsueflandi grunnskólar 

Heilsueflandi grunnskólar er samstarfsverkefni í Evrópu á vegum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, Evrópuráðsins og Evrópusambandsins (Sveinbjörn 

Kristjánsson, 2010). Samkvæmt Sveinbirni Kristjánssyni (2010) verkefnastjóra verkefnisins 

er markmiðið með heilsueflandi stefnu grunnskóla að efla áhuga nemenda og kennara á 

heilsu í samvinnu við foreldra og samfélag. Ísland hóf þátttöku í verkefninu árið 1999, þeir 

aðilar sem halda utan um verkefnið er Embætti landlæknis, Velferðarráðuneytið ásamt 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu (Sveinbjörn Kristjánsson, 2010). 

Í stefnu heilsueflandi grunnskóla er hugað að ýmsum þáttum sem efla heilsu, en 

megináherslan er líkamleg heilsa, hreyfing og matarræði sem stuðlar að vellíðan og bættum 

námsárangri nemenda. Gott samband er nauðsynlegt meðal starfsmanna og nemenda 

innbyrðis og samvinna við foreldra er mikilvæg. Heilsueflandi grunnskóli leggur mikið upp 

úr heilbrigðum samskiptum nemenda við starfsmenn og foreldra þar sem áhersla er lögð á að 

þau séu góðar fyrirmyndir fyrir börnin. Ennfremur er lögð rík áhersla á gott aðgengi nemenda 

að heilbrigðisþjónustu í skólum, til að mynda að skólahjúkrunarfræðingi (Sveinbjörn 

Kristjánsson, 2010). 
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Börn eru meira og minna í skóla alla sína barnæsku, skóladagurinn hefur lengst mikið 

á síðustu árum. Skóladagar eru að jafnaði 179 á ári, yngstu nemendurnir sem eru í 1-4. bekk 

eru að jafnaði 6,34 klukkustundir á dag í skóla og eftir því sem börnin eldast lengist dagurinn 

í skólanum (Hagstofa Íslands, 2009). Anna Björg Aradóttir (2006) yfirhjúkrunarfræðingur hjá 

Embætti landlæknis telur það mikilvægt að skapa umhverfi í skólum sem er heilsueflandi þar 

sem börn verja miklum tíma í skólanum. En samkvæmt Embætti landlæknis (2012b) er stefna 

skólanna að bjóða upp á hollan og næringarríkan mat ásamt því að nemendur fullnægi 

daglegri hreyfiþörf sinni í skólanum en vel nærð börn eiga auðveldara með að einbeita sér, 

stunda nám og hreyfa sig. 

4.3. Skólahjúkrunarfræðingar í grunnskólum 

Skólahjúkrunarfræðingar starfa undir heilsugæslunni og skólaheilsugæslan starfar 

samkvæmt tilmælum Embættis landlæknis. Markmiðið með starfi skólahjúkrunarfræðinga er 

að efla heilbrigði og vellíðan nemenda (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Að mati 

Sveinbjarnar Kristjánssonar (2010) hafa skólahjúkrunarfræðingar víðtæka þekkingu á heilsu 

og eru í lykilstöðu í forvarnastarfi barna, ásamt því eru þeir í nánu samstarfi við nemendur, 

foreldra og starfsfólks skólans. Samkvæmt reglugerð heilsugæslustöðva nr. 160/1982 eiga 

skólahjúkrunarfræðingar að hafa eftirlit með andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu 

skólabarna. Störf skólahjúkrunarfræðinga innan skólaheilsugæslunnar eru margvísleg og má 

þar nefna skimanir, viðtöl um lífstíl og líðan, bólusetningar og heilbrigðisfræðslu, ásamt 

ráðgjöf til nemenda, fjölskyldna þeirra og starfsfólks skólans (Krause-Parello og Samms, 

2010).  

Skólahjúkrunarfræðingar gegna veigamiklu hlutverki í heilsueflingu skólabarna. 

Skólahjúkrunarfræðingar reyna með forvörnum að stuðla að heilsuvitund nemenda, með 
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henni eiga nemendur að öðlast þekkingu og færni í samræmi við aldur og þroska, sjálfstæði 

þeirra er virkt svo þeir geta tekið sínar eigin ákvarðanir varðandi heilsu sína og líðan 

(Sveinbjörn Kristjánsson, 2010). 

4.4. 6H-Heilsunnar 

Árið 2005 var 6H innleitt í alla grunnskóla landsins. 6H-Heilsunnar er 

samstarfsverkefni Embætti landlæknis og Heilsugæslunnar og er liður í heildrænni og 

samræmdri heilsueflingu grunnskólabarna (6H heilsunnar, e.d). Markmið verkefnisins er að 

útbúa áreiðanleg kennslugögn fyrir skólahjúkrunarfræðinga til að nota við heilbrigðisfræðslu 

fyrir grunnskólabörn (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, 2009, 6H heilsunnar, e.d). Nú eru um 

80-97% grunnskólabarna sem fá 6H fræðslu frá skólahjúkrunarfræðingi samkvæmt skipulagi 

kennslugagna (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, munnleg heimild, 30. apríl 2013). 6H-

Heilsunnar byggir á sex hugtökum sem byrja öll á stafnum H og mynda umgjörð utan um 

heilsuna. Hugtökin eru hollusta, hvíld, hreyfing, hamingja, hugrekki og hreinlæti. Sjöunda 

hugtakið er kynþroski sem hefur skírskotun til tölustafsins 6, en einnig er veitt fræðsla um 

slysavarnir og neytendaheilsu sem ganga þvert á hina sjö flokkana í kjölfarið (6H heilsunnar, 

e.d). Í lok hverrar fræðslustundar vinna nemendur verkefni upp úr fræðsluefninu og fá að 

lokum afhent fréttabréf með sér heim í von um að jákvæðar umræður skapist á heimilinu um 

fræðsluefnið í kjölfarið (6H heilsunnar, e.d). Auk fræðslu er yfirgripsmikil vefsíða sem er 

ætluð að veita auðveldan aðgang að fjölbreyttum fróðleik til almennings. Vefsíða 6H 

heilsunnar (e.d.) vinnur að því að upplýsa börn, unglinga og foreldra um hugmyndafræðina 

sem býr að baki heilbrigðs lífsstíls sem byggir á stuttri hnitmiðaðri fræðslu sem sett er upp á 

jákvæðan hátt. Fræðsluefnið er þrískipt þar sem innihald efnisins tekur mið af aldri 

markhópsins, þar er meðal annars að finna upplýsingar um ráðlagða hreyfingu og matarræði 

barna á ólíkum aldri ásamt ýmsum ráðum til að lifa heilbrigðu lífi (6H heilsunnar, e.d). Síðan 
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verkefnið hófst hefur verið fylgst með ávinningi verkefnisins þar sem helstu árangursvísarnir 

eru fjöldi barna sem fær fræðslu samkvæmt 6H skipulagi, ánægja hjúkrunarfræðinga með 

efnið og lífsstíll grunnskólabarna. Samkvæmt könnunum eru hjúkrunarfræðingar almennt 

ánægðir með efnið, undirbúningstími þeirra hefur styst og fræðslan er skipulagðari og 

sýnilegri auk þess sem samtakamátturinn er meiri (Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, munnleg 

heimild, 30.maí 2013). 

4.5. „Allt hefur áhrif einkum við sjálf” 

Meðal annarra verkefna sem hafa verið framkvæmd á Íslandi gegn offitu er verkefnið, 

Allt hefur áhrif einkum við sjálf. Verkefnið hófst árið 2004 og var unnið á vegum 

Lýðheilsustöðvar í samstarfi við nokkur sveitarfélög í landinu. Markmið verkefnisins var að 

stuðla að heilbrigðum lífsháttum barna og fjölskyldna þeirra þar sem lögð var áhersla á aukna 

hreyfingu og betri matarvenjur til að sporna gegn þyngdaraukningu barna. Skapa átti 

heilsueflandi umhverfi með það að leiðarljósi að gera hreyfingu sem og hollan mat 

aðgengilegri fyrir börn. Verkefnið náði fram til ársins 2010 og að mati Jórlaugar 

Heimisdóttur og Jóns Óskars Guðlaugssonar (2011) hefur verið unnið gott forvarnarstarf til 

að stuðla að heilsusamlegri lífsstíl. Til að mynda hefur framboð á hollum mat aukist í leik- og 

grunnskólum og dregið hefur úr framboði og sölu gosdrykkja og sælgætis í skólum. Jafnframt 

telja höfundar að veruleg vitundarvakning hafi orðið í leik- og grunnskólum hér á Íslandi 

síðastliðin ár hvað varðar heilsueflingu. 

4.6. Mikilvægi íþróttakennslu í grunnskólum 

Ásamt skólahjúkrunarfræðingum gegna íþróttakennarar mikilvægu forvarnastarfi meðal 

barna og unglinga í nútímasamfélagi (Erlingur Jóhannsson, 2001). Íþróttastarf innan skóla er 

áhrifaríkt og kröftugt, kennslan er fjölbreytt og ættu öll börn að geta fundið sér hreyfingu sem 
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hentar þeim (Menntamálaráðuneytið, 2007; Erlingur Jóhannsson, 2001). Erlingur Jóhannsson 

(2001) doktor í íþróttafræðum segir skólaíþróttir hvetja börn til hreyfingar en til þess að 

virkja alla nemendur þarf að meta hvern nemanda fyrir sig. Taka þarf tillit til líkamlegs 

ástands þeirra með því að auka stuðning og hvatningu í íþróttum. Samkvæmt ráðleggingum 

Embættis landlæknis (2012b) er æskilegt að grunnskólabörn stundi minnst 60 mínútna 

miðlungserfiða hreyfingu á dag.  

Norræna ráðherranefndin gerði rannsókn árið 2011 á matarræði, hreyfingu og holdafari 

2.479 barna í fimm norðurlöndum, þar á meðal Ísland. Þátttakendur voru valdir af handahófi 

og fóru viðtölin fram í síma. Rannsóknin sýnir að aðeins 52% barna hreyfa sig í samræmi við 

þessar ráðleggingar og að strákar eru líklegri til að ná ráðlagðri hreyfingu en stelpur, taka skal 

fram að aðeins 45% svarhlutfall var rannsókninni (Landlæknisembættið, 2012b). Samkvæmt 

tilmælum frá menningarmálaráðuneytinu á að kenna íþróttir í þrjár kennslustundir á viku í 

grunnskólum, í þessum kennslustundum á að kenna sund og íþróttir í íþróttasal eða undir 

berum himni (Menntamálaráðuneytið, 2007). Nýleg íslensk íhlutunarrannsókn sýnir að með 

markvissri íhlutun megi auka hreyfingu nemanda á skólatíma umtalsvert án þess að það komi 

niður á öðrum námsgreinum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á mikilvægi hreyfingar, 

einnig kom fram að áhugi stúlkna á hreyfingu er töluvert minni og kennarar þurfa að hvetja 

stúlkur sérstaklega til hreyfingar (Landlæknisembættið, 2012b). 

4.7. Samantekt 

Fjölskyldumiðuð atferlismeðferð sem byggð er á hugmyndafræði Epsteins (1993) hefur 

reynst  árangursrík meðferð þar sem hún stuðlar að hegðunarbreytingum barns og fjölskyldu 

og nær fram lífsstílsbreytingum og bættri líkamsþyngd barna (Epstein o.fl., 2 007). Þrúður 

Gunnarsdóttir sálfræðingur framkvæmdi einstaklingsmiðaða rannsókn byggða á 
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meðferðaúrræðum Epsteins í þróunartilgangi til að móta meðferð sem notuð er í dag fyrir 

börn í ofþyngd á göngudeild Barnaspítala Hringsins. Hérlendis eru hvorki lyf né 

skurðaðgerðir notaðar í meðferðatilgangi gegn offitu en víða hafa lyfjameðferðir og 

skurðaðgerðir verið notaðar þegar engar aðrar meðferðir hafa sýnt árangur. Skólinn er talinn 

vera  æskilegur staður fyrir forvarnir gegn offitu barna þar sem börn eyða stórum hluta dags í 

skólanum. Þar að auki starfa skólahjúkrunarfræðingar og íþróttakennarar náið með 

grunnskólabörnum og fjölskyldum þeirra á skólatíma. Skólahjúkrunarfræðingar gegna 

veigamiklu hlutverki í heilsueflingu skólabarna hér á landi og notast þeir við fræðsluefni 6H 

Heilsunnar ásamt því að fylgjast með andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu skólabarna.  
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Umræður 

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að varpa ljósi á stöðu þekkingar á ofþyngd barna á 

grunnskólaaldri og meta meðferðarúrræði sem standa til boða þeim hópi. 

Staðreyndin er sú að offita er vaxandi vandamál víðs vegar í heimunum og eru börn þar 

ekki undanskilin. Orsök þróunarinnar er rakin til áhrifa efnahags- og félagslegra þátta sem 

hefur komið fram í verri lifnaðarháttum fólks þar sem kyrrsetuafþreying hefur aukist samfara 

auknu framboði af óhollum mat (Lobstein og Millstone, 2007). Jafnframt hefur umhverfið og 

erfðaþættir veruleg áhrif á börn en erfðaþættir skýra um 40% tilfella offitu barna (Wardle o.fl 

(2008). Aukin hætta er á að barn þrói með sér ofþyngd ef foreldrar þess eru í ofþyngd sem og 

börn sem búa í aðstæðum við bágan efnahag (Slyper, 1998; Whitaker o.fl., 1997; 

Deckelbaum og Williams, 2001). Þekking barna á hollum matvörum er takmörkuð og hafa 

foreldrar mótandi áhrif á matarhegðun barna. Börn læra það sem fyrir þeim er haft, foreldrar 

bera ábyrgð á að versla inn á heimilið hollan og næringaríkan mat því ef börn væru sett í þá 

valdastöðu að ráða yfir matarræði sínu væri líklegt að maturinn innihéldi mikinn sykur og að 

næringargildi hans væri takmarkað (Savage, Fisher og Birch, 2007).   

Síðustu áratugi 20 aldarinnar fór ofþyngd vaxandi meðal barna á Íslandi samkvæmt 

niðurstöðum Brynhildar Briem (1999) sem kannaði holdafar 9 ára barna á árunum 1938-

1998. Undanfarinn áratug hafa ekki orðið afgerandi breytingar á hlutfalli barna yfir 

kjörþyngd hér á landi samkvæmt nýjustu könnunum Embætti landlæknis (2012) á holdafari 

barna. Afleiðingar ofþyngdar geta verið víðtækar. Þar má helst nefna lífsstílstengdir 

sjúkdómar á borð við hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, og stoðkerfisvandamál sem og 

félagsleg áhrif (Freedman o.fl., 2007; Taylor o.fl., 2006;Lee, 2009). Jafnframt hafa 

rannsóknir sýnt fram á að börn í ofþyngd eru í aukinni hættu á að þróa með sér offitu á 

fullorðinsárum (Maffeis o.fl., 2002).  
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Þróun hér á landi undanfarin ár er jákvæð en stórtækra aðgerða er þörf til að sporna 

við þessum vanda sem herjar á samfélög samtímans áður en komið er í óefni og vandamálið 

stækkar enn frekar. Niðurstöður rannsókna sýna að árangursríkast er að vinna gegn 

vandanum áður en skaðinn er skeður þar sem afleiðingar ofþyngdar geta verið mjög 

kostnaðarsamar fyrir samfélagið og forvarnir talinn ódýrari kostur heldur en aðgerðir í formi 

meðferðar (Swinburns og Egger, 2002). Forvarnarstarf er hagur til framtíðar og þurfa 

ráðamenn sem og annað fólk að gera sér grein fyrir því. Aðgerðir stjórnvalda geta verið 

margþátta til að mynda geta stjórnvöld haft áhrif á umhverfi einstaklinga með tilliti til 

aðstæðna, aðgengi að þjónustu og skóla. Jafnframt geta stjórnvöld haft áhrif á neysluvenjur 

fólks með tilheyrandi aðgerðum eins og með að skattleggja óhollan mat eða draga úr 

álagningu á hollum matvörum. Auk þess geta stjórnvöld haft áhrif á fólk með því að hafa 

áhrif á fræðslu sem birtist í samfélaginu, hvort sem umræðir í umhverfinu, sjónvarpi eða 

netmiðlum með ávinning samfélagsins að leiðarljósi. Hegðun einstaklingsins hefur áhrif á 

samfélagið í heild og þarf fólk því að hafa samfélagslegar afleiðingar gjörða sinna í huga 

þegar ákvarðanir eru teknar í hinu daglega amstri.  

Í ljósi þess að auknar líkur eru á að börn í ofþyngd þrói með sér ofþyngd yfir á 

fullorðinsárin er æskilegt að forvarnir höfði til barna. Þegar forvarnarstarf snýr að börnum 

ætti það jafnframt að snúa að fjölskyldunni í heild þar sem margar rannsóknir hafa sýnt fram 

á betri árangur í lækkun á líkamsþyngdarstuðli þegar foreldrar eru einnig þátttakendur 

(Epstein o.fl., 2007; Wilson o.fl., 2003; Epstein, 1993; Jelalian og Saelens, 1999). Ennfremur 

er skólinn talinn geta verið í grundvallarstöðu í aðgerðum gegn ofþyngdar barna þar sem barn 

eyðir þar bróðurparti af deginum og hægt er að nálgast þau flest samtímis sem gerir verkefnið 

fjárhagslega hagkvæmt í leið (Budd og Volpe, 2006). Skólahjúkrunarfræðingar sinna 

mikilvægu starfi í forvörnum gegn offitu hér á landi og gegna þeir mikilvægu hlutverki að 

koma í veg fyrir offitu með því að veita fræðslu um mikilvægi heilbrigðs lífstíls. Að auki eru 
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skólahjúkrunarfræðingar í lykilstöðu að ná til barna sem eiga við þyngdarvandamál að etja og 

geta því veitt viðeigandi aðstoð til barnanna og jafnframt vísað þeim áfram á frekari úrræði 

(Sveinbjörn Kristjánsson, 2010). 

Úrræðin hér á landi eru flest í formi forvarna sem fer aðallega fram innan 

grunnskólanna. Inngrip sem hafa verið innleidd á Íslandi eru sem dæmi 6H heilsunnar, “Allt 

hefur áhrif einkum við sjálf “ og heilsueflandi grunnskólar. Inngripin sem hér eru nefnd 

byggja á heilsueflingu sem og heilbrigðisfræðslu skólahjúkrunarfræðinga þar sem markmiðið 

er að draga úr neikvæðum þáttum tengdum lífstíls fólks og stuðla þar með að bættum 

lífsgæðum fólks (Jórlaug Heimisdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2011; Sveinbjörn 

Kristjánsson, 2010). Verkefnin sem unnin eru hér á landi skortir oft á tíðum gagnreynda 

þekkingu og erfitt getur verið að meta árangur þar sem fáar rannsóknir liggja að baki 

forvarnarstarfsins, á hverju það er byggt og árangrinum í heild. Meðferðarúrræði sem í boði 

eru hér á landi er aðeins eitt og það er Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins sem sinnir einungis 

takmörkuðum hópi sem er komin í töluverða ofþyngd (Þrúður Gunnarsdóttir, 2006). Eins og 

áður hefur komið fram gefa nýjustu tölur frá Embætti landlæknis (2012a) til kynna að 

ofþyngd og offita skólabarna hefur staðið í stað síðastliðinn áratug og samkvæmt því mætti 

draga þá ályktun að forvarnarstarf sem unnið er að hér á landi er að skila árangri. En þar sem 

tíðnin er enn mjög há bæði hér á landi sem og í heiminum er aðeins hálfur sigur unninn og 

því mikilvægt að vinna hörðum höndum í að vinna að fleiri aðgerðum í að lækka tíðni 

ofþyngdar meðal barna. Þar með er hægt að stuðla að auknum lífsgæðum barna sem og 

minnka útgjöld sem fellur á ríkið við fylgikvilla sjúkdómsins. 

Á erlendum vettvangi hafa ýmis meðferðarúrræði verið reynd til að sporna við 

þróuninni og draga úr líkamsþyngd meðal barna. Einna helst er fjölskyldumiðuð 

atferlismeðferð sem sýnt hefur fram á árangur í bættri líkamsþyngd barna sem og öðrum 
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áhættuþáttum offitunar (Epstein o.fl., 2007). Þátttaka foreldra í meðferðum er talin veita 

árangri til lengri tíma og því er fjölskyldumiðaðar atferlismeðferðir taldnar vera 

ákjósanlegastu meðferðirnar við ofþyngd barna (Epstein o.fl., 2007).  Til að hámarka árangur 

meðferðar er langtímaviðhald talin góð leið til að fylgja eftir góðum árangri sem unnist hefur 

(Wilfly o.fl., 2007). Hvatningarviðtöl er dæmi um viðhald sem unnið er að í kjölfar 

meðferðar til að viðhalda árangri en viðtölin hjálpa einstaklingum að aðlagast aðgerðum sem 

stuðlar að aukinni heilsuhegðun (Kirk o.fl., 2005). Rannsóknir sem byggðar eru eingöngu á 

atferlisbreytingum hafa einnig sýnt fram á góðan árangur í meðferð á holdafari barna 

(Gortmaker o.fl., 1999; Robinson, 1999). Niðurstöður Planet Health íhlutunnar leiddu í ljós 

að stúlkur sýndu marktækt meiri ávinning en strákar en offita lækkaði um allt að 3% í 

íhlutunarhópi stúlkna og dagleg orkuinntaka lækkaði ásamt aukinni neyslu á ávöxtum og 

grænmeti. Þá minnkaði sjónvarpsáhorf meðal beggja kynja (Robinson, 1999). Hópmeðferðir 

gegn ofþyngd barna hefur verið rannsakaðar og sýnt góðar niðustöður. Áhrif hópmeðferða á 

ofþyngd barna skilaði sér í lækkun á líkamsþyngdarstuðli sem og lækkuðum blóðþrýstingi 

auk aukinnar þátttöku í íþróttastarfsemi (Weigel o.fl., 2008). Rannsóknir hafa einnig bent á 

að hópmerðferð hafi ekki áhrif á alla og telja meðferðina aðhyllast einna helst fullorðnum og 

þeim sem hafa ekki náð árangri með öðrum aðferðum (Spiti o.fl., 2012). 

Í ljósi ofangreinds kafla kemur bersýnilega í ljós að forvarnarstarf er lykilþáttur í 

aðgerðum gegn offitu. Forvarnarstarfið ætti að miðast að börnum sem og foreldrum þeirra til 

að hámarka árangur. Komið hefur fram að fólk sem býr við bág kjör eru í aukinni áhættu að 

vera yfir kjörþyngd og því þarf samfélagið að koma til móts við þá þegna samfélagsins og 

gera öllum kleift að búa við jafn mikla möguleika og góð lífsgæði. Skólahjúkrunarfræðingar 

sem og almennir hjúkrunarfræðingar njóta trausts samfélagsþegna og vinna með fólki víðs 

vegar um samfélagið. Enn fremur búa hjúkrunarfræðingar yfir mikilli þekkingu sem getur 

reynst vel í forvarnarstarfi gegn aukinni þyngd fólks og því eru hjúkrunarfræðingar vel til 
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þess fallnir að gegna því starfi í framtíðinni (Melin og Lenner, 2009). 

Skólahjúkrunarfræðingar hafa sýnt fram á gott starf og því er mikilvægt að byggja á því 

áfram. Þar sem lítið er af sérhæfðum meðferðarúrræðum í boði væri rökrétt að fjölga stöðu 

hjúkrunarfræðinga í skólaheilsugæslunni til að mæta þörfinni á góðu starfi sem þar er unnið, 

til að koma á móts við þau börn sem þurfa á aðstoð að halda vegna ofþyngdar. Jafnframt að 

færa þjónustuna í nær umhverfi einstaklinga eins og heilsugæsluna, þar sem margar fagstéttir 

vinna saman og gerir fólki kleift á greiðari aðgangi að þjónustunni. 

Ályktanir 

Niðurstöður Embætti landlæknis um að ofþyngd barna á höfuðborgarsvæðinu hafi 

staðið í stað síðastliðinn áratug gefa til kynna að aðgerðir sem unnar eru hér á landi eru að 

skila sér út í samfélagið. Þau verkefni sem unnið er að hér á landi byggjast einna helst á 

reynsluþekkingu í stað rannsóknarþekkingu þar sem skortur er á upplýsingum um 

gagnreyndra þekkingun á því starfi sem unnið er að. Fleiri sérhæfð úrræði skortir hér á landi 

en aðeins eitt meðferðarúrræði stendur til boða fyrir börn í ofþyngd. Fjölskyldumiðuð 

atferlismeðferð er talin vera áhrifaríkust þegar viðkemur ofþyngd og hefur sýnt fram á 

jákvæð áhrif á heilsu barna og foreldra þeirra. Til að tíðni ofþyngdar fari lækkandi á komandi 

árum teljum við samkvæmt niðurstöðum þessa yfirlits að mikilvægt sé að vinna harðar að 

forvörnum sem og bæta úr meðferðarúrræðum sem hér eru í boði. Þrátt fyrir að forvarnir 

stuðli að heilsusamlegra líferni barna þá er ekki sagan öll. Þau börn sem nú þegar eiga við 

ofþyngd að stríða þurfa á úrræðum að halda og slíkum meðferðum er ábótavant hér á landi. 

Við teljum hjúkrunarfræðinga hafa lykilhutverki að gegna í forvörnum gegn offitu. Jafnframt 

sinna þeir veigamiklu hlutverki meðferðaraðila fyrir börn í ofþyngd. Þekking þeirra og 

samfélagslegt traust ætti því að nýtast sem meðbyr í báráttunni gegn ofþyngd. 
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Tillögur 

Í ljósi hárrar tíðni ofþyngdar barna bæði hér á landi sem og í heiminum er augljóst að 

grípa þarf til markvissra aðgerða, aðgerða í formi forvarnarstarfs sem og meðferðarúrræða. 

Hér fyrir neðan eru tillögur í ljósi niðurstaðna þessa fræðilega yfirlits fyrir samfélagið gegn 

aukinni ofþyngd barna: 

 Efla þjónustu skólahjúkrunarfræðinga með því að auka stöðugildi þeirra í 

skólaheilsugæslunni. 

 Auka aðgengi að gagnreyndum upplýsingum um aðgerðir gegn ofþyngd fyrir 

heilbrigðisstarfsfólks, foreldra og börn til að hjálpa fólki að lifa heilbrigðu lífi. 

 Fjölga rannsóknum um meðferðir gegn ofþyngd 

 Fjölga meðferðum við ofþyngd sem byggja á gagnreyndri þekkingu. 

 Auka framboð meðferðarúrræða hér á landi. 

 Færa meðferðarúrræði í nær umhverfi samfélagsþegna t.a.m. heilsugæslustöðvar. 

 Lækka álagningu á hollum matvælum til að allir hafi völ á að hollum varningi.   

 Auka jöfnuð fólks á íþrótta- og tómstundastarfi með því að koma á móts við þá þegna 

samfélagsins sem búa við bág kjör. 

 Efla þekkingu almennings á mikilvægi heilbrigðs lífstíls. 
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Lokaorð 

Síðustu áratugi hefur ofþyngd aukist meðal ungra barna um allan heim. Þessi hraða 

aukning ofþyngdar er alvarlegt mál sem þarf að taka föstum höndum. Afleiðingar 

sjúkdómsins eru ekki aðeins afdrifaríkar fyrir einstaklingana sjálfa heldur eru afleiðingar 

sjúkdómsins einnig kostnaðasamar fyrir samfélagið í heild. Mikill hagur er af forvarnarstarfi 

og þar sem offita eru áunnin lífstílssjúkdómur skipta fyrirbyggjandi aðgerðir miklu máli gegn 

þróun sjúkdómsins en erfitt getur reynst að grípa í taumana þegar skaðinn er skeður. 

Skólahjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki í forvarnarstarfi í grunnsskólum og eitt 

af því er að skima fyrir þeim börnum sem eru í áhættuhópi með aukna kjörþyngd. Hlutverk 

skólahjúkrunarfræðinga er að leysa vandann innan skólans strax með því að veita viðeigandi 

fræðslu og meðferð, eða vísa þeim á viðeigandi meðferðarúrræða. Meðferðarúrræði hér á 

landi eru af skornum skammti, Heilsuskóli Barnaspítala Hringsins er eina starfsemin hér á 

landi sem veitir markvissa meðferð fyrir börn yfir kjörþyngd. Öll fræðsla og stuðningur 

verður að byggjast á gagnreyndri þekkingu og byggist heilsuskólinn á langtímarannsóknum 

sem sýna góðan árangur fyrir börn yfir kjörþyngd og fjölskyldur þeirra. Ákveðin 

vitundavakning hefur átt sér stað hér á Íslandi síðustu ár þar sem ofþyngd barna stendur nú í 

stað en áratugina á undan jókst tíðni ofþyngdar meðal barna margfalt. Mikilvægt er að 

heilbrigðiskerfið á Íslandi haldi áfram að sinna forvörnum og heilsueflingu á meðal barna 

með því markmiði að lækka tíðni ofþyngdar enn frekar.  
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