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Útdráttur 

Offita er stærsta næringarfræðilega vandamál vestrænna ríkja nú til dags 

og sýnir það sig meðal annars á því að fleiri deyja af völdum offitu en 

vannæringu. Offita sem skilgreind er sem líkamsþyngdarstuðull ≥ 30 

kg/m
2
 er afleiðing viðvarandi ójafnvægis á milli orkuinntöku og 

orkueyðslu. Afleiðingar offitu geta verið bæði líkamlegar og sálrænar. 

Líkamleg áhrif offitu geta verið allt frá viðvarandi verkjum í líkamanum 

sökum mikils álags á liði til alvarlegra sjúkdóma eins og hjarta- og 

æðasjúkdóma, sykursýkis 2 og krabbameins. Offita getur haft alvarleg 

áhrif á meðgöngu og barneignir meðal annars valdið ófrjósemi og 

erfiðleikum við fæðingu. Sálræn áhrif offitu geta verið slæm félagsleg 

staða kvenna sem glíma við offitu ásamt því að tengsl hafa fundist á milli 

þunglyndis og offitu. Til eru ýmis úrræði fyrir þá sem glíma við offitu. 

Almennt séð fela úrræðin í sér breytt mataræði, aukna hreyfingu og 

atferlismeðferð sem snýst um heilbrigðari lífsmáta. Lyfjagjöf og aðgerðir, 

sem úrræði ættu aðeins að nota þegar aðrar aðferðir sem fela í sér breyttan 

lífsstíl ganga ekki sem skildi. Á Íslandi eru staðir sem bjóða upp á úrræði 

fyrir konur sem glýma við offitu og má þar nefna Reykjalund, 

Heilsustofnun NLFÍ, Heilsuborg og Dansrækt JSB.  
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Formáli 

Þegar ég ákvað að skrifa um offitu gerði ég mér strax grein fyrir því hversu stórt 

viðfangsefni þetta er og þurfti að ákveða hvernig ég gæti afmarkað mig. Mikið 

hefur verið skrifað um offitu barna og því ákvað ég að taka fullorðna einstaklinga 

frekar fyrir í þessari ritgerð. Það lá beinast við að taka fyrir konur þar sem ég hef 

kennt á átaksnámskeiðum fyrir konur og hjálpað mörgum þeirra að ná árangri og 

breyta um lífsstíl og því er kjörið fyrir mig að bæta við þekkingu mína á þessu 

sviði. Einnig fannst mér áhugavert að kanna hvaða áhrif offita hefur á meðgöngu 

og barnsburð.  

 Þó svo að forvarnarstarfsemi sé mikilvæg er ekki síður mikilvægt að hafa 

úrræði sýnileg og aðgengileg fyrir þá sem misst hafa tökin og glíma við offitu. Því 

vildi ég hafa hluta af ritgerðinni um úrræði sem eru í boði á Íslandi.   

 Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Sc gráðu í íþróttafræðum við 

Háskóla Reykjavíkur. Telst verkefnið til 12 ECTS eininga. Ég vil nota tækifærið 

og þakka þeim sem studdu mig og/eða hjálpuðu mér að einhverju leiti við gerð 

þessa verkefnis. Sérstaklega vil ég þakka leiðbeinanda mínum Ásrúnu 

Matthíasdóttur fyrir veittan stuðning og ráðleggingar við gerð verkefnisins. Einnig 

vil ég þakka Rögnu Þóru Samúelsdóttur, Jórunni Gunnarsdóttur og Dóru Sjöfn 

Valsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu. Að lokum vil ég þakka Birki Pálssyni fyrir 

ómetanlegan stuðning og hjálp við uppsetningu ritgerðarinnar. 
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Inngangur 

Mannslíkaminn er þannig gerður að hann getur undirbúið sig fyrir  svelti með því 

að borða mikið magn af mat því áður fyrr þurfti fólk að geta lifað af dögum saman 

án matar. Í dag hafa flest allir í velmegunar þjóðfélögum ótakmarkaðan aðgang af 

mat og þurfa því ekki að svelta. Þrátt fyrir þessa breytingu á matarframboði í 

gegnum tíðina hefur starfsemi líkamans ekki breyst þannig að hann segir okkur að 

borða þegar matur er í boði þrátt fyrir að við þurfum ekki á honum að halda. 

Framboð af mat hefur einnig breyst á þann veg að matur í dag er mun orkuríkari 

og inniheldur meiri blöndu af fitu og sykri en áður fyrr. Þessi blanda gefur 

matnum einnig gott bragð sem hefur oft þau áhrif að við borðum meira af honum. 

Einnig hefur nútímasamfélag breyst þannig að ekki eru jafn miklar kröfur um 

hreyfingu í daglegu lífi þar sem að nútímatækni hefur takmarkaða þörf fyrir 

líkamlega vinnu. Þessar breytingar valda því að orkuinntaka verður oft meiri en 

orkueyðsla hjá fólki og þar af leiðandi fitnar það (Avenell o.fl., 2004; Swedish 

national institute of public health, 2010).   

 Ekki er þó öll þyngdaraukning aðeins tengd orkuinntöku því að eðlilegt er 

að fólk þyngist með árunum eftir tvítugt vegna efnaskipta líkamans. Áætla má að 

ungt fólk sem hefur verið í kjörþyngd sem barn þyngist að meðaltali um þrjú til 

fjögur kíló á hverjum áratugi. Aftur á móti þróast offita jafnt og þétt og áætlað 

hefur verið að mikill fjöldi ungs fólks sem hefur glímt við offitu í æsku þyngist 

um eitt kíló á hverju ári (Swedish national institute of public health, 2010). Sýnt 

hefur verið fram á að á ákveðnum tímaskeiðum í lífi konu er meiri hætta á að hún 

þrói með sér offitu. Þessir tímar eru þegar kona byrjar í langtíma sambandi, á 

meðgöngu, eftir tíðahvörf og á eftirlaunaárum (Avenell o.fl., 2004)  

 Hægt er að koma í veg fyrir offitu ásamt kvillum sem orsakast af henni til 

dæmis með því að takmarka neyslu á sykri og fitu og neyta fremur grænmetis og 

ávaxta. Einnig er mikilvægt að viðhaldið reglulegri hreyfingu (World health 

organization, 2012). Aðgangur að hollum mat og reglulegri líkamsrækt ætti að 

vera aðgengilegur fyrir alla óháð fjárhagsstöðu (World health organization, 2012). 

 



6 

 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara í þessari ritgerð eru 

eftirfarandi: 

1) Hvaða áhrif hefur offita á konur? Fjallað verður um líkamleg og sálræn 

áhrif 

2) Hvaða úrræði eru til fyrir þær konur sem glíma við offitu? Fjallað verður 

um úrræði sem í boði eru á Íslandi ásamt staði sem bjóða upp á úrræði á 

Íslandi 
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1. Hvað er offita? 

Offita er stærsta næringarfræðilega vandamál vestrænna ríkja nú til dags og sýnir 

það sig meðal annars á því að fleiri deyja af völdum offitu heldur en vannæringu 

(Swedish national institute of public health, 2010). Þegar talað er um ofþyngd eða 

offitu er átt við óeðlilega eða of mikla fitu sem safnast hefur saman og gæti 

skaðað heilsu einstaklings (World health organization, 2012). Offita er afleiðing 

viðvarandi ójafnvægis á milli orkuinntöku og orkueyðslu einstaklings. Til að 

halda líkamsþyngd í jafnvægi þarf jafnvægi að vera á milli orku inntöku og 

orkueyðslu (Wadden og Stunkard, 2002).  

 Auðvelt er að greina offitu hjá fólki en til þess þarf að framkvæma 

einfaldar mælingar. Hentugt væri ef allir sem sækja sér læknishjálp af einhverri 

ástæðu, séu vigtaðir, hæðamældir og mittismældir svo hægt sé að fylgjast með 

mikilli þyngdaraukningu sem gæti átt sér stað (Swedish national institute of public 

health, 2010).  

 Til eru nokkrar aðferðir við að mæla holdafar einstaklinga til dæmis 

líkamsþyngdarstuðull (LÞS, e.body mass index eða BMI) og mæling á mittismáli 

(Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Líkamsþyngdarstuðull er einfaldur stuðull 

þar sem notast er við formúlu sem tengir saman hæð og þyngd einstaklings. LÞS 

er reiknaður sem þyngd deilt með hæð í öðru veldi eða kg/m
2
. World Health 

Organization (WHO) hefur flokkað LÞS eins og sjá má á töflu 1 (Embætti 

landlæknis, 2011; Wadden og Stunkard, 2002).  

Tafla 1. Flokkun World Health Organization á Líkamsþyngdarstuðli 

 

Þó svo að LÞS sé einfaldur stuðull sem gott er að fara eftir þegar greina á holdafar 

fólks getur hann einnig gefið skakka mynd. LÞS gerir ekki greinarmun á því hvort 

verið sé að mæla fitu, vöðva eða aðra vefi líkamans (Margrét Valdimarsdóttir 

o.fl., 2009). Vel þjálfaður íþróttamaður sem er í góðu líkamlegu formi, með 

mikinn vöðvamassa gæti mælst með LÞS yfir 30 kg/m
2
 en það gefur þó ekki til 

kynna að um offitu sé að ræða. Þessi ranga flokkun á LÞS á þó aðeins við um 

 Vannæring Kjörþyngd Ofþyngd Offita 

 

LÞS 

 

˂18,5 kg/m
2
 

 

18,5 - 24,9 kg/m
2
 

 

25 - 29,9 kg/m
2
 

 

≥ 30 kg/m
2
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örlítinn hóp fólks (Swedish national institute of public health, 2010).  

 Mæling á mittismáli er einnig einföld aðferð til að mæla holdafar 

einstaklinga. Fita sem safnast saman á kviðnum hefur áhrif á efnaskipti líkamans 

þar sem hún leggst á líffæri í meltingarveginum (Swedish national institute of 

public health, 2010). Viðmiðunarmörk um mittismál hafa verið sett fyrir fullorðna 

(18-64 ára) vegna þess að efnaskiptasjúkdómar sem tengjast holdafari eru 

algengari meðal þeirra sem safna fitu um kvið en þeirra sem safna fitu á læri og 

mjaðmir. Viðmiðunarmörkin má sjá á töflu 2 (Embætti landlæknis, 2011). Sífellt 

fleiri eru farnir að nota mittismál sem mælingu á holdafari einstaklinga því 

mikilvægt er að gera sér grein fyrir hversu mikil fita hefur safnast um þetta svæði 

svo hægt sé að koma í veg fyrir ýmsa kvilla sem fylgja því (Swedish national 

institute of public health, 2010). 

Tafla 2.Viðmið um mittismál og líkur á efnaskipta sjúkdómum tengdum offitu. 

Sjúkdómsáhætta Konur Karlar 

 

Lítil 

 

≤ 79 cm 

 

≤ 93 cm 

Aukin 90-87 cm 94-101 cm 

Mikil ≥ 88 cm ≥ 102 cm 

  

Samkvæmt mati WHO frá árinu 2008 voru meira en 1,4 milljón manns 20 ára og 

eldri í ofþyngd (LÞS ≥ 25 kg/m
2
) eða 35% einstaklinga í heiminum. Af þessum 

einstaklingum í ofþyngd voru rúmlega 200 milljón karlmenn (10%) og tæplega 

300 milljón kvenna (14%) of feit (LÞS ≥ 30 kg/m
2
). Í heildina séð voru rúmlega 

einn af hverjum tíu einstaklingum í heiminum sem þjáðust af offitu (World health 

organization, 2012, e.d.). Ef tölur frá 2008 eru bornar saman við tölur WHO frá 

árinu 1980 sést greinileg aukning á offitu í heiminum þar sem árið 1980 voru 5% 

karla og 8% kvenna í öllum heiminum of feit. Af tölunum að dæma má einnig sjá 

að fleiri konur en karlar í heiminum þjáðust af offitu árið 2008. Í ljós kom einnig 

að offita var algengari meðal kvenna en karla í fátækum löndum, eða um tvöfalt 

meiri, á meðan offita var mjög svipuð hjá kynjunum í ríkari löndum (World health 

organization, e.d.)  

 Í skýrslu sem Lýðheilsustöð gaf út árið 2009 er meðal annars greint frá því 

hversu mikil aukning á offitu hefur verið á Íslandi frá árinu 1990 til ársins 2007. 

Árið 1990 voru um 7,2 % karla of feitir (LÞS ≥ 30 kg/m
2
) og voru þeir komnir 



9 

 

upp í 18,9% árið 2007. Hlutfallið hækkaði einnig hjá konum á Íslandi en árið 

1990 voru um 9,5% kvenna of feitar (LÞS ≥ 30 kg/m
2
) og þeim fjölgaði upp í 

21,3% árið 2007 (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). 
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2. Áhrif 

Offita er aðal orsök ótímabærra dauðsfalla og lífstílssjúkdóma sem draga úr 

lífsgæðum fólks (Bouchard, Blair og Haskell, 2012). Of mikil líkamsþyngd hefur 

áhrif á liði líkamans þar sem þeir verða undir miklu álagi við að bera uppi allan 

þungann. Lítil stjórnun á þvagláti er vandamál sem hrjáir aðallega konur og eykst 

með aldrinum. Of mikil fita eykur þrýsting á þvagblöðruna og því eykur offita 

líkur á því að konur glími við þetta vandamál. Þó eru það ekki aðeins líkamleg 

áhrif offitu sem geta verið slæm heldur einnig sálræni þátturinn. Margar 

rannsóknir hafa sýnt að fólk sem þjáist af offitu verður fyrir ýmiskonar mismunun 

í þjóðfélaginu óháð aldri. Meðal annars vegna þess er líklegra að of feitt fólk 

þjáist af þunglyndi og vonleysi (e. despondency) en þeir sem eru í kjörþyngd 

(Swedish national institute of public health, 2010).   

 Ofþyngd og offita er fimmta algengasta orsök dauða í heiminum en á 

hverju ári deyja að minnsta kosti 2,8 milljón manns af völdum ofþyngdar eða 

offitu (World health organization, 2012).   

 

2.1 Líkamleg áhrif 

Offita getur tengst erfiðleikum hjá fólki við að hreyfa sig og miklum verkjum sem 

hafa slæm áhrif á lífsgæði fólks. Algengt er að of feitt fólk þjáist af verkjum í 

mjóbaki og neðri limum þá sérstaklega í fótum og hnjám. Konur geta einnig 

fundið fyrir verkjum í hálsi og öxlum ef þær hafa stór brjóst (Dixon, 2010). 

Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð sýndi að konur sem þjást af offitu áttu mun 

erfiðara með ýmsar hreyfingar í daglegu lífi heldur en konur í kjörþyngd. Flest 

það sem konunum fannst erfiðast að gera var tengt verkjum í neðri hluta líkama 

eins og til dæmis hnjám. Þær áttu meðal annars erfitt með að ganga utandyra og 

upp stiga ásamt því að sinna húsverkum t.d. að beygja sig, halla sér fram, lyfta 

hlutum upp og standa upp úr lágum stólum (Larsson og Mattsson, 2001). Sýnt 

hefur verið fram á línulegt samband milli aukins LÞS og minnkunar á líkamlegri 

virkni og lífskrafti (Wadden og Stunkard, 2002).  

 Fjöldi dauðsfalla má rekja til offitu. Í Ameríku má áætla að fleiri en 

300.000 dauðsfalla á ári megi rekja til ofþyngdar og offitu og 80% af þessum 

fjölda tengd offitu eða LÞS yfir 30 kg/m
2
. Samspil hækkandi aldurs og hækkandi 
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LÞS (sérstaklega yfir 30 kg/m
2
) eykur líkur á dauðsföllum. Ástæðan fyrir þessari 

háu dánartíðni af völdum offitu er meðal annars vegna þeirra sjúkdóma sem of 

feitt fólk getur þróað með sér (Dixon, 2010). Tengsl eru á milli offitu og margra 

alvarlegra sjúkdóma meðal annars hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og 

einhverra tegunda krabbameina (Shepherd, 2009). 

 

2.1.1 Sjúkdómar 

Hægt er að flokka sjúkdóma sem tengjast offitu í fimm flokka. Þessir flokkar eru 

langvarandi sjúkdómar, krabbamein, hjarta- og æða sjúkdómar, efnaskipta- og 

innkirtla sjúkdómar og geðrænir sjúkdómar (Avenell o.fl., 2004). Í þessum kafla 

verður fjallað um alla þessa sjúkdóma nema þann síðastnefnda en hann tilheyrir 

sálrænum áhrifum sem fjallað verður um síðar í ritgerðinni.  

 Undir langvarandi sjúkdóma flokkast meðal annars gigt, langvarandi 

bakverkir, ýmsir lungnasjúkdómar, kæfisvefn og gallsteinar (Avenell o.fl., 2004). 

Fundist hafa sterk tengsl milli offitu kvenna og liðagigtar í hnjám. Einnig hafa 

fundist tengsl milli offitu og liðagigtar á öðrum stöðum til dæmis í mjöðmum og 

höndum. Liðagigt hjá konum á miðjum aldri er hægt að tengja í allt að 63% 

tilfella við offitu (Dixon, 2010).  

 Kæfisvefn er slæm afleiðing offitu. Í flestum tilfellum er það vegna þess 

að of mikil uppsöfnuð fita í kringum öndunarveg og kviðsvæði leiðir til aukins 

þrýstings á brjóst og þar með til öndunarerfiðleika. Minni líkamsþyngd myndi þar 

af leiðandi strax bæta þetta ástand fólks (Swedish national institute of public 

health, 2010).  

 Rannsókn var gerð á konum á aldrinum 40 til 75 ára sem allar þjáðust af 

offitu. LÞS kvennanna var frá 30,47 kg/m
2
 til 54,65 kg/m

2
 og mittismál þeirra frá 

97 cm til 128 cm. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ef fitumyndun verður um 

miðjan líkama kvenna yfir fertugt þá dregur það úr þenslu lungna hjá þeim og þar 

með úr virkni öndunar (Ulubas, Gen, Tumkaya, Akbay og Calıkoglu, 2011).  

 Sumar tegundir krabbameina eru algengari meðal fólks sem glímir við 

offitu en þeirra sem eru í kjörþyngd. Til dæmis geta efnaskiptabreytingar, 

sérstaklega í kynhormónum of feitra kvenna verið orsök krabbameins í brjóstum, 

legi og eggjastokkum (Avenell o.fl., 2004). Rannsókn sem gerð var í 



12 

 

Bandaríkjunum á sex ára tímabili sýndi að aukin dánartíðni vegna krabbameina af 

öllum gerðum var tengd auknum LÞS. Í ljós kom að dánartíðni jókst af völdum 

krabbameins í brjóstum, legi, leghálsi og eggjastokkum með hækkandi LÞS hjá 

konum (Calle, Rodriguez, Walker-Thurmond og Thun, 2003). Áætlað hefur verið 

að 30-40% tilfella krabbameina sé tengd slæmu mataræði, hreyfngaleysi og 

ofþyngd. Offita kemur næst á eftir reykingum sem orsök krabbameins sem hægt 

er að koma í veg fyrir (World Health Organization, 2007).  

 Tengsl eru á milli offitu og hjarta- og æðasjúkdóma þar á meðal 

kransæðasjúkdóma (e. coronary heart disease), hjartabilunar (e. congestive 

cardiac failure) og heilaæðasjúkdóma (e. cerebrovascular disease) (Avenell o.fl., 

2004). Dregið hefur úr tíðni hjarta- og æðasjúkdóma á Íslandi frá áttunda áratug 

síðustu aldar ásamt stórum áhættuþáttum þeirra til dæmis reykingum, kólesteróli 

og blóðþrýstingi. Á sama tíma hefur aftur á móti offita og sykursýki 2 aukist á 

Íslandi líkt og annars staðar í vestrænum löndum. Þessi þróun getur dregið úr 

þeim góða árangri sem hefur skilað sér með baráttu við hjarta- og æðasjúkdóma 

(Bolli Þórsson, Thor Aspelund, Tamara B. Harris, Lenore J. Launer og Vilmundur 

Guðnason, 2009)  

 Undir efnaskipta- og innkyrtla sjúkdóma af völdum offitu flokkast meðal 

annars sykursýki 2 (óinsúlínháð sykursýki). Náið samband er á milli 

þyngdaraukningar ásamt offitu og sykursýki 2 (Avenell o.fl., 2004). Talið er að 

heimsfaraldur sykursýkis 2 sem geysar nú tengist aðallega auknu hlutfalli 

ofþyngdar og offitu (LÞS > 25 kg/m
2
) (Ryan, 2007). Um 70% tilfella af sykursýki 

2 má tengja við ofþyngd eða offitu. Sykursíki 2 er líklega sá sjúkdómur af völdum 

offitu sem leiðir til flestra dauðsfalla og líkamlegra heilsubresta (Avenell o.fl., 

2004)  

 

2.1.2 Meðganga og barneignir 

Offita getur haft áhrif á frjósemi kvenna á barneignar aldri. Offita getur tengst 

auknu hlutfalli af bæði ófrjósemi og fjölblöðrueggjastokkaheilkenni (PCOS) (e. 

polycystiv ovary syndrome) hjá konum en PCOS kemur í veg fyrir eðlilegt egglos 

hjá konum (Guelinckx, Devlieger, Beckers og Vansant, 2008; Ryan, 2007). Offita 

getur ekki aðeins leitt til ófrjósemi, heldur einnig minnkað líkur á að 
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tæknifrjóvgun heppnist. Áströlsk rannsókn sem gerð var á 3586 konum sem 

gengust undir tæknifrjóvgun sýndi fram á að eftir því sem LÞS hækkaði hjá 

konunum þá minnkuðu líkurnar á frjóvgun (Wang, Davies og Norman, 2000).  

 Á fyrri hluta meðgöngu getur offita haft áhrif á ýmsa þætti eins og til 

dæmis aukast líkur á fósturmissi og erfitt getur verið að sjá skíra niðurstöður úr 

sónarskoðun (Ryan, 2007).  

 Eðlilegt er að konur þyngist á meðgöngu og er það mjög 

einstaklingsbundið hversu mikið. Þyngdaraukning á meðgöngu fer mikið eftir því 

hver þyngd konunnar var fyrir hana. Konur sem eru í undirþyngd ættu að þyngjast 

meira en þær sem eru í kjörþyngd, á meðan konur í yfirþyngd ættu að þyngjast 

minna en konur í kjörþyngd (Jeffreys og Nordahl, 2002). Þar sem offita er orðið 

mikið útbreytt vandamál ákvað Institute of medicine (IOM) í Bandaríkjunum að 

gefa út ráðleggingar um eðlilega þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu eftir því 

hver LÞS hjá þeim er fyrir hana. Ráðleggingar IOM má sjá á töflu 3 (Ryan, 2007).  

Tafla 3. Ráðleggingar IOM í Bandaríkjunum um eðlilega þyngdaraukningu kvenna á 

meðgöngu miðað við LÞS þeirra fyrir meðgöngu. 

 

 Offita getur haft ýmis neikvæð áhrif á líkamstarfsemi móður á meðgöngu. 

Meðal þeirra fylgikvilla sem offita getur valdið eru meðgöngusykursýki, 

meðgönguháþrýstingur og meðgöngueitrun. Einnig getur offita aukið líkur á að 

framkalla þurfi fæðingu með keisaraskurði en sú aðgerð er algeng hjá of feitum 

konum (Guelinckx o.fl., 2008) ásamt því að meiri líkur eru á fyrirburafæðingum. 

(Hoff, Jinwen Cai, Okah og Dew, 2009).  

 Næring móður á meðgöngu ætti að vera í jafnvægi svo að eðlileg 

þyngdaraukning eigi sér stað. Rannsóknir sýna að konur þurfi auka 300 

hitaeiningar daglega til að stuðla að eðlilegum þroska fóstursins (Jeffreys og 

Nordahl, 2002). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk ráðleggi konum sem eru of 

þungar eða of feitar að þyngjast við hæfi á meðgöngunni til að koma í veg fyrir 

ýmsa kvilla (Hoff o.fl., 2009).  

 Undir kjörþyngd Kjörþyngd Ofþyngd Offita 

 

LÞS 

 

˂18,5 kg/m
2
 

 

18,5-24,9 kg/m
2
 

 

25-29,9 kg/m
2
 

 

˃30 kg/m
2
 

þyngdaraukning 12,5-18 kg 11,5-16 kg 7-11,5 kg 7 kg 
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Gerð var rannsókn á 615 konum á Íslandi sem allar voru í kjörþyngd fyrir 

meðgöngu (allar með LÞS milli 19,5-25,5 kg/m
2
) til þess að kanna hvaða áhrif 

þyngdaraukning þeirra hefði á meðgöngu og barnsburð. Í ljós kom að þær konur 

sem þyngdust eins og ráðlagt er samkvæmt IOM (Institute og medicine) eða 11,5-

16 kg glímdu við færri vandamál á meðgöngu og við fæðingu en þær sem  

þyngdust um meira en 20 kg á meðgöngunni (Thorsdottir, Torfadottir, Birgisdottir 

og Geirsson, 2002).  

 Íslensk rannsókn sem gerð var á 600 verðandi mæðrum sýndi að offita 

getur haft óæskileg áhrif á meðgönguna, fæðinguna og barnið við fæðingu. 

Konurnar voru ýmist í kjörþyngd, of þungar eða of feitar. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu að konur sem eru of feitar eru líklegri til að þjást af 

meðgönguháþrýstingi, meðgöngueitrun, meðgöngusykursýki og 

stoðkerfisverkjum samanborið við konur sem eru í kjörþyngd eða of þungar. Tíðni 

á framköllun fæðinga og fæðingum með keisaraskurði var hærri hjá konunum sem 

voru of feitar miðað við þær sem voru of þungar og í kjörþyngd. Einnig kom í ljós 

að börn of feitu kvennanna voru þyngri við fæðingu og með stærra höfuðmál 

ásamt því að þau voru frekar lögð inn á nýburagjörgæslu samanborið við börn 

þeirra kvenna sem voru í ofþyngd eða kjörþyngd (Ólöf Jóna Elíasdóttir, Hildur 

Harðardóttir og Þórður Þórkelsson, 2010). 

 

2.2 Sálræn áhrif 

Eins og fram hefur komið hefur Offita líkamleg áhrif á konur en þó eru sálrænu 

áhrifin ekki síðri. Hér verður fjallað um hver félagsleg áhrif offitu geta verið 

ásamt því að fjallað verður um hvort tengsl séu á milli offitu og þunglyndis. 

 

2.2.1 Félagsleg 

Að vera of feit kona getur haft mikil áhrif á félagsstöðu hennar í samfélaginu 

sérstaklega í vestrænum heimi þar sem gildi um að vera grannvaxin og í góðu 

formi eru mikil (Wadden og Stunkard, 2002).   

 Offita kvenna getur valdið mismunun gagnavart þeim á 

atvinnumarkaðinum á margan hátt má þar nefna þegar kemur að ráðningu, 
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stöðuhækkunum, frammistöðumati og bótum. Rannsóknir hafa sýnt að of feitar 

konur verða fyrir meiri mismunun heldur en of feitir karlar. Fólk er frekar tilbúið 

að vinna með of feitum karlmanni heldur en of feitri konu ásamt því að minni 

líkur eru á því að of feitar konur fái meðmæli við atvinnuumsókn heldur en of 

feitur karlmaður (Fikkan og Rothblum, 2012).   

 Í rannsókn frá árinu 2010 voru 120 háskólanemendur beðnir um að meta 

pólitíska frambjóðendur með því að lesa um þá og stefnumál þeirra ásamt því að 

skoða mynd af þeim. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að of feitar 

konur voru metnar á neikvæðari hátt en konur sem ekki voru of feitar. Of feitu 

konurnar fengu neikvætt mat um áreiðanleika, heiðarleika, hæfni til að hvetja og 

getu til að vinna erfiða vinnu. Það sem kom einnig í ljós var að of feitir karlmenn 

voru ekki metnir í heildina séð á neikvæðan hátt eins og of feitu konurnar. Þvert á 

móti voru of feitu karlmennirnir metnir á jákvæðari hátt heldur en karlmennirnir 

sem ekki voru of feitir (Miller og Lundgren, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að laun 

of feitra kvenna eru lakari en laun kvenna sem ekki eru of feitar. Ein af ástæðum 

þess er að þær fyrrnefndu eru líklegri til að vera í láglaunastörfum (Puhl og 

Brownell, 2001).  

 Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á árunum 1971-2003 sýndi fram 

á hvernig tengsl á milli fólks hefur áhrif á offitu og hvernig offita getur verið 

samfélagslega smitandi. Fylgst var með tengslum milli 12.067 manns í 32 ár og 

kom það í ljós að viðmið einstaklings við að vera yfir kjörþyngd verða fyrir 

áhrifum ef að einhver nákominn honum þyngist. Áhrifin komu einnig í ljós þó að 

langt væri á milli búsetu einstaklinganna og það sem skipti höfuð máli í þessu 

sambandi var hversu náið sambandið var, óháð því hversu oft þeir hittust. Því er 

hægt að segja að hegðun og holdafar einstaklings getur haft áhrif á holdafar og 

hegðun annars einstaklings sem er nákominn honum (Christakis og Fowler, 

2007). Einnig hefur verið kannað samfélagslegt smit á offitu milli fullorðinna 

systkina og hjóna. Þar kom í ljós að ef annað systkinið verður of feitt aukast 

líkurnar um 40% á að hitt systkinið verði það líka og ef að annar aðili í hjónabandi 

verður of feitur aukast líkurnar um 37% á að hinn verði það líka (Wright og 

Aronne, 2012). Líkleg ástæða fyrir þessu er að systkini alast upp við ákveðnar 

matarvenjur sem fylgja þeim og að hjón búa mjög líklega saman og eru því líklega 

að borða það sama. 
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2.2.2 Þunglyndi 

Rannsókn sem gerð var á árunum 2003 til 2005 í Bandaríkjunum á 4641 konum á 

aldrinum 40 til 65 ára sýndi að sterkt samband er á milli offitu og þunglyndis hjá 

konum á þessum aldri. Í rannsókninni kom einnig fram að þunglyndi tengist lítilli 

hreyfingu og neyslu hitaeininga í miklu magni (Simon o.fl., 2008). Fleiri 

rannsóknir hafa sýnt að samband er á milli offitu og þunglyndis og einnig að 

tengslin eru meiri hjá konum en körlum (Simon o.fl., 2011).  

 Niðurstöður úr yfirliti 15 rannsókna þar sem fjöldi þátttakenda var 

samanlagður tæplega 60 þúsund manns leiddu eftirfarandi niðurstöður í ljós. 

Gagnkvæm tengsl fundust á milli offitu og þunglyndis þar sem 55% líkur eru á 

því að of feitur einstaklingur geindist með þunglyndi og 58% líkur á því að 

þunglyndur einstaklingur verði of feitur. Einnig kom í ljós að tíðni þunglyndis 

eykst með aukinni þyngd þar sem sterkari tengsl eru á milli þunglyndis og offitu 

heldur en þunglyndis og ofþyngdar (Luppino o.fl., 2010). Rannsókn Wadden o.fl. 

(2006) sýndi einnig að tíðni þunglyndis eykst með aukinni þyngd þar sem konur 

með alvarlega offitu sýndu marktækari einkenni þunglyndis en þær sem glímdu 

við væga eða talsverða offitu  

 Þeir sem þjást af þunglyndi á yngri árum eru líklegri til að þjást af offitu á 

fullorðinsárum heldur en þeir sem eru í kjörþyngd eins og eftirfarandi rannsókn 

sem gerð var í Bandaríkjunum sýnir. Bornir voru saman tveir hópar barna og 

unglinga (6-17 ára) þar sem annar hópurinn þjáðist af þunglyndi en ekki hinn. Öll 

börnin voru þó með svipaðan LÞS fyrir börn eða í kjörþyngd. Niðurstöður sýndu 

að þau sem tilheyrðu þunglyndishópnum voru með hærri LÞS (26,1 ± 5,2 kg/m
2
) 

sem fullorðnir einstaklingar heldur þau sem ekki voru þunglynd (24,2 ± 4,1 

kg/m
2
) (Pine, Goldstine, Wolk og Weissman, 2001).  

 Ekki styðja allar rannsóknir þann grun að tengsl séu á milli offitu og 

þunglyndis. Yfirlit sem gert var á 24 rannsóknum sem gengu út á að finna hver 

tengsl milli offitu og þunglyndis væru leiddi í ljós að ekki væru til sterkar 

sannanir fyrir því að offita eykur líkur á þunglyndi hjá einstaklingum (Atlantis og 

Baker, 2008). 
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3. Úrræði 

Til eru ýmis úrræði fyrir of feitt fólk en almennt séð er lausnin á vandanum sú að 

minnka hitaeiningainntöku og auka brennslu. Þessi lausn felst í breyttu mataræði, 

aukinni hreyfingu og atferlismeðferð sem snýst um heilbrigðari lífsmáta. Sníða 

þarf úrræðin að hverjum og einum því að engin ein aðferð hentar öllum og getur 

verið töfralausn heldur eru margir þættir sem þarf að vinna með samhliða 

(Avenell o.fl., 2004).   

 Þegar kemur að því að velja úrræði fyrir of feitt fólk skal varast að beina 

allri athygli að þyngdinni heldur að gera fólki grein fyrir heilsufars- og 

atferlisbreytingum sem munu bæta líkamlega heilsu þeirra. Því miður verður 

viljinn til að líta betur út oft sterkari en viljinn að líða vel heilsufarslega og því 

beinist athyglin oft að þyngdinni (Cohen, Perales og Steadman, 2005). 

 Nauðsynlegt er að einstaklingur sem byrjar í meðferð eða aðhaldi til að 

grenna sig setji sér raunhæf markmið því líklegt er að fólk hætti ef það nær ekki 

því óraunhæfa markmiði sem það hefur sett sér. Það sem reynist mörgum erfitt 

eftir mikið þyngdartap er að halda því og koma í veg fyrir þyngdaraukningu. Því 

er mikilvægt að meðferðin eða aðhaldið sem einstaklingurinn gengur í gengum sé 

langtímaáætlun sem miðar að lífstílsbreytingum (Swedish national institute of 

public health, 2010). 

 

3.1 Mataræði: 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að halda orkuinntöku og orkueyðslu í 

góðu jafnvægi til að halda líkamsþyngdinni í jafnvægi, slíkt jafnvægi í langan 

tíma hefur mikil áhrif á breytingu á lífsstíl fólks. Lítil skref í rétta átt eins og að 

minnka orkuinntöku um 50-100 hitaeiningar á dag getur verið hjálplegt svo lengi 

sem því er viðhaldið (Swedish national institute of public health, 2010).  

 Mikilvægt er að borða fjölbreytta fæðu og ekki útiloka einstakt 

næringarefni úr mataræðinu þar sem hvert og eitt næringarefni hefur nauðsynlegu 

hlutverki að gegna í líkamanum (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007).  

 Varast skal allar öfgar og þar með talið skyndilausnir eins og margir 

megrunarkúrar sem gerðir hafa verið. Sumir kúranna beina athyglinni á annað en 
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það sem er næringarfræðilega rökrétt og því eru þeir ekki góðir fyrir fólk til lengri 

tíma litið og geta jafnvel orðið slæmir fyrir heilsuna. Slíkir skyndikúrar geta 

einnig verið slæmir fyrir andlegu hliðina þar sem fyrr en síðar uppgötvar fólk að 

því sem var lofað með skyndilausninni virkar oft ekki eins og það átti að gera og 

þá geta einstaklingar orðið fyrir vonbrigðum og fyllist vonleysi um að geta náð 

árangri í átaki (Cohen o.fl., 2005). Margir megrunarkúrar hafi komið fram en þó 

er ekki hægt að mæla með einhverjum einum frekar en öðrum þar sem að 

vísindaleg sönnun á virkni þeirra er oft lítil. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt að 

virkni lág kolvetna kúra er meiri en á öðrum kúrum hvað þyngdartap varðar á 

þremur mánuðum, en þegar litið er til lengri tíma eins og eins árs, þá er munur á 

virkni ekki mikill (Thompson, Cook, Clark, Bardia og Levine, 2007).  

 Þegar huga skal að fæðusamsetningu má sjá að samkvæmt ráðleggingum 

frá Landlæknisembættinu er æskileg samsetning fæðunnar 50-60 % kolvetni (þar 

af ˂10% viðbættur sykur), prótein 10-20% og fita 25-35% (þar af ˂10% hörð 

fita). Þeir sem þurfa að grenna sig ættu að auka hlutfall grænmetis, ávaxta og 

trefjaríkrar fæðu en draga á sama tíma úr neyslu fitu- og sykurríkrar fæðu. Þeir 

ættu einnig að gæta hófs þegar kemur að matarskömmtum. Ráðlögð neysla 

hitaeininga á dag fer eftir orkuþörf einstaklinga til dæmis þarf kona á aldrinum 

31-60 ára sem hreyfir sig lítið aðeins um 1940 hitaeiningar daglega á meðan kona 

á sama aldri sem er í mikilli hreyfingu þarf um 2450 hitaeiningar daglega. Sjá má 

fleiri ráðleggingar um hitaeiningainntöku kvenna í töflu 4 (Embætti landlæknis, 

2011). 

Tafla 4. Ráðlögð neysla hitaeininga fyrir konur eftir aldri og hreyfingu frá embætti 

landlæknis. 

Aldur (ár) 

 

Lítil hreyfing Meðal hreyfing Mikil hreyfing 

18-30 1980 kcal 2250 kcal 2560 kcal 

31-60 1940 kcal 2200 kcal 2450 kcal 

61-74 1780 kcal 2030 kcal 2270 kcal 

≥75 1700 kcal 1960 kcal 2220 kcal 

 

Fyrir fólk sem er að grenna sig getur verið gagnlegt að halda til matardagbók þar 

sem það getur gert sér betur grein fyrir þeim hitaeiningafjölda sem neytt er yfir 

daginn (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). Gagnsemi matardagbókar getur þó 

verið mismikil eftir því hversu vönduð vinnubrögðin eru. Rannsókn sem gerð var 
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á of feitu fólki sem áttu að meta hitaeiningainntöku sína sjálft yfir daginn leiddi í 

ljós að flestir höfðu vanmetið þann hitaeiningafjölda sem þeir höfðu í raun 

innbyrgt yfir daginn (Lichtman o.fl., 1992). 

Reglubundin neysla er æskileg þar sem gert er ráð fyrir að fólk borði að 

morgni, í hádeginu, um miðjan dag og á kvöldin. Einnig skal huga að því að dreifa 

hitaeiningainntöku jafnt yfir máltíðirnar. Með því að neyta fæðu reglubundið er 

hægt að koma í veg fyrir hungurtilfinningu sem getur leitt til þess að maður borðar 

of mikið og jafnvel mjög orkuríkan mat (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). 

 

3.2 Hreyfing: 

Á meðan það getur verið auðvelt að minnka orkuinntöku, þ.e hitaeiningafjölda 

sem neytt er yfir daginn, getur verið erfitt að stjórna orkueyðslu líkamans. 

Mikilvægt er að fólk sem er of þungt eða of feitt setji sér raunhæf markmið sem 

tengjast hreyfingu, því það á oft erfitt með að hreyfa sig sökum líkamsþyngdar 

sinnar. Mikilvægt er að fólk sé ekki aðeins hvatt til að stunda reglulega 

líkamsrækt heldur nýta sér einnig þau tækifæri sem gefast í daglegu lífi til að 

hreyfa sig. Til dæmis að ganga stigann í staðin fyrir að taka lyftu eða hjóla í 

vinnuna í stað þess að fara á bílnum. Þetta val á hreyfingu getur átt stóran þátt í 

því að breyta um lífsstíl (Swedish national institute of public health, 2010).  

 Skilgreining á hreyfingu er hvers konar vinna beinagrindavöðva sem eykur 

orkunotkun um fram það sem gerist í hvíld. Því getur hreyfing verið allt frá 

athöfnum í daglegu lífi eins og ferðast á milli staða gangandi í það að vera íþróttir 

og skipulögð hreyfing. Samkvæmt Landlæknisembætti Íslands er ráðlögð hreyfing 

fyrir fullorðna 30 mínútur daglega í miðlungserfiðri hreyfingu. Miðlungserfið 

hreyfing er skilgreind sem sú hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri 

orkunotkunar en hvíld, hjartsláttur og öndun verður hraðari en venjulega en þó 

þannig að hægt er að halda uppi samræðum. Erfið hreyfing er aftur á móti 

skilgreind þannig að hún krefst meira en sex sinnum meiri orkuþörf en hvíld og 

hún kallar einnig fram svita og mæði svo að erfitt er að halda uppi samræðum 

(Embætti landlæknis, 2008). Ekki er þó víst að 30 mínútna hreyfing daglega dugi 

fyrir alla. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á árunum 1992-2007 á konum í 

Bandaríkjunum sýndu að til þess að koma í veg fyrir að þyngjast þarf að hreyfa 
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sig daglega í að minnsta kosti 60 mínútur (Lee, Djoussé, Sesso, Wang og Buring, 

2010). Þó svo að hreyfing sé mikilvægur þáttur þegar fólk er að bæta lífsstíl sinn 

dugir hún ekki ein og sér til að fólk grennist mikið eða grennist á stuttum tíma. 

Rannsóknir hafa sýnt að besta útkoman á þyngdartapi er þegar hreyfing er aukin 

ásamt því að mataræði er tekið í gegn. Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt að 

hreyfing er besta leiðin fyrir fólk sem hefur grennst að viðhalda þyngdartapi og 

fyrir fólk í kjörþyngd að viðhalda hæfilegri þyngd sinni. Þó svo að hreyfing ein og 

sér stuðli ekki að miklu þyngdartapi getur hún haft jákvæð áhrif á ýmsa 

offitutengda sjúkdóma. Því er nauðsynlegt að hvetja of feitt fólk til að hreyfa sig 

þó svo það nái ekki að taka mataræðið almennilega í gegn. Með hreyfingu getur 

of feitt fólk minnkað áhrif offitu tengdra sjúkdóma þó svo það nái ekki að 

grennast mikið (Wadden og Stunkard, 2002). 

 

3.3 Aðgerð 

 Á Íslandi er ein tegund skurðaðgerða framkvæmd gegn offitu, sú aðgerð kallast 

magahjáveituaðgerð (e. gastric bypass operation eða e. Roux-en-Y gastric 

bypass). Gerðar eru um 80 slíkar aðgerðir á ári hér á landi og eru konur í 

meirihluta þeirra sem fara í aðgerðina (Ludvig Guðmundsson, yfirlæknir offitu- 

og næringarsviðs á Reykjalundi, munnleg heimild, 5.apríl 2013; Leifsson og 

Gislason, 2005). Af þeim fyrstu 150 sem fóru í magahjáveituaðgerð sem 

framkvæmdar eru í dag á Íslandi voru 78% konur (Leifsson og Gislason, 2005). 

Samstarf er á milli skurðdeildar Landspítalans og Reykjalundar sem felst í því að 

sjúklingar fara í meðferð hjá næringar- og offituteymi Reykjalundar til að 

undirbúa sig fyrir magahjáveituaðgerð (Reykjalundur, e.d.). Meðferðinni á 

Reykjalundi er betur lýst hér að neðan í kaflanum um Reykjalund.  

 Þeir sem fara í magahjáveituaðgerð þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. 

Samkvæmt bandarísku heilbrigðisstofnuninni (e. National institude of helath) eru 

þeir sem uppfylla skilyrði fyrir aðgerðina með LÞS >40kg/m
2
 eða ≥35kg/m

2
 

ásamt því að hafa offitutengda sjúkdóma. Þessum einstaklingum hefur mistekist 

að viðhalda öðrum aðferðum til að grennast og bæta heilsuna, þeir eru vel 

upplýstir um aðgerðina og eru án andlegra sjúkdóma (SAGES Guidelines 

Committee, 2008). Á Íslandi er stuðst við sömu LÞS viðmið en auk þess eru settar 
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ákveðnar kröfur fyrir aðgerð. Meðal þess sem fólk þarf að uppfylla er að hafa 

misst að minnsta kosti 5% af líkamsþyngd sinni áður en farið er í aðgerðina og 

sýna fram á að hafa náð tökum á lífsstílsbreytingu sem þarf að viðhaldast eftir 

aðgerð (Leifsson og Gislason, 2005). Einnig er gerð krafa um reykleysi og 

áfengis- og vímuefnafíklar verða að vera óvirkir. (Ludvig Guðmundsson, 

yfirlæknir offitu- og næringarsviðs á Reykjalundi, munnleg heimild, 5.apríl 2013). 

Sálfræðimat er gert fyrir aðgerð til að athuga hvort að einstaklingur sé andlega 

tilbúinn til að halda áfram lífstílsbreytingum eftir aðgerð (Leifsson og Gislason, 

2005).  

 Aðgerðinni fylgja bæði kostir og gallar. Helstu kostir hennar eru að margir 

sem fara í aðgerðina ná að grennast mikið eða að meðaltali um tvo þriðju af 

umfram þyngd sinni á einu til tveimur árum. Enginn önnur aðgerð hefur náð að 

veita jafn mikla stjórn á sjúkdómum tengdum offitu eins og sykursýki 2, ásamt 

því að bæði háþrýstingur og kæfisvefn læknast hjá flestum þeim sem fara í 

aðgerðina. Fyrir konur getur aðgerðin leiðrétt óeðlilega starfsemi kvenhormóna 

sem geta orðið hjá of feitum konum. Minnkun verður á verkjum til dæmis í 

mjóbaki, sjálfsímynd fólks verður oft betri og þar með aukast lífsgæði fólks 

(Wadden og Stunkard, 2002).  

 Rannsókn var gerð í Frakklandi frá árinu 2007 til 2009 á fólki sem fór í 

magahjáveituaðgerð. Þátttakendur voru 71 talsins og af þeim voru 80% konur. 

Kannað var hvort lífsgæði fólks breyttust eftir aðgerðina með því að leggja fyrir 

það spurningalista fyrir aðgerð og svo þremur, sex og tólf mánuðum eftir aðgerð. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru aukin lífsgæði eftir aðgerðina sem 

tengdust lækkun á LÞS og fækkun á sjúkdómum. Aukning á lífsgæðum fólks 

byrjaði strax að koma í ljós þremur mánuðum eftir aðgerðina. Einu ári eftir aðgerð 

lækkaði LÞS að meðaltali í 32,4 kg/m
2
 ásamt því að fituprósenta líkama lækkaði 

að meðaltali um 32 %. Eftir eitt ár voru sjúkdómseinkenni í mörgum tilfellum 

horfin og talin læknuð en af þeim voru 10 taldir læknaðir af sykursýki 2, 24 af 

meltingarsjúkdómum, 18 af háþrýstingi og 36 af kæfisvefn (Julia o.fl., 2013).  

 Önnur rannsókn sem gerð var á árunum 2003-2005 í Bandaríkjunum leiddi 

í ljós aukningu á lífsgæðum 40 kvenna sem fóru í magahjáveituaðgerð. Minnkun 

var á verkjum í líkamanum ásamt því að hreyfing sem fyrir aðgerð hafði verið 

erfið fyrir konurnar varð auðveldari eftir aðgerð og andleg og almenn heilsa 

batnaði hjá konunum (Frezza, Shebani og Wachtel, 2007).  
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 Fylgikvillar geta komið upp eftir magahjáveituaðgerð þó svo að rannsóknir 

hafa sýnt fram á kosti aðgerðarinnar. Til dæmis geta konur sem farið hafa í 

aðgerðina lent í því að þjást af járnskorti og blóðleysi þegar þær eru á blæðingum. 

Eðlileg úrvinnsla á næringarefnum getur farið úr skorðum eins og til dæmis 

skortur á úrvinnslu á próteini í líkamanum (Wadden og Stunkard, 2002). Ásamt 

því að skortur á B12 og D vítamínum getur orðið (Ludvig Guðmundsson, 

yfirlæknir offitu- og næringarsviðs á Reykjalundi, munnleg heimild, 5.apríl 2013). 

Einnig eru til dæmi um aukna gallsteinamyndun eftir aðgerð og að kviðslit verði 

hjá fólki (Wadden og Stunkard, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að rúmlega 10% 

þeirra sem fara í magahjáveituaðgerð fái einhverskonar fylgikvilla (Higa, Boone 

og Ho, 2000). 

 

3.4 Lyfjagjöf 

Lyfjanotkun sem hluti af meðferð við offitu er umdeild aðferð vegna þess að áhrif 

lyfjanna er takmörkuð (Thompson o.fl., 2007). Nánast allar lyfjameðferðir sem 

notaðar hafa verið frá árinu 1893 hafa ekki náð að standast væntingar og því verið 

hætt við þær (Wadden og Stunkard, 2002). Margar ástæður eru fyrir því að 

lyfjameðferðir hafa ekki staðið fyrir sínu meðal annars vegna þess að þyngdartap 

hefur ekki verið mikið, ekki hefur verið staðfest að langtíma áhrif lyfjanotkunar sé 

örugg og þyngdartap sem hefur orðið á meðan lyfið er tekið inn hefur komið aftur 

um leið og inntöku lyfsins er hætt (Thompson o.fl., 2007). Einnig hafa mörg lyf 

við offitu haft slæmar aukaverkanir og því ekki verið nothæf (Ludvig 

Guðmundsson, yfirlæknir offitu- og næringarsviðs á Reykjalundi, munnleg 

heimild, 5.apríl 2013). Sem sagt lyfjameðferðir eru aðeins skammtímalausn á 

langtíma vandamáli þar sem ávinningur er lítill og áhætta þess óskýr (Thompson 

o.fl., 2007). Lyfjameðferð gegn offitu er aðeins notuð ef aðrar aðferðir sem fela í 

sér breytingu á lífsstíl hefur ekki virkað sem skildi (Padwal og Majumdar, 2007).  

 Á Íslandi er aðeins eitt lyf notað við meðferð á offitu, lyfjaheiti þess er 

orlistat og er það selt undir nafninu Xenical (Ludvig Guðmundsson, yfirlæknir 

offitu- og næringarsviðs á Reykjalundi, munnleg heimild, 5.apríl 2013). Xenical 

er ætlað til meðferðar hjá of feitu fólki sem hafa LÞS ≥ 30 kg/m
2
 eða þeirra sem 

hafa LÞS ≥ 28 kg/m
2
 ásamt offitutengdum áhættuþáttum. Ætlast er til þess að 
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hitaeiningaskert fæði, hreyfing og markvisst eftirlit sé hluti af meðferð þegar 

Xenical er notað (European Medicines Agency, 2012; Hjartavernd, e.d.). Virkni 

Xenical lýsir sér þannig að lyfið hamlar virkni ensímsins lípasa sem sér um 

meltingu á fitu. Eftir að virkni lípasans hefur verið hömluð fer um 30% af fitunni 

sem innbyrgð er ómelt í gegnum meltingarveginn og því nýtir líkaminn ekki nema 

hluta af fitunni (Hjartavernd, e.d.; Padwal og Majumdar, 2007).  

 Gerð var rannsókn í Svíþjóð yfir 4 ára tímabil þar sem þátttakendum var 

skipt í tvo hópa. Báðir hóparnir breyttu um lífsstíl með því að bæta mataræði 

(minnka hitaeiningainntöku) og auka hreyfingu, annar hópurinn tók inn Xenical 

samhliða þessum breytingum á með hinn hópurinn tók inn lyfleysu. Niðurstöður 

sýndu að eftir fjögur ár af lífsstílsbreytingu ásamt notkun á Xenical var mun meiri 

lækkun á tíðni sykursýki 2 heldur en hjá þeim sem notuðu lyfleysuna. Einnig var 

þyngdarlækkun meiri hjá þeim sem tóku inn Xenical (5,8 kg) en hjá þeim sem 

tóku inn lyfleysuna (3 kg) eftir fjögur ár (Torgerson, Hauptman, Boldrin og 

Sjöström, 2004). 

 

3.5 Úrræði á Íslandi 

Margir staðir á Íslandi bjóða upp á úrræði fyrir konur sem glíma við offitu þar á 

meðal fjöldi líkamsræktarstöðva sem auglýsa reglulega námskeið eða aðrar 

lausnir sem eru í boði. Eftirfarandi fjóra staði valdi ég að skrifa um vegna þess að 

meðal þess sem þeir sérhæfa sig í eru lausnir fyrir fólk sem glímir við offitu: 

Reykjalundur, Heilsustofnun NLFÍ, Heilsuborg og Dansrækt JSB. Fjallað verður 

um hvernig úrræði eru í boði á hverjum stað fyrir sig. Tveir af eftirfarandi stöðum 

eru heilbrigðisstofnanir á Íslandi sem eru með skipulagt megrunarprógramm í 

gangi (Reykjalundur og Heilsustofnun NLFÍ) á meðan seinni tveir staðirnir sem 

fjallað eru um eru líkamsræktarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu (Heilsuborg og 

Dansrækt JSB). 

 

3.5.1 Reykjalundur 

Á Reykjalundi hefur verið starfrækt offitu- og næringarteymi frá árinu 2001 

(Reykjalundur, e.d.). Þrátt fyrir að sérstakt teymi fyrir næringu- og offitu hafi ekki 
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verið starfrækt fyrr á Reykjalundi hafa ráðleggingar og aðstoð við megrun verið 

lengi í gangi þar. Offita hefur verið algeng meðal sjúklinga sem leita til 

Reykjalundar í meðferð, annars vegar sem orsök sjúkdóma eða afleiðing þeirra 

hins vegar. Nauðsynlegt er fyrir marga sjúklinga á Reykjalundi að grenna sig til 

að ná góðum árangri í sinni endurhæfingu og því hefur þróast ákveðið 

megrunarprógramm þar sem alltaf var notað samhliða öðrum meðferðum. Árið 

2001 var orðið ljóst að nauðsynlegt væri að stofna sérstakt megrunarteymi á 

Reykjalundi þar sem offita hafði aukist og algengt var orðið að vísa fólki á 

Reykjalund aðeins til megrunar (Guðlaugur Birgisson og Ludvig Guðmundsson, 

2005).  

 Meðferðin sem starfrækt er af næringar- og offituteymi Reykjalundar er 

ekki hugsuð sem ákveðinn megrunarkúr heldur varanleg lífstílsbreyting þar sem 

tekið er á þáttum sem tengjast offituvandanum. Þessir þættir eru meðal annars 

fæðuval, máltíðarmynstur, hreyfing og ásamt því er unnið með andlega, líkamlega 

og félagslega þætti hjá hverjum og einum eftir því sem við á (Reykjalundur, e.d.). 

 Markmið meðferðarinnar er að bæta heilsu og lífsgæði sjúklinga, minnka 

líkamsþyngd og auka virkni þeirra. Meðferðin er byggð upp sem atferlismótandi 

meðferð þar sem fólk er aðstoðað við að bæta og skipuleggja lífshætti sína og 

fæðuvenjur (Reykjalundur, e.d.).  

 Fólk sem fer í meðferð hjá næringar- og offituteymi Reykjalundar þarf að 

uppfylla eftirfarandi skilyrði. 1) Skila inn tilvísun frá lækni, 2) vera á aldrinum 18 

til 65 ára, 3) LÞS þarf að vera yfir 35 kg/m
2
, 4) vera reyklaust og áfengis- og 

fíkniefnasjúklingar þurfa að vera óvirkir. 5) Einnig þarf fólk að sýna vilja í verki 

að það sé tilbúið til að takast á við vandann og þarf að sýna fram á að það geti nýtt 

sér meðferðina (Reykjalundur, e.d.).  

 Meðal starfsfólks í næringar- og offituteyminu eru læknir, 

hjúkrunarfræðingur, iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari, næringarfræðingur, félagsráðgjafi, 

sálfræðingur og heilsuþjálfi (Reykjalundur, e.d.).  

 Skipulag meðferðarinnar á Reykjalundi er skipt upp í eftirfarandi fimm 

skref: biðlistanámskeið, forskoðun, göngudeildameðferð og dagdeildarmeðferð 

ásamt eftirfylgni. 

1) Biðlistanámskeiðið er fyrsta skrefið í meðferðinni en það hefst fljótlega 

eftir að beiðni hefur borist til Reykjalundar um offitumeðferð. Á 
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biðlistanámskeiðinu er meðferðin kynnt fyrir fólki og því er komið af stað 

í að byrja sjálft að vinna með lífsháttarbreytingar þangað til það er kallað 

inn í forskoðun (Reykjalundur, e.d.). 

2) Forskoðunin fer fram á göngudeild hjá lækni og hjúkrunarfræðingi. Í 

forskoðuninni fara fram mælingar og athuganir á holdafari, andlegri og 

líkamlegri líðan ásamt þolprófi og blóðrannsókn þar sem staða hvers og 

eins er metin. Einnig eru meðferðarkostir ræddir í viðtali við lækni 

(Reykjalundur, e.d.; Steinunn H. Hannesdóttir, Ludvig Á. Guðmundsson 

og Erlingur Jóhannsson, 2011). Þolprófið sem sjúklingarnir fara í er 

hámarksþolpróf en úr því fást mikilvægar upplýsingar um þjálfunarástand 

einstaklinga ásamt upplýsingum um ástand hjarta og lungna. Þjálfun 

einstaklinga er svo byggð að mestu leiti upp eftir þessum niðurstöðum 

(Guðlaugur Birgisson og Ludvig Guðmundsson, 2005). Eftir forskoðun 

hefst svo meðferð á göngudeild.  

3) Meðferðin á göngudeild fer þannig fram að gerð er áætlun í samráði við 

sjúkling og hann fær stuðning með komum á göngudeild þar sem hann 

hittir starfsfólk teymisins. Hér er unnið með máltíðarmynstur, 

matardagbók, næringarinnihald og skipulag daglegs lífs. Sjúklingur fær 

alla þá ráðgjöf og aðstoð sem hann þarf þar á meðal næringarráðgjöf, 

sálfræðiaðstoð, félagsráðgjöf og leiðbeiningar um þjálfun, einnig heimild 

til að nýta þjálfunaraðstöðu sem er í boði á Reykjalundi (Reykjalundur, 

e.d.; Steinunn H. Hannesdóttir o.fl., 2011). Góð aðstaða er fyrir líkamlega 

þjálfun á Reykjalundi og það sem meðal annars er í boði er leikfimi, 

ganga, stafaganga, sund, vatnsleikfimi og styrktarþjálfun í tækjasal 

(Guðlaugur Birgisson og Ludvig Guðmundsson, 2005).  

4) Að lokinni göngudeildarmeðferð byrjar meðferð á dagdeild. Þeirri 

meðferð er skipt í tvo hluta með hléi á milli, fyrst er það fimm vikur á 

dagdeild svo kemur hlé í sex mánuði og síðan koma þrjár vikur á dagdeild. 

Meðferðin er hópmeðferð þar sem oftast átta manns eru saman í hópi. Til 

að hefja meðferð á dagdeild þarf sjúklingur að sýna fram á það að hann 

hafi gert skipulagða lífsháttarbreytingu og þar með tilbúinn að halda 

meðferð áfram ásamt því að vera búinn að léttast um 6-8% af 

upphafsþyngd sinni. Í dagdeildarmeðferðinni er lögð áhersla á að hægt sé 

að sinna daglegum störfum samfara meðferðinni. Þegar dagdeildarmeðferð 
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lýkur fer einstaklingur heim og er veitt eftirfylgni í allt að tvö ár eftir 

meðferðina.   

5) Eftirfylgnin er fjórar endurkomur á tveimur árum. Hver endurkoma er einn 

dagur þar sem farið er yfir árangur einstaklinga meðal annars með því að 

gera ýmsar mælingar og próf. Einnig er veittur stuðningur eða 

leiðbeiningar eftir því sem við á. Einstaklingar geta einnig nýtt sér 

þjálfunaraðstöðu á Reykjalundi í þessum endurkomum.  

Í heildina séð felst meðferðin á Reykjalundi í því að fræða og kenna 

einstaklingum um næringu, hreyfingu og aðra þætti tengda offitu. Stór hluti 

meðferðarinnar er líkamleg þjálfun ásamt því að unnið er með sjálfsstyrkingu, 

slökun og skipulag á daglegu lífi. Ávallt er tekið mið af getu hvers og eins þó 

svo að um hópmeðferð sé að ræða. Meðferðin getur tekið allt að 42 mánuði frá 

forskoðun til loka eftirfylgdar (Reykjalundur, e.d.; Steinunn H. Hannesdóttir 

o.fl., 2011).   

 Algeng viðmið við að léttast í meðferðinni er 700 – 1000 grömm á viku 

þegar einstaklingur er í dagdeildarmeðferð en 200 – 500 grömm á viku þegar 

heim er komið, þessi árangur er þó algjörlega einstaklingsbundin og getur 

verið misjafn á milli einstaklinga (Guðlaugur Birgisson og Ludvig 

Guðmundsson, 2005).  

 Árið 2007 var gerð rannsókn á 47 konum sem hófu meðferð hjá næringar-

og offituteymi Reykjalundar. Markmið rannsóknarinnar var að mæla 

heilsufarslegar breytingar hjá konunum í meðferðinni. Notast var við 

mælingar sem gerðar voru í forskoðun og svo mælingar sem gerðar voru eftir 

fimm vikna dagdeildarmeðferð. Miðgildi milli meðferðanna var sex mánuðir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að líkamlegt þrek, andleg, félagsleg og 

líkamleg líðan kvennanna batnaði ásamt því að blóðþrýstingur og fituhlutfall 

lækkaði á þessum tíma. Konurnar léttust að meðaltali um 9% af líkamsþyngd 

sinni ásamt því að LÞS minnkaði að meðaltali um 3,9 einingar. Mittismál 

þeirra minnkaði um 6% að meðaltali á meðan munur á fitumagni líkamans 

hafði minnkað hlutfallslega um 13%. Niðurstöður úr þolprófi á hjóli voru 

einnig jákvæðar þar sem konurnar luku 12% hærra hámarksálagi á hjólinu í 

seinni mælingunni og þar með var um 21% hækkun á þrektölu. 

Hámarkssúrefnisupptaka hækkaði um 18%, um 6% lækkun varð á hvíldarpúlsi 
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fyrir próf en aftur á móti fannst ekki marktækur munur á lokapúlsi. 

Niðurstöður úr sálfélagslegri líðan voru á þann veg að samkvæmt OP-kvarða 

voru stigin í mælingunum í forskoðun það mörg að þau féllu undir flokkinn 

„nokkur vandamál“ en þau lækkuð svo í seinni mælingunni og voru komin í 

flokkinn „lítil vandamál“. Andleg líðan hafði batnað til muna, því samkvæmt 

Becks-kvarðanum sem var notaður til að mæla andlega líðan. Þjáðust 11 konur 

af alvarlegum kvíða í fyrri mælingunum en aðeins tvær í seinni. Einnig 

mældust 23 konur með miðlungs- eða alvarlegt þunglyndi í fyrri mælingunni 

en aðeins þrjár konur í seinni mælingunni (Steinunn H. Hannesdóttir o.fl., 

2011). 

 

3.5.2 Heilsustofnun NLFÍ Hveragerði 

Í heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði er starfrækt heilsusvið og undir því er meðal 

annars Heilsueflingarteymi. Heilsueflingarteymið sér um meðferð sem hentar 

þeim sem vilja ná betri heilsu og eru tilbúnir til að breyta lífsháttum sínum til 

langtíma. Þessi meðferð hentar meðal annars þeim sem glíma við offitu. Markmið 

meðferðarinnar er heilsuefling þar sem unnið er að því að bæta líkamlega, andlega 

og félagslega heilsu og auka lífsgæði fólks.   

 Meðferðin tekur í flestum tilfellum fjórar vikur og einnig stendur til boða 

að koma í tveggja vikna endurkomu innan árs frá meðferð. Fagaðilar sem koma að 

meðferðinni eru læknir, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, næringaráðgjafi, 

sjúkraþjálfari og íþróttakennari (Heilsustofnun NLFÍ, e.d.).  

 Til þess að ná settum markmiðum er unnið að því að fólk tileinki sér 

heilbrigðari lífshætti. Unnið er að því að tileinka sér hollt og fjölbreytt mataræði, 

hafa skammtastærðir hæfilegar ásamt því að neyta máltíða reglulega. Hreyfing sé 

gerð að hluta af daglegu lífi og fundin er hreyfing sem hentar fólki svo það getur 

notið þess að stunda hana. Einnig er unnið að því að finna leiðir til þess að draga 

úr streitu í daglegu lífi, bæta svefn, setja sér markmið og vinna að þeim 

(Heilsustofnun NLFÍ, e.d.).  

 Í þjálfuninni er bæði unnið með einstaklingsmiðaða þjálfun og hópþjálfun. 

Læknir metur þörf hvers og eins á einstaklingsmeðferðum eins og til dæmis 

sjúkraþjálfun, sjúkranudd eða nálastungur. Í einstaklingsmiðuðu þjálfuninni er sett 



28 

 

upp áætlun um hreyfingu á meðan á dvölinni stendur. Boðið er upp á mismunandi 

hópþjálfun til dæmis göngutúr úti, vatnsleikfimi, þjálfun í tækjasal, Tai Chi og 

Yoga (Heilsustofnun NLFÍ, e.d.).  

 Kennd er lystahygli fyrir þá sem glíma við offitu. Þar er einstaklingum 

kennt að átta sig á tilfinningum um svengd og seddu og að forðast öfgar í báðar 

áttir. Þátttakendur geta fengið aðrar meðferðir eftir því sem við á eins og til dæmis 

stuðningsviðtöl hjá sálfræðingi eða hjúkrunarfræðingi ásamt viðtölum hjá 

næringarráðgjafa. Ýmiskonar fræðsla er einnig í boði fyrir þátttakendur og eru 

þeir sérstaklega hvattir til þess að mæta á fyrirlestra um hollt mataræði, svefn, 

gildi þjálfunar, heilbrigt líf- alltaf og forgangsröðun og skipulag. Veitt er aðstoð 

við að skipuleggja áframhaldandi heilsuáætlun í síðustu viku dvalarinnar til þess 

að þátttakendur geti viðhaldið árangri dvalarinnar (Heilsustofnun NLFÍ, e.d.). 

 

3.5.3 Heilsuborg 

Í Heilsuborg er boðið uppá úrræði fyrir konur sem glíma við offitu. Meðal annars 

er hægt að fara á námskeið sem kallast Heilsulausnir og er hluti af 

Heilsuborgarskólanum (Erla Gerður Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga- og 

ráðgjafasviðs Heilsuborgar, munnleg heimild, 24. apríl 2013). Í 

Heilsuborgarskólanum starfa fjölmargir fagaðilar saman þar sem bæði er boðið 

upp á hreyfingu og fræðslu (Heilsuborg, e.d.-a). Heilsulausnir henta fyrir 

einstaklinga sem glíma við offitu hvort sem þeir þjást af öðrum fylgikvillum 

hennar eða ekki. (Heilsuborg, e.d.-b). Markmið námskeiðsins er að innleiða 

heilbrigðan lífstíl fyrir einstaklinga til langs tíma (Erla Gerður Sveinsdóttir, 

framkvæmdastjóri lækninga- og ráðgjafasviðs Heilsuborgar, munnleg heimild, 24. 

apríl 2013).  

 Námskeiðið sem í heildina er eitt ár er skipt niður í þrjá áfanga sem hver 

um sig er fjórir mánuðir að lengd. Í heildina séð er unnið með hreyfingu, næringu, 

skipulag daglegs lífs og hugarfar. Fagaðilar sem standa að námskeiðinu er 

hjúkrunarfræðingar, íþróttafræðingar, læknir, markþjálfar, næringarfræðingur, 

sálfræðingur og sjúkraþjálfarar. Einstaklings ráðgjöf fagaðila er misjöfn fyrir 

hvern og einn eftir því hvað hentar hverju sinni. (Heilsuborg, e.d.-b).  

 Í fyrsta áfanga er farið í fyrstu skrefin í lífstílsbreytingunni þar sem 
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raunhæf markmið eru sett ásamt því að hindranir eru kortlagðar og áhættuþættir 

skoðaðir. Markmið áfangans er að koma reglu á daglegt líf. Unnið er að því að 

innleiða reglulega hreyfingu og mataræði sem hentar hverjum og einum og koma 

líkamstarfseminni í jafnvægi (Heilsuborg, e.d.-b).  

 Í öðrum áfanga er unnið með hugarfarið ásamt því að farið er dýpra í þá 

þætti sem voru innleiddir í fyrsta áfanga. Til dæmis er notast við hugræna 

atferlismeðferð með áherslu á svengdarvitund. Á þessu stigi eru einstaklingar að 

festa lífstílsbreytingar í sessi hjá sér og stuðla að jákvæðu hugarfari til að eiga 

auðveldara með að ná markmiðum sínum (Heilsuborg, e.d.-b).  

 Aukið sjálfstæði er áherslan í þriðja áfanga þar sem horft er til framtíðar. 

Farið er yfir hvernig hægt er að viðhalda bættum lífsstíl til framtíðar (Heilsuborg, 

e.d.-b). Markmiðið er að gera einstaklinga sjálfbjarga þar sem þeir geta tekið 

ákvarðanir í daglegu lífi sem henta nýjum og breyttum lífsstíl (Erla Gerður 

Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga- og ráðgjafasviðs Heilsuborgar, 

munnleg heimild, 24. apríl 2013).  

 Við upphaf og lok hvers áfanga fer fram heilsumat hjá hjúkrunarfræðingi 

(Heilsuborg, e.d.-b) ásamt þrekprófi (Erla Gerður Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri 

lækninga- og ráðgjafasviðs Heilsuborgar, munnleg heimild, 24. apríl 2013). Á 

tveggja mánaða fresti er gerð mæling í líkamsgreiningartæki þar sem 

líkamssamsetning og grunnefnaskipti eru reiknuð (Heilsuborg, e.d.-b). Út frá 

niðurstöðum líkamsgreiningartækisins er hægt að finna út orkuþörf hvers og eins 

og þar með hversu mikil dagleg neysla hitaeininga hentar hverjum og einum (Erla 

Gerður Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga- og ráðgjafasviðs Heilsuborgar, 

munnleg heimild, 24. apríl 2013). Reglulega eru haldnir stuðnings- og 

fræðslufundir ásamt því að hægt er að nálgast fræðslufyrirlestra og fræðsluefni á 

lokuðu netsvæði (Heilsuborg, e.d.-b). Í hópunum eru allt að 25 manns og eru 

karlar og konur saman í hóp sem hefur hingað til reynst vel (Erla Gerður 

Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga- og ráðgjafasviðs Heilsuborgar, 

munnleg heimild, 24. apríl 2013).  

 Engri rannsókn hefur enn verið lokið um árangur eftir námskeið hjá 

Heilsuborg en þó er verið að vinna í slíkri rannsókn (Erla Gerður Sveinsdóttir, 

framkvæmdastjóri lækninga- og ráðgjafasviðs Heilsuborgar, munnleg heimild, 24. 

apríl 2013). 
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3.5.4 Dansrækt JSB 

Dansrækt JSB er líkamsrækt sem aðeins er ætluð konum. Boðið er upp á 

námskeið sem hentar konum sem glíma við offitu og vilja grenna sig og bæta 

heilsu sína, kallast það TT- námskeið. TT stendur fyrir „frá toppi til táar“ og er 

meiningin á bak við þau orð að allt sem er bæði andlegt og líkamlegt sé tekið fyrir 

(Bára Magnúsdóttir, eigandi Dansrækt JSB, munnleg heimild, 29. apríl 2013). TT 

námskeiðið hefur verið starfrækt um árabil og reynst árangursríkt. Námskeiðið er 

fyrir konur sem hafa tekið ákvörðun um að tímabært sé að losna við aukakíló og 

rækta líkamann. Eitt námskeið er í 8 eða 16 vikur eftir því hvað hentar hverri og 

einni (Dansrækt JSB, e.d.-a).   

 Innifalið í námskeiðinu er leiðsögn um mataræði, líkamsrækt, 

sjálfsstyrking, fundir, vigtun og mælingar. Fundirnir eru einu sinni í viku þar sem 

fræðsla fer fram ásamt því sem stuðningur er veittur til að konur sjái ástæðu til að 

halda sig við efnið. Líkamsræktartímarnir eru þrisvar sinnum í viku þar sem 

áhersla er á að efla þol og styrk og bæta líkamsstöðu. Tekið er mið af 

einstaklingsbundinni getu þegar kemur að líkamsræktinni. Vigtun fer fram í 

hverjum tíma og mælingar gerðar þrisvar sinnum yfir tímabilið (Dansrækt JSB, 

e.d.-a). Mælingarnar eru ummálsmælingar um brjóst, mitti, mjaðmir, læri, undir 

brjóst og upphandleggi (Bára Magnúsdóttir, eigandi Dansrækt JSB, munnleg 

heimild, 29. apríl 2013).  

 Fræðsluefni ásamt uppskriftum og mataráætlun er að finna inn á lokuðu 

netsvæði sem hver og ein fær aðgang að þegar námskeið hefst. Ráðleggingar sem 

tengjast næringu eru samkvæmt viðmiðum sem landlæknisembættið gefur út þar 

sem lögð er áhersla á rétta samsetningu fæðu og enga útilokun á einhverju 

sérstöku næringarefni. Lögð er áhersla á að konurnar taki meðvitaða ákvörðun um 

lífstílsbreytingu sem þær eru sáttar með og eru því ekki að neita sér um neitt (Bára 

Magnúsdóttir, eigandi Dansrækt JSB, munnleg heimild, 29. apríl 2013). 

 Einnig er í boði sérstakt námskeið fyrir stelpur á aldrinum 16-25 ára sem 

vilja grenna sig og komast í betra líkamlegt form sem kallast TT-3. Sama 

fyrirkomulag er á því námskeiði og TT-námskeiðinu að utanskildum 

líkamsræktartímunum sem eru tvisvar sinnum í viku hjá TT-3 (Dansrækt JSB, 

e.d.-b). 
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4. Lokaorð 

Ljóst er að offita er alvarlegt vandamál ekki aðeins á Íslandi heldur um allan 

heim. Minni kröfur fyrir líkamlega vinnu og aukið framboð á mat nú til dags er 

meðal þeirra orsaka sem valda þessari miklu aukningu á offitu.   

 Líkamleg áhrif offitu geta verið alvarleg og þá sérstaklega þeir sjúkdómar 

sem of feitt fólk getur þróað með sér og geta jafnvel leitt til ótímabærra 

dauðsfalla. Meiri líkur eru á því að vandamál komi upp á meðgöngu og við 

barnsburð hjá of feitum konum heldur en konum í kjörþyngd. Því er mikilvægt að 

þunguðum konum sé ráðlagt að þyngjast ekki of mikið á meðgöngu heldur reyna 

að fylgja ráðleggingum um þyngdaraukningu kvenna á meðgöngu þar sem tekið 

er mið af þyngd þeirra fyrir meðgöngu.  

  Sálræn áhrif offitu geta ekki síður verið alvarleg. Þar má helst nefna 

samfélagslega stöðu of feitra kvenna. Mikil áhersla er á að konur séu grannar í 

vestrænum löndum og því geta þær konur sem glíma við offitu orðið fyrir 

fordómum. Niðurstöður rannsókna bera ekki saman um hvort samband sé á milli 

offitu og þunglyndis og því er erfitt að segja til um það hvort offita kvenna hafi 

áhrif á þunglyndi eða öfugt.  

 Úrræði gegn offitu eru mörg og getur oft verið erfitt fyrir fólk að taka 

skynsamlegar ákvarðanir í þeim efnum. Úrræði fyrir of feitar konur ættu að ganga 

út á breytt mataræði, aukna hreyfingu og atferlismeðferð sem snýst um 

heilbrigðari lífsmáta. Leggja þarf frekar áherslu á bætt heilsufar en útlit og einnig 

að setja sér raunhæf markmið sem ná til langs tíma.  

 Að mínu mati er nokkuð fjölbreytt val um úrræði á Íslandi fyrir konur sem 

glíma við offitu en mættu þó vera fleiri. Þeir staðir sem fjallað var um í þessari 

ritgerð bjóða upp á mismunandi úrræði hver með sínu móti og tel ég það gott að 

fjölbreytt úrræði séu í boði svo hver og einn geti fundið eitthvað við sitt hæfi. 
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