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Átröskun barna og unglinga: Úttekt á nýjum skjólstæðingum átröskunarteymis Barna- 

og unglingageðdeildar (BUGL) á árunum 2008-2010 

Guðrún Katrín Oddsdóttir
a
, Dagbjörg Sigurðardóttir

b
, Regína Ólafsdóttir

b
 

a
Læknadeild Háskóla Íslands, 

b
Barna- og unglingageðdeild Landspítala–háskólasjúkrahúss. 

Inngangur: Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja þann hóp sem vísað var til 

átröskunarteymis Barna- og unglingageðdeildar Landspítala (BUGL) á árunum 2008-2010 

með tilliti til sjúkdómseinkenna, greininga og þeirrar þjónustu sem honum var veitt hjá 

teyminu. Upplýsingar um vanda þeirra sem leitað hafa til teymisins hafa ekki verið teknar 

saman áður. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin er afturskyggn og voru upplýsingar fengnar úr sjúkraskrám. 

Lýðfræðilegum og klínískum upplýsingum var safnað um rannsóknarhópinn, sem samanstóð 

af öllum þeim sem var vísað  til teymisins á rannsóknartímabilinu.  

Niðurstöður: Alls var 59 einstaklingum vísað til teymisins, 53 stúlkum og 6 drengjum. 

Meðalaldur hópsins var 15,5 ár (±2,1). Af þeim 59 sem var vísað til teymisins greindust 39 

einstaklingar með átröskun og hófu 37 þeirra meðferð. Nítján einstaklingar greindust með 

lystarstolssjúkdóm, 10 með lotugræðgissjúkdóm, 6 með átraskanir ekki nánar skilgreindar og 

4 með aðrar átraskanir. Af þeim sem greindust með átröskun reyndust 22 (56,4%, n=39) hafa 

a.m.k. eina geðræna fylgiröskun, 12 (30,8%) höfðu a.m.k. tvær fylgiraskanir. Algengasta 

fylgiröskunin var  kvíða- eða þunglyndisröskun (43,6%). Einstaklingar komu að meðaltali til 

meðferðar 14,6 sinnum (±23,0). Fimmtán einstaklingar voru lagðir inn á meðferðartímabilinu 

og stóð innlögn að meðaltali í 28,8 daga (±22,1). Heildarsamskiptatímabil sjúklinga við 

teymið, þ.e. frá greiningarviðtali og þar til einstaklingur ýmist lauk meðferð eða hætti að 

mæta, varði að meðaltali í 361,9 daga (±369,5). 

Ályktanir: Kynjadreifing sjúklinga teymisins samrýmist niðurstöðum 

átröskunarrannsókna annarra landa. Tíðni fylgiraskana var sömuleiðis svipuð öðrum 

rannsóknum, sem og tegund þeirra. Á óvart kom hversu fáir hlutu greininguna átröskun ekki 

nánar skilgreind, en samkvæmt erlendum rannsóknum er hún um helmingur allra 

átröskunargreininga barna og unglinga.  
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Listi yfir skammstafanir 

ANOVA: Fervikagreining (e. analysis of variance) 

ATFÁ: Aðrar tilteknar fæðu- og átraskanir (e. other specified feeding and eating disorders, OSFED) 

ÁENS: Átraskanir ekki nánar skilgreindar (e. eating disorders, not otherwise specified, EDNOS) 

BAI: Kvíðakvarði Beck (e. Beck Anxiety Inventory) 

BDI: Þunglyndiskvarði Beck (e. Beck Depression Inventory) 

BUGL: Barna- og unglingageðdeild Landspítala-háskólasjúkrahúss 

BULIT-R: Bulimia Test-Revised 

CDI: Þunglyndiskvarði barna (e. Children‘s Depression Inventory) 

CIA: Clinical Impairment Assessment 

DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 

DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text-Revision 

EDI-2: Eating Disorders Inventory, 2nd Edition 

FSA: Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 

ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems, 10th revision 

LSH: Landspítali-háskólasjúkrahús 

LÞS: Líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index, BMI) 

MASC: Multidimensional Anxiety Scale for Children 

SNPs: Einbasabreytileikar (e. single nucleotide polymorphism, SNP) 

WHO: Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization, WHO) 
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1 Inngangur 

Átröskunarsjúkdómar eru með alvarlegri geðsjúkdómum sem herja á börn og ungmenni og 

geta haft djúpstæð áhrif á líkamlegan og félagslegan þroska þeirra.
1
 Samkvæmt nýlegri 

bandarískri rannsókn er ævialgengi (e. lifetime prevalence) lystarstols 0,3% og lotugræðgi 

0,9%.
2
 Mikilvægt er að grípa snemma inn í sjúkdómsferlið til þess að lágmarka þann skaða 

sem átröskun veldur og auka líkur á bata.  

1.1 Greiningarskilmerki átraskana  

Til auðveldunar á skilningi á orsök, eðli og framþróun átröskunarsjúkdóma hefur tíðkast að 

skipta þeim í undirflokka sem hver um sig lýsir ákveðnum einkennum en segir um leið 

nokkuð til um eðli vandans. Hafa verður í huga að einstaklingar með átröskunarvanda flakka 

oft á milli í greiningarkerfum og geta uppfyllt greiningarskilmerki mismunandi 

átröskunarsjúkdóma innan hvers tímabils.
3
 

1.1.1 ICD-10 flokkunarkerfið 

Flokkunarkerfi Sögu, skráningarkerfis Landspítala-háskólasjúkrahúss (LSH), notar 

greiningakerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunar (WHO), International Statistical Classification of 

Diseases and Health Related Problems, 10th revision (ICD-10), við skilgreiningar sjúkdóma. 

Þar flokkast átraskanir undir flokk F50.0 og eru þær sem koma hér við sögu skilgreindar sem 

svo:   

F50.0 Lystarstol (anorexia nervosa):  

A. Þyngdartap, eða röskun á eðlilegri þyngdaraukningu barns, sem leiðir til 
líkamsþyngdar a.m.k. 15% undir venjulegri eða áætlaðri þyngd fyrir aldur og 
hæð.  

B. Þyngdartapið er meðvitað með því að forðast „fitandi fæðu“. 

C. Upplifun af því að vera of feit/ur, með sjúklegum ótta við að fitna, sem leiðir til 
þess að þyngd er haldið í lágmarki. 

D. Víðtæk röskun á hormónastarfsemi sem kemur m.a.  fram í konum sem 
tíðastopp og í körlum sem minnkuð kynhvöt og kyngeta. (Undantekning eru 
konur á hormónameðferð, oftast getnaðarvarnarpillunni, sem viðheldur 
tíðablæðingum).  

E. Röskunin uppfyllir ekki greiningarskilyrði A og B fyrir lotugræðgi (F50.2). 

F50.1 Ódæmigert lystarstol (atypical anorexia nervosa): Raskanir sem uppfylla sumar 

skilgreiningar lystarstols en heildarmyndin réttlætir ekki þá greiningu. Eitthvað lykileinkenni, 
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svo sem tíðastopp eða mikinn ótta við að verða feit/ur, getur vantað en mikið þyngdartap er til 

staðar sem og að einstaklingur neitar að halda sér í eðlilegri þyngd. 

F50.2 Lotugræðgi (bulimia nervosa): 

A. Endurtekin átköst (a.m.k. tvisvar í viku yfir þriggja mánaða tímabil) þar sem 
mikið magn fæðu er innbyrt á stuttum tíma. 

B. Til staðar eru stöðugar hugsanir um mat og sterk löngun eða hvöt til þess að 
borða. 

C. Sjúklingur reynir að vinna á móti „fitandi áhrifum“ matar með einu eða fleiru 
eftirtöldu: 

i. Framkölluð uppköst 

ii. Framkölluð losunarhegðun 

iii. Endurtekin sveltitímabil 

iv. Notkun lyfja, svo sem lystbælandi- , skjaldkirtils- eða vatnslosandi 
lyfja.  

D. Upplifun af því að vera of feit/ur, með sjúklegum ótta við að fitna (sem leiðir 

oftast til undirþyngdar).  

F50.3 Ódæmigerð lotugræðgi (atypical bulimia nervosa): Raskanir sem uppfylla sum 

greiningarskilmerki lotugræðgi, en heildarsjúkdómsmyndin réttlætir ekki þá greiningu. Sem 

dæmi má nefna endurtekin köst ofáts og ofnotkunar losandi lyfja án markverðrar 

þyngdarbreytingar, eða að miklar áhyggjur af líkamslögun og þyngd eru ekki til staðar. 

F50.4 Ofát tengt öðrum geðrænum truflunum (Overeating associated with other 

psychological disturbances): Ofát vegna álags, áfalla eða erfiðleika, svo sem vegna sorgar, 

slyss eða barnsfæðingar.  

F50.8 Aðrar átraskanir (Other eating disorders): Átvilla í fullorðnum, sálrænt lystarleysi. 

F50.9 Átraskanir ekki nánar skilgreindar (ÁENS) (Eating disorder not otherwise 

specified - EDNOS).
4
 

1.1.2 DSM-IV-TR flokkunarkerfið 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) er greiningarkerfi sem gefið er 

út af amerísku geðlæknasamtökunum (American Psychiatric Association) og inniheldur 

greiningarskilmerki fyrir geðraskanir barna og fullorðinna. Á tímabili rannsóknarinnar var 

stuðst við DSM-IV-TR (DSM-IV), sem gefið var út árið 2000. Innan átröskunarteymisins eru 

bæði greiningarkerfi höfð til hliðsjónar, þó greiningar séu skráðar í Sögu samkvæmt ICD-10 

staðlinum. 
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Greiningarskilmerki lystarstols eru nánast þau sömu samkvæmt ICD-10 og DSM-IV, þ.e. 

sjúklingur neitar að viðhalda líkamsþyngd við eða fyrir ofan lágmark eðlilegrar þyngdar 

miðað við aldur og hæð, óttast þyngdaraukningu þrátt fyrir að vera í undirþyngd, hefur truflun 

á skynjun líkamsþyngdar og –lögunar og hjá fulltíða konum kemur fram tíðastopp. DSM-IV 

skiptir lystarstoli enn frekar í undirgerðir: 

Takmarkandi gerð (e. restricting type): Á núverandi lystarstolstímabili hefur sjúklingur 
ekki sýnt ofát eða losunarhegðun með reglubundnum hætti (þ.e. framkallað uppköst 
eða misnotað hægðalyf, þvagræsilyf eða stólpípu). 

Ofáts- og hreinsunargerð: (e. binge eating/purging type): Á núverandi 

lystarstolstímabili hefur sjúklingur reglulega sýnt ofát og/eða losunarhegðun (þ.e. 

framkallað uppköst eða misnotað hægðalyf, þvagræsilyf eða stólpípu). 

Greiningarskilmerki lotugræðgi í DSM-IV eru sömuleiðis keimlík þeim í ICD-10. 

Sjúklingur tekur endurtekin ofátsköst og upplifir hömluleysi varðandi átið, sýnir endurtekna 

óviðeigandi mótvægishegðun með það að markmiði að koma í veg fyrir þyngdaraukningu, 

stundar átköst og mótvægishegðun að meðaltali a.m.k. tvisvar í viku í þrjá mánuði, sjálfsmat 

hans er óhóflega háð líkamslögun og þyngd og röskunin er ekki eingöngu á tímabili 

lystarstols. DSM-IV skiptir lotugræðgi á sama hátt í undirgerðir: 

Losunargerð (e. purging type): Á núverandi lotugræðgitímabili hefur sjúklingur 
reglulega framkallað uppköst eða misnotað hægðalyf, þvagræsilyf eða stólpípur. 

Ekki losunargerð (e. nonpurging type): Á núverandi lotugræðgistímabili hefur 

sjúklingur notað aðrar óviðeigandi mótvægisaðgerðir, svo sem svelti eða óhóflegar 

líkamsæfingar, en hefur ekki framkallað uppköst eða misnotað hægðalyf, 

þvagræsilyf eða stólpípu. 

Auk lystarstols og lotugræðgi skilgreinir DSM-IV þriðja flokk átraskana, átraskanir ekki 

nánar skilgreindar (ÁENS), fyrir þá einstaklinga sem uppfylla ekki greiningarviðmið hinna 

átraskananna. Sem dæmi um einstaklinga sem fá þessa greiningu má nefna: 

A. Konur sem uppfylla öll greiningarskilmerki lystarstols en hafa reglulegar 
blæðingar. 

B. Einstaklinga sem uppfylla öll greiningarskilmerki lystarstols en þrátt fyrir 
markvert þyngdartap eru þeir enn innan eðlilegra þyngdarmarka. 

C. Einstaklinga sem uppfylla öll greiningarskilmerki lotugræðgi nema það að ofát 
og óviðeigandi mótvægishegðun gerist sjaldnar en tvisvar í viku á minna en 
þriggja mánaða tímabili. 

D. Einstaklinga í eðlilegri líkamsþyngd sem sýna reglubundna óviðeigandi 
mótvægishegðun eftir innbyrðingu lítils magns matar (t.d. kalla fram uppköst 
eftir neyslu á tveimur smákökum). 
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E. Einstaklinga sem tyggja reglulega mikið magn matar en spýta honum út úr sér í 
stað þess að kyngja. 

F. Einstaklinga með ofátsröskun; endurtekin átkaststímabil án reglulegrar 

beitingar óviðeigandi mótvægisaðgerða sem eru einkennandi fyrir lotugræðgi.
5
 

Árið 2013 var gefin út ný og endurskoðuð greiningarhandbók, DSM-5. Þar hefur 

átröskunum verið skipt í tvo meginhópa, „threshold eating disorders“ (lystarstol, lotugræðgi 

og ofátsröskun) og aðra tiltekna fæðu- og átröskunarsjúkdóma (ATFÁ).
6
 Meginbreytingar 

DSM-5 eru þær að fæðuraskanir í bernsku hafa verið færðar undir flokk fæðu- og átraskana 

og greiningarkröfur tiltekinna átraskana hafa verið minnkaðar, t.d. ákvæði um tíðastopp fellt 

niður í greiningarskilmerkjum lystarstols og tíðni átkasta rýmkuð í lotugræðgi.
5
 Breytingarnar 

miðuðu að því að bæta klínískar greiningar og að hver greining hefði skýrari skilgreiningar, 

meðferðarkosti og horfur. Þannig á að reyna að fækka ÁENS greiningum, sem voru um 

helmingur átröskunargreininga DSM-IV-TR kerfisins.  

1.2 Orsakir átraskana 

Ýmsar tilgátur eru uppi um orsök átraskana og næsta víst að ekki verður komist að algildri 

niðurstöðu, en samverkandi þættir erfða og umhverfis virðast stuðla að því að einstaklingar 

þrói með sér átröskun.  Með rannsóknum hefur tekist að bera kennsl á suma þætti sem virðast 

auka hættu á að einstaklingar þrói með sér átröskun.  

Megrunartilburðir hafa verið taldir hugsanlegir áhættuþættir í þróun átröskunar. Í stórri 

samfélagslegri ferilrannsókn (e. community cohort study) hefur verið sýnt fram á að 

einstaklingar sem fóru í megrun voru fimm sinnum líklegri til þess að þróa með sér átröskun 

en þeir sem fóru ekki í megrun, og þeir sem fóru í alvarlega megrun allt að 18 sinnum 

líklegri.
7
 

Tilgátur eru um að átröskunareinkenni geti þróast vegna skekkju í samanburði við aðra (e. 

maladaptive social comparisons) þegar kemur að útliti. Kanadísk rannsókn sem birtist í 

Nutrients árið 2012 sýndi fram á að ungmenni með átröskun sýndu marktækt meiri 

líkamstengdan félagslegan samanburð (e. body-related social comparison) en heilbrigðir 

jafnaldrar eða jafnaldrar með þunglyndisraskanir.
8
 Ekki er vitað um orsakasamhengi skekkju í 

samanburði og átröskunar og því ekki hægt að segja hvort skekkjan leiði til átraskana eða 

átraskanir leiði til skekkju.  

Matarvenjur ungmenna virðast hafa forspárgildi um áhættu á átröskun. Samkvæmt 

spænskri rannsókn reyndust stúlkur sem voru í mikilli áhættu á að þróa með sér 

átröskunarsjúkdóm borða færri máltíðir yfir daginn, borðuðu sjaldnar kvöldmat með 

fjölskyldum sínum og neyttu sjaldnar óholls matar, auk þess sem þær voru líklegri til þess að 
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kasta upp að máltíð lokinni, misnota hægðalyf og taka átköst. Þær voru jafnframt líklegri til 

þess að fara í megrun með það markmið að tapa þyngd. Drengir í hárri áhættu 

átröskunarsjúkdóma voru líklegri til að fara oftar í megrun, neytta hollrar fæðu í meira magni 

og misnota hægðalyf frekar en drengir í lágri áhættu.
9
  

Neysla vímuefna virðist sömuleiðis hafa forspárgildi um áhættu átröskunar, en stúlkur í 

hárri áhættu reykja frekar en stúlkur í lágri áhættu, drekka oftar áfengi, hafa oftar orðið 

ölvaðar og neyta lyfja, svo sem róandi lyfja, í meira magni. Ekki fundust marktæk tengsl á 

sömu áhættuþáttum fyrir drengi.
9
 

Stór sænsk rannsókn frá árinu 2013 sýnir fram á að hærra menntunarstig móður og föður 

hafði marktæk tengsl við aukna tíðni átröskunar í dætrum með skýrri skammtaháðri svörun (e. 

dose response). Fjöldi alsystkina var tengdur lægri tíðni átröskunar hjá stúlkum en fjöldi 

hálfsystkina tengdur hærri tíðni. Sömu tengsl fundust ekki hjá drengjum.
10

 

Lengi hefur verið þekkt að íþróttafólk er í aukinni áhættu á að þróa með sér átröskun. Í 

sérstakri hættu á að þróa með sér a.m.k. einhver einkenni átröskunar er íþróttafólk sem 

stundar íþrótt þar sem lögð er áhersla á sérstaka líkamsþyngd (t.d. glímukappar) eða þar sem 

líkamsgerð er mikilvæg (t.d. dansarar, klappstýrur, hlauparar og fimleikafólk).
11

 

Einstaklingar sem verða fyrir kynferðislegri misnotkun eru líklegir til þess að þjást af 

áfallastreituröskun (e. post-traumatic stress disorder), auk þess sem líkurnar á að þeir þrói með 

sér átröskun tvöfaldast.
12

 Þeir sem greinast með áfallastreituröskun eru í um þrefaldri hættu á 

að þróa með sér lotugræðgi miðað við einstaklinga án áfallastreituröskunar.
13

 

1.3 Birtingarmynd átraskana hjá ungmennum 

Birtingarmynd átraskana hjá ungmennum er að sumu leyti ólík því sem sjá má hjá fullorðnum 

einstaklingum.  

Lystarstolseinkenni byrja oftast á aldrinum 8-25 ára, með tvo tíðnitoppa við 13-14 ára 

aldur og aftur 17-18 ára.
14

 Vísbendingar um allan heim benda til þess að nýgengi lystarstols sé 

að aukast, sérlega á meðal yngri barna og unglinga.
15

  

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS), er hafður til hliðsjónar til þess að meta alvarleika átröskunar 

fullorðinna en er óhentugt mælitæki fyrir ungmenni þar sem líkamsbygging þeirra, sér í lagi 

ef þau eru t.d. lágvaxin eða vaxtarskert vegna vannæringar, er frábrugðin fullorðnum.
16

 Í 

samanburðarrannsókn þriggja aðferða við mat á líkamsbyggingu ungmenna reyndist best að 

notast við útfærslu af líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. að reikna aldurs- og kynaðlagað LÞS 

hundraðsmark (e. percentile) einstaklinga fram að 20 ára aldri.
17
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Í töflu 1 má sjá ýmis einkenni átröskunar sem geta fundist við líkamsskoðun hjá börnum 

og unglingum.  

Tafla 1. Ýmis einkenni sem geta sést við líkamsskoðun hjá börnum og unglingum með átröskun.
18

 

Kerfi Einkenni 

Hjarta- og æðakerfi Hæggengur sinustaktur eða aðrar takttruflanir, 

réttstöðubreytingar í púls (>20 slög/mín) eða 

blóðþrýstingi (>10 mmHg), hjartamuldur (um 

þriðjungur sjúklinga hefur framfall á míturloku), kaldir 

útlimir; æsablámi, lélegt blóðflæði, bjúgur á útlimum. 

Höfuð- og hálssvæði  Megrun í andliti, flatt og þunnt hár á höfði, 

munnvatnskirtlabólga (vangakirtilsbólga algengust), 

munnviksbólga, rispur á gómi, rifur í munnholi, slit á 

tannglerungi. 

Almenn líkamssýnd Þurr og föl húð, líkhár, lágur líkamshiti, mar eða hrufl 

yfir hrygg tengt ofþjálfun, flatt eða kvíðið viðmót, 

Russell tákn (harðnanir á hnúum vegna framköllunar 

uppkasta), karótíndreyri (appelsínugular litaskellur 

húðar, sérlega á lófum og iljum). 

Hormónakerfi Seinkun eða truflun á kynþroska, rýrnun á brjóstvef, 

leggangaþroti vegna visnunar (eftir kynþroska). 

1.3.1 Fylgiraskanir átraskana 

Einstaklingar með átröskun þjást oft af öðrum geðsjúkdómum samhliða. Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar til þess að reyna að meta af hvaða toga fylgiraskanirnar eru og hve algengar 

þær eru eftir tegund átröskunar. Um 80% þeirra einstaklinga sem greindir eru með lystarstol 

eða lotugræðgi eru greindir með aðra geðröskun einhvern tímann á lífsleiðinni.
19

 

Bæði lystarstols- og lotugræðgissjúklingar þjást oftast af þunglyndissjúkdómum samhliða 

átröskun.
20

 Kanadískt geðmat á 120 átröskunarsjúklingum á unglingsaldri sýndi að 45% 

þátttakenda höfðu meiriháttar þunglyndisröskun samhliða átröskunarsjúkdómi. Í sömu 

rannsókn voru 37% sjúklinga greindir með kvíðaröskun. 
21

 

Spænsk rannsókn frá árinu 2012 sýndi fram á mögulegan sameiginlegan erfðabakgrunn 

milli áráttuþráhyggjuröskunar og lystarstols. Fimm einbasabreytileikar (SNPs) voru tengdir 

bæði lystarstoli og áráttuþráhyggjuröskun og gætu þannig bent til líffræðilegra tengsla milli 

serótónín og glútamatboðleiða og þátta tengdum taugamyndun (e. neurogenesis), sem gætu 

útskýrt lífeðlismeinafræðina á bak við bæði áráttuþráhyggjuröskun og lystarstol.
22
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1.4 Átröskunarteymi Barna- og unglingageðdeildar  

Átröskunarteymi Barna- og unglingageðdeildar Landspítala var sett á fót árið 2000 og er 

markmið þess að greina og veita meðferð þeim börnum og unglingum sem þjást af átröskun 

þar til þau ná 18 ára aldri. Teymið er þverfaglegt og innan þess starfa barna- og 

unglingageðlæknir, hjúkrunarfræðingur, sálfræðingar, næringarfræðingur og iðjuþjálfi. BUGL 

er þriðju gráðu meðferðarstofnun, sem þýðir að reyna ætti önnur meðferðarúrræði til þrautar 

áður en kemur að tilvísun þangað, en heilbrigðisstarfsmaður getur vísað til teymisins ef 

rökstuddur grunur leikur á átröskunarvanda. 

Átröskunarmeðferðin er yfirleitt á göngudeildarformi, þ.e. barnið og fjölskylda þess sækir 

þjónustu á BUGL í sálfræði- og fjölskylduviðtöl en þess á milli bera foreldrar hitann og 

þungann af meðferð barnsins með ráðleggingum og stuðningi frá starfsfólki teymisins. Ef þörf 

krefur er möguleiki á innlögn og þá ýmist í dagstatus, þar sem barnið kemur inn á deild á 

morgnana og dvelur þar til kvölds, eða í sólarhringsinnlögn. Jafnhliða innlögn er boðið upp á 

matarstuðning á legudeild, þá ýmist eina máltíð á dag, tvær eða þrjár. Þar er barninu veittur 

stuðningur á matmálstímum og er fyrst og fremst leitast eftir því að gera máltíðir eðlilegar.  

Í átröskunarmeðferðinni er lögð rík áhersla á samvinnu við foreldra, en samvinna við 

fjölskyldu er talin ein helsta ástæða þess að meðferð átraskana gangi betur meðal barna og 

unglinga en fullorðinna. Því er auk einstaklingsmeðferðar boðið upp á fjölskyldumeðferð, 

námskeið fyrir aðstandendur og hópmeðferðir.
23

 

1.5 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kortleggja þá einstaklinga sem átröskunarteymið hefur verið 

að sinna með tilliti til sjúkdómsgreininga, fylgiraskana og sálfélagslegra þátta. Einnig að 

skoða hvaða þjónustu hópurinn hefur fengið hjá teyminu og lengd meðferðar. Í þeim tilgangi 

var ítarlegum upplýsingum um hópinn safnað saman úr sjúkraskrám og bæði lýðfræðilegir og 

klínískir þættir skráðir. 
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Rannsóknin 

Rannsóknin er afturskyggn og tekur til tímabilsins 1. janúar 2008 – 31. desember 2010. Allir 

þeir einstaklingar sem vísað var til BUGL vegna gruns um átröskun á tímabilinu mynduðu 

úrtak hennar. Viðamiklum upplýsingum var safnað saman úr sjúkraskrám með aðstoð Sögu, 

skráningarkerfis Landspítala. Eftirfylgnitími rannsóknarinnar var ýmist þar til samskiptum við 

teymið lauk eða til þess dags sem upplýsinganna var aflað.   

Rannsóknin var samþykkt af siðanefnd Landspítalans og jafnframt var Persónuvernd 

tilkynnt um fyrirhugaða gagnasöfnun. Upplýsinga var eingöngu aflað úr sjúkraskrám. 

2.2 Rannsóknarhópurinn 

Öllum tilvísunum sem bárust átröskunarteymi BUGL á rannsóknartímabilinu var safnað 

saman með aðstoð Sögu og skjala frá geðhjúkrunarfræðingi teymisins. Tilvísanir voru 59 

talsins. 

Þar sem markmið rannsóknar var að athuga alla þá einstaklinga sem hlutu tilvísun til 

átröskunarteymisins voru þeir einstaklingar sem ekki mættu í greiningarviðtal eða uppfylltu 

ekki greiningarskilyrði ekki útilokaðir úr rannsóknarhópnum. Upplýsingum um þá var safnað 

eins og sjúkrasöguskráning leyfði. Hins vegar voru þeir útilokaðir í úrvinnslu sumra þátta í 

niðurstöðum, og verður þess þá getið sérstaklega. 

2.3 Skráning upplýsinga 

Helstu lýðfræðilegu og klínísku upplýsingar um sjúklinga voru skráðar. Sem dæmi má nefna 

aldur, kyn og búsetu einstaklinga, niðurstöður spurningalista sem lagðir voru fyrir í 

greiningarviðtali, tegund og tímalengd átröskunarsjúkdóms, hvort aðrar 

geðsjúkdómagreiningar voru til staðar, fíknisögu í greiningarviðtali, sjálfsvígstilraunir, áföll 

og erfiðleika á lífsleiðinni, dagafjölda meðferðar, hvort til innlagnar kom, hversu lengi hún 

stóð og hversu oft einstaklingur sótti meðferð. Gögnum var safnað með það að leiðarljósi að 

fleiri nemar kæmu að úrvinnslu þeirra síðar meir og myndu þau þannig nýtast við 

áframhaldandi rannsóknir.  

Gögn voru skráð í sérstakt skjal með forritinu Excel og var það skjal vistað á læstu svæði á 

innra neti Landspítala sem eingöngu rannsakandi og leiðbeinendur höfðu aðgang að. Unnið 

var úr gögnum með aðstoð tölfræðiforritsins SPSS, útgáfu 22.0.0. Gröf voru gerð í Excel. 
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2.3.1 Úrvinnsla upplýsinga 

Töluvert magn upplýsinga vantaði í gagnasafnið eftir að gagnasöfnun lauk. Sú staðreynd, auk 

þess sem úrtakið var fremur lítið, varð til þess að ákveðið var að endurskilgreina nokkrar 

breytur til þess að fá tölfræðilegan styrk í rannsóknarverkefnið.  

Út frá átröskunargreiningu í greiningarviðtali var búinn til skilgreiningardálkur um það 
hvort átröskun var til staðar eða ekki. Ákveðið var að dálkurinn hefði einungis 
svörin já eða nei. Ef upplýsingar voru ekki til staðar flokkaðist sú breyta sem nei.  

Í spurningum þar sem viðbúið var að einstaklingar væru hneigðir til að viðurkenna ekki 

hvort einkenni væru til staðar var ákveðið að endurskilgreina svör þannig að annað 

hvort voru þau jákvæð eða upplýsingar ekki gefnar upp. Má þar sem dæmi nefna 

ættarsögu geðsjúkdóma, fyrri áföll og erfiðleika á lífsleiðinni, sjálfsvígstilraunir, 

ofhreyfingu í þeim tilgangi að léttast, neysluvenjur fíkniefna, átköst og 

losunarhegðun. 

Átröskunargreiningar voru sameinaðar í yfirflokka, þ.e. lystarstol (F50.0) og 

ódæmigert lystarstol (F50.1) taldist til flokks lystarstols. Lotugræðgi (F50.2) og 

ódæmigerð lotugræðgi (F50.3) töldust til flokks lotugræðgi. Ofát tengt öðrum 

geðrænum truflunum (F50.4), fæðsluröskun í frumbernsku og bernsku (F98.2) og 

aðrar átraskanir (F50.8) töldust til flokka annarra átraskana. Átraskanir ekki nánar 

skilgreindar (F50.9) voru ekki sameinaðar öðrum flokkum. Þeir einstaklingar sem 

uppfylltu ekki greiningarviðmið, eða upplýsingar vantaði um, töldust ekki hafa 

átröskun.  

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við tíðnigreiningar (e. frequency), krosstöflur (e. 

crosstabs), kí-kvaðratpróf (e. chi-square test) fyrir raðbreytur, t-próf tveggja óháðra úrtaka 

(independent-samples t-test) fyrir samfelldar breytur og einhliða ANOVA fervikagreiningu (e. 

one-way ANOVA) með Tukey‘s prófi fyrir dreifingu innan hópa og mun á milli þeirra. 

Marktæknimörk voru p˂0,05.  

2.3.2 Spurningalistar 

Staðlaðir spurningalistar eru lagðir fyrir alla sjúklinga sem koma í átröskunarteymið, ýmist í 

greiningarviðtali eða í næstu viðtölum eftir það: 

EDI-2: Eating Disorders Inventory (Garner, D.M. 1991) er 91 spurninga sjálfsmatslisti, 
hannaður fyrir mat á hugrænum, tilfinningalegum og hegðunarlegum einkennum 
átraskana. Spurningalistanum er skipt í 11 undirflokka – megrunarþráhyggju, 
lotugræðgi, óánægju með líkamsvöxt, vanmetakennd, fullkomnunaráráttu, vantraust 
í samskiptum, meðvitund um innri kenndir, ótta við að fullorðnast, sjálfsafneitun, 
hvatastjórn og félagslegt óöryggi.  

BULIT-R: Bulimia Test-Revised (Thelen, 1991) er 36 atriða spurningalisti sem snýr 
fyrst og fremst að einkennum lotugræðgi. Hann má bæði nota til þess að meta 
breytingar á lotugræðgiseinkennum og til þess að finna einstaklinga í áhættu. 
Einstaklingar með losunargerð lystarstols eru líklegir til að skora hátt á listanum. 
Viðmið fyrir lotugræðgi eru 104 stig (91% næmi, 96% sértækni fyrir DSM-IV 
skilgreiningu lotugræðgi). Samkvæmt erlendum rannsóknum skora heilbrigðar 
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stúlkur á bilinu 53-60 en stúlkur með lotugræðgi 114-120. Íslensk viðmið eru ekki 
til.

24
 

CDI: Children‘s Depression Inventory (Kovacs, 1992) er 27 atriða sjálfsmatskvarði 
sem mælir geðlægð barna og unglinga og magnbindur fjölda þunglyndiseinkenna, 
þar á meðal skaptruflanir, lágt sjálfsmat, vonleysi og erfiðleika í mannlegum 
samskiptum. Heildarstig kvarðans geta verið á bilinu 0-54. Heildartalan 17 er með 
mest næmi og sértækni á þunglyndi og er það því ráðlagt viðmið á Íslandi. Einnig 
er hægt að meta kvarðann með t-gildum. Þá eru hámarksstig 100 en klínískt viðmið 
70 stig. Listinn hefur verið staðlaður hér á landi.

25
 

MASC: Multidimensional Anxiety Scale for Children (March, 1997) er sjálfsmatslisti 
sem metur kvíðaeinkenni barna og unglinga á aldrinum 8-19 ára. Hann mælir 
líkamleg einkenni kvíða, félagskvíða, aðskilnaðarkvíða og flótta- og 
forðunarviðbragð með stigunarkerfi og benda niðurstöður yfir 65 T stigum, 
samkvæmt erlendum rannsóknum, til þess að kvíðavandamál sé til staðar. 
Samkvæmt erlendum rannsóknum er næmi listans 95% og sértækni nálægt 95%. 
Listinn hefur verið staðlaður á Íslandi með sambærilegum áreiðanleika.

25
 

CIA: Clinical Impairment Assessment metur hamlandi áhrif átröskunar. Listinn er í dag 

lagður fyrir í greiningarviðtali, og reglulega á meðferðartímabilinu, til að meta 

árangur meðferðar og hvort hamlandi áhrif átröskunar hafi aukist eða minnkað. 

Þessi listi var ekki notaður á rannsóknartímabilinu og verður því ekki fjallað nánar 

um hann hér. 

BDI og BAI: Beck Depression Inventory metur einkenni þunglyndis hjá fullorðnum.  
Beck Anxiety Inventory metur einkenni kvíða hjá fullorðnum. Þessir listar eru 
notaðir hjá einstaklingum yfir 16 ára aldri. Þessir listar eru lagðir fyrir í 
greiningarviðtölum í dag en voru mjög lítið notaðir á rannsóknartímabili. Því 
verður ekki fjallað nánar um þá hér. 
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3 Niðurstöður 

Rannsóknin tók til allra þeirra einstaklinga sem hlutu tilvísun til átröskunarteymisins á 

tímabilinu 1. janúar 2008 - 31. desember 2010. Eftirfylgnitími var þar til samskiptum við 

átröskunarteymið lauk, þar til formleg útskrift úr átröskunarteymi átti sér stað eða til þeirrar 

dagsetningar sem upplýsinganna var aflað (febrúar og mars 2014) eftir því hvað átti við.  

3.1 Lýðfræðilegar upplýsingar rannsóknarhóps 

Á rannsóknartímabilinu fengu 59 einstaklingar tilvísun til teymisins. Stúlkur fengu mun oftar 

tilvísun en drengir, en á tímabilinu var 53 stúlkum (89,8%) og sex drengjum (10,2%) vísað til 

átröskunarteymis BUGL. Stúlkur voru á aldrinum 5-18 ára en drengir 11-17 ára. Helmingur 

sjúklinga var á aldursbilinu 16-17 ára. Upplýsingar vantaði um aldur einnar stúlku við 

tilvísun. Meðalaldur hópsins var 15,5 ár (±2,1) en miðgildi aldurs 16,0. Meðalaldur stúlkna 

var 15,6 (±2,1) en drengja 15,0 (±2,2). Allir sjúklingar voru á lífi þegar gögnum var safnað. 

Nánari lýðfræðilegar upplýsingar má sjá í töflu 2. 
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Tafla 2. Lýðfræðilegar upplýsingar þeirra einstaklinga (n=59) sem fengu tilvísun til átröskunarteymis BUGL 

á rannsóknartímabilinu. 

 Fjöldi einstaklinga (%) 

Kyn   

Stúlkur 53 89,8 

Drengir 6 10,2 

Menntunarstig   

Í leikskóla 1 1,7 

Í grunnskóla 38 64,4 

Í menntaskóla 15 25,4 

Ekki vitað 5 8,5 

Heimilisaðstæður   

Býr hjá báðum foreldrum 24 40,7 

Býr hjá móður 24 40,7 

Býr hjá föður 2 3,4 

Jöfn búseta hjá foreldrum 2 3,4 

Býr hjá öðrum ættingjum 1 1,7 

Í fóstri 1 1,7 

Ekki vitað 5 8,5 

Búseta   

Stór-höfuðborgarsvæðið 47 79,7 

Vesturland 5 8,5 

Norðurland 5 8,5 

Austurland 0 0 

Suðurland 

Ekki vitað 

1 

1 

1,7 

1,7 
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Aldur einstaklinga við tilvísun fór lækkandi eftir því sem leið á rannsóknartímabilið. 

Meðalaldur þeirra eftir árum má sjá í töflu 3.  

Tafla 3. Fjöldi einstaklinga sem vísað var til átröskunarteymis og meðalaldur þeirra eftir árum.  

 Fjöldi einstaklinga Meðalaldur Staðalfrávik Spönn 

2008 15 16,0 1,6 13-18 

2009 29 15,8 1,6 11-18 

2010 14 14,4 3,2 5-17 

3.2 Átröskun og aðrar geðröskunargreiningar 

Á mynd 1 sjást átröskunargreiningar allra þeirra sem fengu tilvísun til teymisins. Alls 

uppfylltu 39 (66,1%, n=59) einstaklingar greiningarskilmerki átröskunar, 35 stúlkur og fjórir 

drengir. Tuttugu uppfylltu ekki greiningarskilmerki eða vantaði upplýsingar um (33,9%). Af 

þeim sem greindust með átröskun (n=39) reyndust 19 með lystarstol, 10 með lotugræðgi, sex 

með átraskanir ekki nánar skilgreindar og fjórir með aðrar átraskanir. Í þessari greiningu, sem 

og öllum öðrum, eru átröskunargreiningar skilgreindar með þeim fyrirvara sem um getur í 

kafla 2.3.1. 
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Mynd 1. Sjúkdómsgreiningar þeirra sem hlutu tilvísun til átröskunarteymis BUGL á árunum 2008-2010 (n=59). 
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Í töflu 4 má sjá meðalaldur einstaklinga við tilvísun sundurliðaðan eftir 

átröskunargreiningum. Ekki var vitað um aldur einnar stúlku við tilvísun. 

Tafla 4. Meðalaldur einstaklinga við tilvísun sundurliðaður eftir átröskunargreiningu.  

 Fjöldi einstaklinga Meðalaldur Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 19 15,3 1,7 11-18 

Lotugræðgi 10 15,8 1,5 14-18 

Aðrar átraskanir 

ÁENS 

4 

6 

14,0 

15,7 

6,1 

0,8 

5-18 

15-17 

Ekki átröskun 19 15,8 1,8 11-18 

Ásamt átröskunargreiningum var gögnum safnað um aðrar geðraskanir hópsins. 

Upplýsingar lágu fyrir um átröskunargreiningar og a.m.k. eina fylgiröskun 54 einstaklinga. 32 

einstaklingar (59,3%, n=54) reyndust hafa a.m.k. eina fylgiröskun.  

Af þeim 39 einstaklingum sem greindust með átröskun voru 10 með eina fylgiröskun 

(25,6%, n=39). Sautján einstaklingar (43,6%) greindust með átröskun eina og sér. Af þeim 

sem uppfylltu ekki greiningarskilmerki átröskunar höfðu fjórir eina geðröskun en fimm enga 

geðröskunargreiningu. 

Upplýsingar voru til staðar um aðra geðröskunargreiningu 51 einstaklings. Tólf 

átröskunarsjúklingar uppfylltu greiningarskilmerki a.m.k. tveggja fylgigreininga (30,8%, 

n=39). Af þeim sem uppfylltu ekki greiningarskilmerki átröskunar höfðu sex a.m.k. tvær 

geðraskanir. Á mynd 2 má sjá fjölda einstaklinga með fylgiraskanir eftir því hvort 

átröskunargreining var til staðar eða ekki.  
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Mynd 2. Fjöldi fylgiraskana eftir því hvort átröskunargreining var til staðar eða ekki.  
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Til nánari úrvinnslu var geðröskunum skipt í fjóra undirflokka; kvíða- eða 

þunglyndisröskun (F.30-/F.40- samkvæmt ICD-10), ofvirkni og/eða athyglisbrest, áráttu-

þráhyggjuröskun og aðrar geðraskanir. Alls reyndust 23 (38,9%, n=59) einstaklingar sem 

leituðu til teymisins hafa kvíða- eða þunglyndisröskun, en af þeim sem greindust með 

átröskun voru 17 (58,6%, n=39) með raskanir á því sviði. Ellefu einstaklingar (18,6%, n=59) 

voru greindir með ofvirkni og/eða athyglisbrest, en af þeim sem fengu átröskunargreiningu 

voru sex einstaklingar (15,4%, n=39) með þær greiningar. Tveir einstaklingar reyndust með 

áráttu-þráhyggjuröskun og greindust þeir báðir með átröskun (2,1%, n=39). Sextán 

einstaklingar (27,1%, n=59) reyndust með aðrar geðraskanir. Ellefu átröskunarsjúklingar 

(28,2%, n=39) greindust með aðrar geðraskanir. Til annarra geðraskana töldust t.a.m. 

Tourette, geðhvarfasýki og skaðleg áhrif kannabissneyslu. Á mynd 3 má sjá tíðni fylgiraskana 

flokkaðar eftir því hvort einstaklingur hlaut átröskunargreiningu eða ekki.  
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Mynd 3. Aðrar geðraskanir þeirra sem hlutu tilvísun til átröskunarteymis BUGL á árunum 2008-2010 skipt 

niður eftir því hvort átröskunargreining var gerð eða ekki.  

3.3 Birtingarmynd átröskunar  

Birtingarmynd átröskunar er bæði áþreifanleg og huglæg. Hið áþreifanlega má mæla sem 

líkamsástand með nákvæmum aðferðum, til dæmis blóðprufum og öðrum mælingum en hið 

huglæga er metið í klínísku viðtali og með gagnreyndum spurningalistum.  

3.3.1 Þyngd og hæð 

Á mánuðunum fyrir greiningarviðtal höfðu 30 einstaklingar (50,8%, n=59) lést. Ellefu höfðu 

annað hvort staðið í stað í þyngd eða þyngst (18,6%). Upplýsingar vantaði hjá 18 

einstaklingum (30,5%).  
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Upplýsingar um átröskunargreiningu og þyngdarbreytingu 41 einstaklings lágu fyrir. 

Þrjátíu einstaklingar sögðu frá þyngdartapi í greiningarviðtali og greindust 23 þeirra með 

átröskun (76,7%). Af þeim 11 sem höfðu ýmist staðið í stað eða þyngst reyndust átta vera 

með átröskun. Sjö einstaklingar greindu frá þyngdartapi án þess að uppfylla 

greiningarskilmerki átröskunar. 

Mælanleg þyngdarbreyting lá fyrir hjá 35 einstaklingum (59,3%, n=59). Af þeim greindust 

27 með átröskun. Heildargildin spönnuðu allt frá 30 kg þyngdartapi til 12 kg 

þyngdaraukningar. Meðaltal þyngdarbreytingar hópsins (n=35) var -7,0 kg (±9,1 kg). 

Miðgildi þyngdarbreytingar var -8,0 kg. Einstaklingar sem greindust með átröskun (n=27) 

léttust að meðaltali um 7,0 kg (±9,7 kg) en þeir sem uppfylltu ekki greiningarskilmerki (n=8) 

léttust að meðaltali um 6,8 kg (±7,1 kg). Í töflu 5 má sjá meðaltal þyngdartaps eftir 

átröskunartegund.  

Tafla 5. Meðalþyngdarbreyting einstaklinga eftir átröskunargreiningu.  

 Fjöldi einstaklinga Meðaltal 

þyngdarbreytingar 

Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 14 -7,9 10,3 -30 - +10 

Lotugræðgi 6 -9,7 6,3 -19 - -5  

Aðrar átraskanir 3 +2,2 9,5 -7 - +12 

ÁENS 4 -6,9 11,7 -21 - +7 

Ekki átröskun 8 -6,8 7,1 -15 - +3 

Tímabil þyngdarbreytingar var hjá flestum 0-3 mánuðir (40,0%, n=35), 4-7 mánuðir 

(31,4%) og 8-11 (11,4%). Tveir (5,7%) höfðu um 24 mánaða sögu þyngdartaps, sem var 

jafnframt lengsta tímalengdin sem fram kom. 

Þyngd einstaklinga í greiningarviðtali (n=47) var á bilinu 15,1-156,9 kg, meðaltal 52,7 kg 

(±19,9 kg). Miðgildi þyngdarmælinga var 50,3 kg.  

Hæðarmælingar 47 sjúklinga í greiningarviðtali lágu fyrir. Mælingarnar spönnuðu 107,0-

179,0 cm. Meðaltal hæðar var 162,4 (±12,25 cm). Miðgildi hæðarmælinga var 164,0 cm. 

3.3.2 Ótti við að þyngjast eða fitna 

Ótti við að þyngjast eða fitna var til staðar hjá 32 einstaklingum (54,2%, n=59). Af þeim 

greindust 29 með átröskun (90,6%). Tíu greindust með átröskun án þess að ótti við að 

þyngjast eða fitna kæmi fram eða væri skrásettur. Marktæk tengsl fundust á milli 

átröskunargreiningar og ótta við að þyngjast eða fitna (χ
2
(1)=18,767, p=0,000).  
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3.3.1 Átköst og losunarhegðun 

Upplýsingar um átköst og losunarhegðun voru skráðar. Í upphafi rannsóknar var ákveðið að 

styðjast eingöngu við svör ungmennanna sjálfra í þessum flokki, þ.e. ef foreldri hafði grun um 

losunarhegðun en ungmennið neitaði var svarið skráð neikvætt. 

3.3.1.1 Uppköst samkvæmt greiningarviðtali 

Átján einstaklingar (30,1%, n=59) greindu frá uppköstum í greiningarviðtali. Sautján þeirra 

greindust með átröskun (94,4%). Tuttugu og tveir einstaklingar greindust með átröskun án 

þess að uppköst kæmu fram í greiningarviðtali. Marktæk tengsl fundust á milli uppkasta og 

átröskunargreiningar (χ
2
(1)=9,286, p=0,002).  

3.3.1.2 Önnur losunarhegðun 

Losunarhegðun var til staðar hjá 22 einstaklingum (37,2%, n=59) á mánuðunum fyrir 

greiningarviðtal. Bar þar hæst svelti, megrunarkúra og notkun losandi lyfja, svo sem 

megrunar- og brennslutaflna og hægðalyfja.  

3.3.1.3 Átköst 

Tuttugu og fjórir einstaklingar (40,7%, n=59) sögðust í greiningarviðtali taka reglubundin 

átköst. Af þeim greindust 21 með átröskun (87,5%). Átján greindust með átröskun án þess að 

segja frá átköstum. Marktæk tengsl fundust á milli átröskunargreiningar og átkasta 

(χ
2
(1)=8,267, p=0,004). 

3.3.2 Líkamsrækt 

Alls greindu 15 einstaklingar (25,4%, n=59) frá því að hafa stundað ofhreyfingu á 

mánuðunum fyrir greiningarviðtal, þ.e. hreyfingu í yfir fjórar klukkustundir á viku í þeim 

tilgangi að léttast. Af þeim greindust 14 (93,3%, n=15) með átröskun. Marktæk tengsl fundust 

á milli þess að segjast stunda ofhreyfingu og að greinast með átröskun (χ
2
(1)=6,657, p=0,01).  

Sex einstaklingar (10,1%) sögðust fylgja stífu, áráttukenndu hreyfingarplani sem ekki var 

mælt í klukkustundum. Fimm þeirra (83,3%, n=6) voru greindir með átröskun.  

Takmarkaðar upplýsingar voru til staðar um íþróttaiðkun ungmennanna. Einstaklingar 

stunduðu eina til tvær mismunandi íþróttir á rannsóknartímabilinu og við úrvinnslu var þeim 

skipt í hreyfingu eitt og hreyfingu tvö. Þannig voru þeir sem stunduðu eina íþrótt einungis 

með skráð gildi í hreyfingu eitt, en þeir sem stunduðu tvær íþrótttir með skráð gildi í báðum 

hreyfibreytum.   
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Upplýsingar lágu fyrir um „fyrstu hreyfingu“ 28 einstaklinga (47,5%, n=59). Af þeim 

uppfylltu 23 (82,1%) greiningarskilmerki átröskunar. Flestir stunduðu líkamsrækt, eða níu 

einstaklingar. Næst á eftir komu einstaklingar sem iðkuðu handbolta, fótbolta og dans.  

Upplýsingar um „aðra hreyfingu“ sjö einstaklinga lágu fyrir. Þar af reyndust fimm með 

átröskun. Þeir stunduðu líkamsrækt, hjólatíma (e. spinning), dans og fimleika.  

3.3.3 Áföll og erfiðleikar 

Alls greindi 21 einstaklingur (35,6%, n=59) frá því að hafa upplifað áfall á ævinni. Af þeim 

greindust 17 með átröskun (80,9%). Á mynd 4 má sjá nánari greiningu á áföllum þeirra 

einstaklinga sem greindust með átröskun. Tuttugu og tveir greindust með átröskun án þess að 

segjast hafa orðið fyrir áfalli á ævinni.  
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Mynd 4. Nánari greining á áföllum þeirra sem greindust með átröskun. Önnur þungbær lífsreynsla var í flestum 

tilvikum ofbeldi innan heimilis.  

Alls sögðust 45 einstaklingar (76,3%, n=59) hafa lent í erfiðleikum. Af þeim greindust 33 

með átröskun (71,7%, n=45). Sex einstaklingar greindust með átröskun án þess að gefa upp 

sögu um erfiðleika. Helstu erfiðleikar sem um var getið voru einelti, andlát ástvinar, stríðni 

vegna vaxtarlags, stirð samskipti innan heimilis og áfengis- og vímuefnaneysla innan 

fjölskyldu. 

3.3.4 Sjálfsskaði og sjálfsvígstilraunir 

Í greiningarviðtali sögðust fimm einstaklingar (8,5%, n=59) stunda reglubundinn sjálfsskaða. 

Allir þeirra voru greindir með átröskun (100,0%, n=5). Þrettán einstaklingar sögðust hafa gert 

sjálfsvígstilraun (22,0%, n=59). Ellefu þeirra uppfylltu greiningarskilmerki átröskunar 
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(84,6%, n=13). Í töflu 6 má sjá sundurliðun á heildarfjölda sjálfsvígstilrauna einstaklinga sem 

leituðu til teymisins (n=59).  

Tafla 6. Meðaltalsfjöldi sjálfsvígstilrauna einstaklinga eftir átröskunargreiningu.  

 Fjöldi einstaklinga Meðaltalsfjöldi 

sjálfsvígstilrauna 

Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 19 0,5 1,0 0-4 

Lotugræðgi 10 0,5 1,0 0-3 

Aðrar átraskanir 4 2,0 4,0 0-8 

ÁENS 

Ekki átröskun 

6 

20 

0,3 

0,2 

0,8 

0,5 

0-2 

0-2 

3.3.5 Fjölskyldusaga  

Í upplýsingaöflun var fjölskyldusaga geðsjúkdóma skráð niður. Stuðst var við frásögn foreldra 

úr greiningarviðtali. Við úrvinnslu var ákveðið að skipta sögunni niður í fjölskyldusögu 

(foreldrar, systkini, ömmur og afar) og ættarsögu (aðrir ættingjar). Þannig getur sami 

einstaklingur bæði haft jákvæða fjölskyldu- og ættarsögu.  

Af þeim 39 einstaklingum sem greindust með átröskun sögðu 27 (69,2%) frá sögu um 

geðsjúkdóm í stórfjölskyldu. Tólf greindust með átröskun án þess að stórfjölskyldusaga væri 

skráð eða til staðar. Fjórtán einstaklingar höfðu sögu um geðsjúkdóm í stórfjölskyldu en 

greindust ekki með átröskun en sex einstaklingar höfðu hvorki stórfjölskyldusögu né 

átröskun. 

3.3.5.1 Fíknisjúkdómar 

Fíknisjúkdómar voru til staðar í ættarsögu 10 átröskunarsjúklinga. Tveir einstaklingar höfðu 

ættarsögu um fíknisjúkdóm án þess að greinast með átröskun. Tuttugu og níu 

átröskunarsjúklingar gáfu ekki upp ættarsögu fíknisjúkdóma. Þá var fjölskyldusaga til staðar 

hjá 16 einstaklingum með átröskun en hjá 10 einstaklingum sem ekki greindust með átröskun. 

Tuttugu og þrír átröskunarsjúklingar gáfu ekki upp fjölskyldusögu fíknisjúkdóma. Sex 

átröskunarsjúklingar (15,4%, n=39) höfðu bæði jákvæða fjölskyldu- og ættarsögu um 

fíknisjúkdóma.  

3.3.5.2 Geðraskanir 

Ættarsaga níu átröskunarsjúklinga var jákvæð fyrir geðröskun. Fimm einstaklingar höfðu 

ættarsögu um geðröskun án þess að greinast með átröskun. Þrjátíu átröskunarsjúklingar gáfu 

ekki upp ættarsögu geðraskana. Sautján átröskunarsjúklingar höfðu fjölskyldusögu um 

geðröskun en sjö einstaklingar höfðu fjölskyldusögu án þess að greinast með átröskun. 
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Tuttugu og tveir átröskunarsjúklingar gáfu ekki upp fjölskyldusögu geðraskana. Sjö 

átröskunarsjúklingar (17,9%, n=39) voru bæði með fjölskyldu- og ættarsögu um geðraskanir.  

3.3.5.3 Átröskunarsjúkdómar  

Átröskun var í fjölskyldu- eða ættarsögu fimm átröskunarsjúklinga (12,8%, n=39) en tveir 

einstaklingar höfðu jákvæða fjölskyldu- eða ættarsögu án þess að greinast með átröskun. 

Þrjátíu og fjórir átröskunarsjúklingar gáfu ekki sögu um átröskun í stórfjölskyldu. 

3.3.6 Vímuefnaneysla 

Tuttugu ungmenni (33,9%, n=59) gáfu sögu um áfengisneyslu í greiningarviðtali. Af þeim 

voru 16 greind með átröskun (80%, n=20). Tólf sögðust reykja (20,3%), af þeim greindust níu 

með átröskun (75,0%, n=12). Fimm gáfu upp fyrri sögu um fíkniefnaneyslu (8,5%) og af 

þeim reyndust fjórir (80%, n=5) uppfylla greiningarskilmerki átraskana. 

3.3.7 Niðurstöður spurningalista 

Skráðar voru niðurstöður skimunarlista sem lagðir eru fyrir í átröskunarteyminu. Niðurstöður 

eru birtar bæði eftir undirflokki átröskunarsjúkdóms sem og fyrir þá sem ekki uppfylltu 

greiningarskilmerki.  

3.3.7.1 CDI 

Skráning teymisins á CDI skori var ýmist á heildarstigum listans (spönn 0-54, klínískt viðmið 

17 stig) eða á fjölda t-stiga (spönn 0-100, klínískt viðmið 70 stig).  

Heildarstig CDI kvarðans voru skráð hjá sjö einstaklingum. Gildin spönnuðu 14-40 stig og 

var meðaltalsskor 24,9 (±11,0). Fimm einstaklingar reyndust vera með átröskun og höfðu þeir 

meðaltalsskor 28,6 (±10,9), spönn 14-40 stig. Tveir einstaklingar reyndust ekki með átröskun 

og höfðu meðaltalsskor 15,5 (±0,7), spönn 15-16 stig. Í töflu 7 má sjá nánari útlistun á 

dreifingu stiganna eftir tegund átröskunar. 

Tafla 7. Dreifing heildarstiga CDI spurningalistans eftir tegund átröskunar.  

 Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 

Lotugræðgi 

Aðrar átraskanir 

ÁENS 

1 

2 

0 

2 

22,0 

27,0 

- 

33,5 

- 

18,4 

- 

6,4 

22 

14-40 

- 

29-38 

Ekki átröskun 2 15,5 0,7 15-16 
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Heildar t-stig CDI kvarðans voru skráð hjá 23 einstaklingum. Gildin spönnuðu 21-86 t-stig 

og var meðaltalsskor 59,0 t stig (±17,7). Tuttugu einstaklingar reyndust vera með átröskun og 

höfðu þeir meðaltalsskor 62,0 (±16,0), spönn 41-86. Þrír einstaklingar reyndust ekki með 

átröskun og höfðu meðaltalsskor 39,3 (±18,5), spönn 21-58. Marktæk tengsl fundust á milli t-

stigafjölda átröskunarsjúklinga og þeirra sem ekki greindust með átröskun (t(21)=2,25; 

p=0,035).  Í töflu 8 má sjá fjölda t-skora, spönn, meðaltalsskor og staðalfrávik eftir 

átröskunargreiningum.  

Tafla 8. Dreifing t-stiga CDI spurningalistans eftir átröskunargreiningu. 

 Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 8 58,6 14,6 42-84 

Lotugræðgi 

Aðrar átraskanir 

7 

1 

65,0 

47,0 

16,6 

- 

42-86 

47 

ÁENS 4 67,3 20,1 41-84 

Ekki átröskun 3 39,3 18,5 21-58 

3.3.7.2 MASC 

Af þeim sem fengu tilvísun til teymisins voru skrásett skor hjá 24 einstaklingum (40,7%, 

n=59) á MASC sjálfsmatslista fyrir kvíðaeinkenni barna og unglinga. Tuttugu einstaklingar 

uppfylltu greiningarskilmerki átröskunar og höfðu meðaltalsskor 61,7 (±12,0). Fjórir 

einstaklingar uppfylltu ekki greiningarskilmerki og höfðu meðaltalsskor 62,0 (±13,9).  

Tafla 9. Dreifing niðurstaðna MASC spurningalistans eftir átröskunargreiningum.  

 Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 8 60,9 15,9 31-75 

Lotugræðgi 

Aðrar átraskanir 

7 

1 

58,6 

66,0 

9,4 

- 

46-70 

66 

ÁENS 4 67,5 8,5 59-79 

Ekki átröskun 4 62,0 13,9 47-80 

Í töflu 9 má sjá fjölda skora, spönn, meðaltalsskor og staðalfrávik spurningakvarðans 

MASC eftir átröskunargreiningum.  

3.3.7.3 BULIT-R 

Skrásett skor voru til staðar hjá 18 einstaklingum sem vísað var til átröskunarteymis (30,5%, 

n=59) á BULIT-R matskvarða fyrir lotugræðgiseinkenni. Sextán einstaklingar uppfylltu 
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greiningarskilmerki átröskunar og höfðu meðaltalsskor 92,3 (±23,1). Tveir einstaklingar 

uppfylltu ekki greiningarskilmerki og höfðu meðaltalsskor 77,5 (±30,4). 

Tafla 10. Dreifing niðurstaðna BULIT-R spurningalistans eftir átröskunargreiningum.  

 Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 7 75,6 13,2 57-92 

Lotugræðgi 7 114,0 13,5 95-130 

Aðrar átraskanir 0 - - - 

ÁENS 2 75,0 2,8 73-77 

Ekki átröskun 2 77,5 30,4 56-99 

 Í töflu 10 má sjá fjölda skora, spönn, meðaltalsskor og staðalfrávik spurningakvarðans 

BULIT-R flokkuð eftir átröskunargreiningum  Marktækur munur reyndist á niðurstöðum milli 

undirhópanna lotugræðgi og lystarstols (p=0,001), lotugræðgi og ÁENS (p=0,025) og 

lotugræðgi og ekki átröskun (p=0,037). 

3.3.7.4 EDI-2  

Niðurstöður EDI-2 skimunarlista átraskana voru ýmist skráðar sem hækkun á undirkvörðum 

eða lækkun. Í flestum tilvikum var einungis skráð ef um markverða hækkun eða lækkun var 

að ræða og því er ekki samræmi á milli fjölda svara í hverjum undirflokki. Ekki voru skráð 

nákvæm gildi hvers kvarða fyrir sig og vegna ónákvæmni gagna var því einungis hægt að skrá 

breytur sem hækkun frá viðmiðunargildi eða ekki. Í töflu 11 má sjá samantekt á fjölda þeirra 

einstaklinga sem höfðu skráðar niðurstöður spurningalistans, hversu margir voru yfir 

viðmiðunarmörkum og hversu margir greindust með átröskun eftir því hvort þeir höfðu svör 

yfir viðmiðunarmörkum eða ekki.  
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Tafla 11. Samantekt á fjölda þeirra einstaklinga sem höfðu skráðar  niðurstöður EDI-2 spurningalistans. Í sviga 

má sjá prósentufjölda af öllum átröskunargreiningum (n=39). 

 Heildarfjöldi 

svara 

Yfir viðmiðunar- 

mörkum 

Átröskunargreining 

með hækkun (%) 

Átröskunargreining 

án hækkunar (%) 

Megrunarþráhyggja 32 23 22 (56,4) 7 (17,9) 

Lotugræðgi 27 10 10 (25,6) 14 (35,9) 

Óánægja með líkama 31 17 17 (43,6) 11 (28,2) 

Vanmetakennd 30 18 18 (46,2) 9 (23,1) 

Fullkomnunarárátta 31 8 8 (20,5) 20 (51,3) 

Vantraust í samskiptum 29 15 14 (35,9) 12 (30,8) 

Meðvitund um innri kenndir 

Ótti við að fullorðnast 

30 

30 

19 

17 

18 (46,2) 

16 (41,0) 

9 (23,1) 

11 (28,2) 

3.4 Meðferðin 

Á mynd 5 má sjá útlistun á því hvort einstaklingar hófu meðferð í teyminu eða ekki eftir 

átröskunargreiningu.  
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Mynd 5. Fjöldi þeirra sem hófu meðferð, eða ekki, eftir því hvort um átröskunargreiningu var að ræða eða ekki. 

Af þeim 39 sem greindust með átröskun hófu 37 (92,3%) meðferð í átröskunarteyminu. Einn 

hóf ekki meðferð og ekki var vitað um afdrif eins einstaklings. Af þeim 20 sem ýmist 

uppfylltu ekki greiningarskilmerki átraskana eða upplýsingar vantaði um komu fimm 

einstaklingar í nokkur skipti til forvarnarmeðferðar í teyminu.  
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3.4.1 Þjónusta átröskunarteymisins 

Átröskunarteymið kemur saman vikulega og ræðir málefni nýrra og eldri sjúklinga. Þar er 

jafnframt metið hvaða meðferðaraðilar þurfi að koma að hverju máli og hvers kyns meðferð 

henti sjúklingunum best. Upplýsingar voru fengnar úr tímabókunarþætti Sögukerfis LSH um 

komur einstaklinga til meðferðaraðila innan átröskunarteymisins.  

Alls mættu 37 einstaklingar (62,7%, n=59) til sálfræðinga teymisins samkvæmt 

tímabókunarkerfi Sögu. Af þeim reyndust 29 vera með átröskun (78,3%) en átta einstaklingar 

sóttu sálfræðitíma án átröskunargreiningar. Tíu einstaklingar mættu ekki til sálfræðings þrátt 

fyrir átröskunargreiningu (25,6%, n=39). Marktæk tengsl fundust á milli átröskunargreiningar 

og komu til sálfræðings (χ
2
(1)=6,674, p=0,010). 

Alls mættu 49 einstaklingar (83,1%, n=59) í fjölskylduviðtal hjá átröskunarteymi BUGL. 

Af þeim uppfylltu 36 (73,5%) greiningarskilmerki átröskunar en 13 einstaklingar mættu í 

fjölskylduviðtal án þess að greinast með átröskun. Þrír einstaklingar mættu ekki í 

fjölskylduviðtal þrátt fyrir að greinast með átröskun.  

Læknir átröskunarteymisins hitti í heildina 32 sjúklinga (54,2%, n=59). Af þeim reyndust 

27 (84,4%) vera með átröskun. Fimm einstaklingar hittu lækni án þess að greinast með 

átröskun. Tólf einstaklingar hittu ekki lækni þrátt fyrir að greinast með átröskun. Marktæk 

tengsl fundust á milli átröskunargreiningar og aðkomu læknis (χ
2
(1)=10,420, p=0,001). 

Tíu einstaklingar (16,9%, n=59) áttu tímabókun hjá næringarráðgjafa. Af þeim reyndust 

níu (90%) vera með átröskun. Einn einstaklingur hitti næringarráðgjafa án þess að greinast 

með átröskun en 30 átröskunarsjúklingar hittu ekki næringarráðgjafa. 

Átján einstaklingar (30,5%, n=59) mættu til iðjuþjálfa átröskunarteymisins. Þar af voru 14 

(77,8%) með átröskunargreiningu en fjórir án hennar. Tuttugu og fimm einstaklingar voru 

greindir með átröskun en hittu ekki iðjuþjálfa. 

3.4.2 Hvaðan barst tilvísun 

Vitað var um uppruna tilvísunar í 55 tilvikum (93,2%, n=59). Flestar tilvísanir komu frá 

heilsugæslu eða 28 (50,9%, n=55). Sex tilvísanir bárust frá göngudeildarteymi BUGL 

(10,9%) og fjórar (7,2%) frá Barnaspítala Hringsins, Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (FSA) 

og frá óþekktum aðilum hvorum um sig. 

3.4.3 Innlögn á legudeild 

Innlögn á legudeild var skilgreind jákvæð ef einstaklingur var í virkri meðferð hjá teyminu á 

innlagnartímabili. Alls lögðust 16 einstaklingar (27,1%, n=59) a.m.k. einu sinni inn á 
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legudeild en mesti fjöldi innlagna voru tvær. Af þeim sem lagðir voru inn reyndust 15 

(93,8%) vera með átröskun. Marktæk tengsl fundust á milli átröskunargreiningar og innlagnar 

á legudeild (χ
2
(1)=7,489, p=0,006). 

Tímabil fyrstu innlagnar var breytilegt, á bilinu 3-72 dagar. Meðalinnlagnardvöl varði í 

28,8 daga (±22,1), miðgildi 24,5. Meðallegutími þeirra sem greindust með átröskun var 28,5 

dagar (±22,9). Einn greindist ekki með átröskun og lá hann í 32 daga. Í töflu 12 má sjá fjölda 

innlagnardaga eftir sjúkdómsgreiningu. 

Tafla 12. Fjöldi innlagnardaga einstaklinga eftir sjúkdómsgreiningu.  

 Fjöldi einstaklinga Meðaltal daga Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 8 29,9 23,7 7-72 

Lotugræðgi 2 16,5 19,1 3-30 

Aðrar átraskanir 2 39,5 19,1 26-53 

ÁENS 3 25,7 32,4 5-63 

Ekki átröskun 1 32,0 - 32 

Til annarrar innlagnar kom í fimm tilvikum. Tímabil annarrar innlagnar var á bilinu 2-44 

dagar, meðalinnlagnardvöl 18,4 dagar (±15,7) og miðgildi 17. Tveir átröskunarsjúklingar voru 

lagðir inn á nýjan leik degi eftir útskrift úr fyrri legu. Af þeim sem lögðust inn í annað sinn 

voru fjórir með átröskun og lágu að meðaltali í 18,5 daga (±18,0), miðgildi 14. Einn reyndist 

ekki með átröskun og varði seinni innlögn hans í 18 daga.  

3.4.4 Heildarfjöldi koma í átröskunarteymi og tímalengd meðferðar 

Hægt var að telja komur til átröskunarteymisins hjá 47 einstaklingum. Tólf ýmist komu ekki 

til meðferðar eða voru í annarri meðferð á BUGL samhliða átröskunarmeðferð, sem gerði það 

illfært að telja einungis komur til átröskunarteymisins. Heildarfjöldi koma var á bilinu 0-124, 

meðaltal 14,6 (±23,00). Miðgildi koma var 5,0. 

Marktækur munur var á heildarkomum í átröskunarteymi eftir því hvort sjúklingar töldust 

með lystarstol eða ekki með átröskun (F(4,42)=4,635, p=0,003). Í töflu 13 má sjá 

heildarkomur til teymisins eftir átröskunargreiningum. 
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Tafla 13. Heildarkomur til teymisins eftir átröskunargreiningu.  

 Fjöldi einstaklinga Meðaltal koma Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 12 34,6 35,1 3-124 

Lotugræðgi 10 11,2 11,8 1-32 

Aðrar átraskanir 2 6,5 6,4 2-11 

ÁENS 4 19,8 17,2 3-41 

Ekki átröskun 19 3,6 7,7 0-34 

Upplýsingar um tímalengd meðferðar, þ.e. frá greiningarviðtali að síðustu samskiptum, 

hvort sem einstaklingur kláraði meðferð eða hætti, var til staðar í 47 tilvikum (79,7%, n=59). 

Dagafjöldi meðferðar var á bilinu 1-1667, meðaltal 361,9 (±369,5). Miðgildi dagafjölda var 

266. Fjórir einstaklingar komu einungis í einn dag, þ.e. í greiningarviðtal eingöngu. Ekki 

fundust marktæk tengsl milli tímalengdar meðferðar og átröskunargreiningar. Í töflu 14 má 

sjá tímalengd meðferðar eftir átröskunargreiningu. 

Tafla 14. Tímalengd meðferðar eftir átröskunargreiningu.  

 Fjöldi einstaklinga Meðaltal daga Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 19 464,4 429,2 34-1667 

Lotugræðgi 10 345,2 399,0 1-1337 

Aðrar átraskanir 2 246,5 320,3 20-473 

ÁENS 6 525,7 83,9 341-846 

Ekki átröskun 10 108,5 45,5 1-405 

3.4.5 Þyngdaraukning í meðferð 

Gæði meðferðar eru ekki mæld á einfaldan máta, svo sem með þyngdaraukningu á meðan 

meðferð stendur. Markmið meðferðar er að sjúklingarnir fái jákvæða tengingu við mat og 

temji sér heilbrigðar matarvenjur. Við síðustu samskipti við átröskunarteymi, óháð því hvort 

einstaklingar luku meðferð eða hættu að mæta, lágu þyngdarmælingar 32 einstaklinga (54,2%, 

n=59) fyrir. Fjórir einstaklingar léttust á meðan meðferð stóð (12,5%), sjö stóðu í stað 

(21,9%) og 21 einstaklingur bætti á sig þyngd. Þyngdarbreytingin spannaði allt frá 11,5 kg 

þyngdartapi til 43,6 kg þyngdaraukningar. Meðaltal þyngdarbreytingar var 4,7 kg (±9,2) en 

miðgildi 3,4 kg.  Í töflu 15 má sjá meðaltal þyngdarbreytingar eftir átröskunargreiningu. 
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Tafla 15. Meðaltal þyngdarbreytingar eftir átröskunargreiningu.  

 Fjöldi einstaklinga Meðaltal 

þyngdarbreytingar 

Staðalfrávik Spönn 

Lystarstol 15 +5,3 7,9 -11,5 - +17,3 

Lotugræðgi 6 +1,2 3,1 -2,8 - +5,0 

Aðrar átraskanir 3 +14,9 24,9 0 - +43,6 

ÁENS 5 +3,1 2,6 -1 - +5,6 

Ekki átröskun 3 +1,0 1,7 0 - +2,9 
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4 Umræða 

4.1 Samantekt niðurstaðna 

Á rannsóknartímabilinu leituðu 59 einstaklingar til sérhæfðs átröskunarteymis, 53 stúlkur og 

sex drengir. Meðalaldur þeirra var 15,5 ár (±2,1). Þrjátíu og níu greindust með átröskun; 19 

með lystarstol, 10 með lotugræðgi, sex með átraskanir ekki nánar skilgreindar og fjórir með 

aðrar átraskanir.  

Sautján átröskunarsjúklingar höfðu enga geðræna fylgiröskun. Tíu reyndust hafa eina 

fylgiröskun en 12 a.m.k. tvær. Algengasta fylgiröskunin var kvíða- eða þunglyndisröskun hjá 

38,9% allra þeirra sem leituðu til teymisins, en hjá 58,6% átröskunarsjúklinga. 

Mælanleg þyngdarbreyting lá fyrir hjá 35 einstaklingum og var meðalþyngdarbreyting 

þeirra -7,0 kg (±9,1 kg). Flestir greindu frá því að þyngdarbreytingin hefði átt sér stað á 

síðastliðnum sjö mánuðum fyrir greiningarviðtal.  

93,3% þeirra sem sögðust hafa stundað hreyfingu í yfir fjórar klukkustundir á viku í þeim 

tilgangi að léttast greindust með átröskun og fundust marktæk tengsl þar á milli. 

Af þeim 21 sem gaf sögu um áfall á ævinni reyndust 17 einstaklingar (80,9%) með 

átröskun. Helstu áföll voru kynferðislegt ofbeldi og –áreitni og önnur þungbær lífsreynsla, þá 

oftast ofbeldi innan heimilis. Fjörutíu og fimm einstaklingar sögðust hafa orðið fyrir 

erfiðleikum í lífinu og greindust 33 þeirra með átröskun (71,7%). Helstu erfiðleikar voru 

einelti, andlát ástvinar, stríðni vegna vaxtarlags og áfengis- og vímuefnaneysla innan 

fjölskyldu.  

Fimm einstaklingar sögðust stunda reglubundinn sjálfsskaða og greindust þeir allir með 

átröskunarsjúkdóm. Þrettán einstaklingar sögðu frá sjálfsvígstilraun og reyndust 11 þeirra 

með átröskun.  

Af þeim sem greindust með átröskun sögðu 27 (69,2%) frá sögu um geðsjúkdóm í 

stórfjölskyldu. Tólf greindust með átröskun án þess að stórfjölskyldusaga væri skráð eða 

neikvæð.  

Af þeim sem gáfu jákvæða sögu vímuefnaneyslu í greiningarviðtali reyndust 80,0% þeirra 

sem neyttu áfengis með átröskun, 75,0% þeirra sem reyktu og 80% þeirra sem höfðu sögu um 

fíkniefnaneyslu.  

94,4% þeirra sem greindu frá uppköstum í greiningarviðtali reyndust með átröskun. 

Marktæk tengsl fundust þar á milli. 87,5% þeirra sem greindu frá átköstum greindust með 
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átröskun og fundust marktæk tengsl þar á milli. 90,6% þeirra sem greindu frá ótta við að 

þyngjast eða fitna reyndust með átröskun og fundust sömuleiðis marktæk tengsl þar á milli.  

Af þeim sem greindust með átröskun hófu 92,3% meðferð í átröskunarteyminu. Tilvísun til 

teymisins barst í flestum tilvikum frá heilsugæslu. Sextán einstaklingar þurftu a.m.k. eina 

innlögn á meðferðartímabilinu og var meðalinnlagnardvöl fyrstu innlagnar 28,8 dagar (±22,1). 

Sjúklingarnir komu að meðaltali í 14,6 (±23,0) skipti til meðferðar í teyminu og var tímalengd 

meðferðar að meðaltali 361,9 (±369,5) dagar. 

4.2 Ályktanir 

Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, en hún kortleggur þann sjúklingahóp sem 

leitað hefur til sérhæfðs átröskunarteymis BUGL. Kynjadreifing þeirra sem leitað hafa til 

teymisins er svipuð því sem sést í erlendum rannsóknum, en þar eru drengir um 5-10% þeirra 

sem kljást við átröskunarvanda.
10

 

Athygli vakti að fáar tilvísanir voru frá öðrum landshlutum en sunnanverðu landinu. Engar 

tilvísanir bárust frá Austurlandi á tímabili rannsóknarinnar. Ástæður þess eru óþekktar en 

BUGL er eina stofnunin á landinu sem veitir ungmennum sérhæfða meðferð við átröskunum. 

Langstærsti hópurinn sem sækir til teymisins er af stórhöfuðborgarsvæðinu. Þar búa flest 

ungmenni á landinu og auðvelt er fyrir þau að sækja þjónustu til teymisins.  

Rúmur þriðjungur þeirra sem fengu tilvísun til teymisins uppfyllti annað hvort ekki 

greiningarskilyrði (n=12) eða mætti ekki til greiningarviðtals (n=8). Líta má jákvæðum 

augum á þá staðreynd, en það gefur til kynna að heilbrigðisstarfsfólk virðist meðvitað um 

mögulegan átröskunarvanda ungmennanna og vísar þeim í viðeigandi greiningarferli.  

Fjöldi þeirra sem hlutu tilvísun til teymisins var svipaður árin 2008 og 2010, en greinilegur 

toppur var á tilvísunum 2009. Ástæða þess er ekki þekkt, og í raun lítið hægt að segja til um 

hvort vandinn virðist vera að aukast hjá ungmennum þar sem rannsóknartímabilið var stutt. 

Í erlendum rannsóknum eru ÁENS greiningar allt að 50-60% átröskunargreininga.
26

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós sex einstaklinga (15,3%, n=39) með ÁENS, sem 

er mun lægra en erlendu viðmiðin. Þessi munur stafar af meðvitaðri ákvörðun teymisins, en 

það metur að þannig tryggi það betur skilning innan heilbrigðiskerfisins og stuðli að 

markvissari meðferð einstaklinganna. Þá má leiða líkum að því að fáar ÁENS skráningar leiði 

til fleiri lystarstols- eða lotugræðisgreininga teymisins. 

Á óvart kom að lystarstolssjúklingar höfðu sumir þyngst á mánuðunum fyrir komu til 

átröskunarteymisins. Hugsanlega má skýra það með því að þeir hafi verið í átröskunarmeðferð 

annars staðar áður en til tilvísunar kom. 
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Áhugavert hefði verið að athuga fleiri þekkta forspárþætti átröskunar, svo sem 

menntunarstig foreldra og fjölda al- og hálfsystkina. Skráning teymisins á menntunarstigi 

foreldra var ekki fullnægjandi til þess að hægt væri að athuga fylgni þess við 

átröskunargreiningu barnanna. Hinsvegar liggja upplýsingar um fjölda systkina fyrir í flestum 

tilvikum og væri hægt að safna þeim upplýsingum saman við frekari rannsóknir. 

56,4% átröskunarsjúklinga reyndust hafa annars konar geðröskun samhliða 

átröskunarvanda, og var þunglyndis- eða kvíðaröskun algengust, eða í 43,6% tilvika. 69,2% 

átröskunarsjúklinga gáfu jákvæða sögu um geðsjúkdóma í stórfjölskyldu. Þessar tölur eru 

sambærilegar þeim sem fundust í breskri rannsókn á átröskunarvanda ungmenna undir 13 ára 

aldri, en þar voru 41% þátttakenda með þunglyndi, kvíða eða áráttuþráhyggjuröskun. 44% 

þátttakenda sögðu frá geðröskun hjá nánum fjölskyldumeðlimi.
27

 

Samkvæmt upplýsingum úr greiningarviðtali hafði þyngdarbreyting flestra einstaklinga átt 

sér stað undanfarna sjö mánuði fyrir greiningarviðtal. Það gefur til kynna að í flestum 

tilvikum líði stuttur tími frá því að fyrstu átröskunareinkenni birtast og þar til greiningarviðtal 

á sér stað. Á þessum mánuðum getur gríðarleg þyngdarbreyting átt sér stað samt sem áður, en 

þyngdarbreyting átröskunarsjúklinga spannaði -30 - +12 kg. Þyngd einstaklinga sem komu í 

teymið spannaði 15,1-156,9 kg, en á tíma rannsóknartímabilsins sinnti átröskunarteymi 

BUGL jafnframt þeim sem glímdu við ofþyngd. Í dag er sérstakt teymi á Barnaspítala 

Hringsins sem tekur við tilvísunum einstaklinga í ofþyngd. 

Íþróttaiðkun einstaklinga var misjafnlega vel skráð og sást lítið mynstur tengt hreyfitegund 

og átröskun. Í greiningarviðtali er sérstaklega spurt um ofhreyfingu í þeim skilningi að 

einstaklingur hreyfi sig í yfir fjórar klukkustundir á viku í þeim tilgangi að léttast. Marktæk 

tengsl fundust á milli þess að einstaklingur svaraði spurningunni játandi og að hann greindist 

með átröskun, en megrunartilburðir virðast eiga þátt í þróun átröskunar. Þá fundust marktæk 

tengsl á milli þess að einstaklingur greindi frá uppköstum í greiningarviðtali, ótta við að 

þyngjast eða fitna eða tæki átköst og að hann greindist með átröskun.  

Einstaklingar sem greindust með átröskun höfðu marktækt hærra skor á t-stigum CDI 

spurningalista um geðlægð barna og unglinga en þeir einstaklingar sem ekki uppfylltu 

greiningarviðmið. BULIT-R spurningalisti sem metur lotugræðgiseinkenni sýndi jafnframt 

marktækan mun á skori milli þeirra sem greindust með lystarstol, ÁENS eða ekki átröskun og 

þeirra sem greindust með lotugræðgi, en það er í samræmi við markmið listans. Athyglisvert 

var að sjá hversu margir greindust með átröskun án þess að hafa svarhækkun yfir 

viðmiðunarmörkum á EDI-2 spurningalistanum sem metur einkenni átraskana. Þar hefði verið 

viðbúið að nær allir einstaklingar hefðu mælst yfir viðmiðunarmörkum hvað varðar vissa 
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undirþætti, t.a.m. megrunarþráhyggju. Eitt af kjarnaeinkennum lystarstolssjúklinga er afneitun 

vandans, og vel mætti færa rök fyrir því að það einkenni hafi áhrif á svörun spurningalistans. 

Þá byggir átröskunargreining bæði á niðurstöðum spurningalista sem og klínísku 

greiningarviðtali og ef margt bendir til átröskunarvanda í viðtalinu er greining gerð þrátt fyrir 

að spurningalistinn hafi verið undir viðmiðunarmörkum. 

Ánægjulegt var að sjá að af þeim 39 sem greindust með átröskun hófu 92,3% meðferð hjá 

teyminu. Þá staðreynd má vafalaust rekja til ungs aldurs sjúklinganna, en foreldrar eru líklegir 

til þess að hafa mikil áhrif á meðferðarheldni þeirra. Sjúklingar sóttu mismarga tíma hjá 

teyminu og hjá mismörgum aðilum, en vikulega metur teymið hvaða aðilar þurfi að koma að 

hverju máli og hvers kyns meðferð henti sjúklingunum best.  

A.m.k. einnar innlagnar á legudeild var þörf hjá 16 einstaklingum. Meðalinnlagnardvöl 

fyrstu innlagnar var 28,8 dagar (±22,1) og var innlögn í flestum tilvikum bráðainnlögn í 

kjölfar sjálfsvígstilraunar. Enginn einstaklingur þurfti að leggjast inn vegna alvarlegra beinna 

fylgikvilla átröskunar, svo sem nýrnabilunar, hjartsláttartruflana eða alvarlegra breytinga á 

blóðgildum. Hinsvegar lögðust nokkrir einstaklingar inn í þeim tilgangi að koma fæðuinntöku 

í rétt horf. 

Einstaklingar komu að meðaltali 14,6 sinnum (±23,0) til teymisins á tímabili 361,9 

(±369,5) daga. Átröskunarsjúkdómar teljast krónískir sjúkdómar, þ.e. langan tíma getur tekið 

að yfirvinna vandann. Það endurspeglast í þessum niðurstöðum, en meðalmeðferðartími er 

tæpt ár. Þá verður að hafa í huga að átröskunarteymið sinnir börnum fram til 18 ára aldurs, en 

eftir það fá þau tilvísun til almenns átröskunarteymis Landspítala ef vandinn er enn til staðar 

eða tekur sig upp að nýju.  

Meðalþyngdaraukning í meðferð var 4,7 kg (±9,2) en spannaði allt frá 11,5 kg þyngdartapi 

til 43,6 kg þyngdaraukningar. Í flestum tilvikum er vissulega jákvætt að einstaklingarnir 

þyngist á meðan meðferð stendur, en markmið hennar er að einstaklingurinn fái jákvæða 

tengingu við mat og temji sér heilbrigðar matarvenjur. Því ber að hafa í huga að þó 

þyngdaraukning sé mjög jákvæð mælieining hjá lystarstolssjúklingum er ekki sömu sögu að 

segja hvað varðar lotugræðgissjúklinga, en þar gengur meðferð frekar út á heilbrigðar 

matarvenjur. Þyngdarmælingar lystarstolssjúklinga voru tíðari á meðferðartíma en mælingar 

lotugræðgissjúklinga, sem endurspeglar markmið meðferðar hvors sjúkdóms fyrir sig. Því má 

af mörgum orsökum líta með varúð á niðurstöður meðalþyngdaraukningar í meðferð. 
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4.3 Kostir og gallar rannsóknar 

Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, en ekki er vitað til þess að úttekt hafi áður 

verið gerð á þeim einstaklingum sem vísað er til átröskunarteymis BUGL.  

Rannsóknarhópurinn er nokkuð vel skilgreindur og þar sem upplýsingar í greiningarviðtali 

eru fengnar bæði frá ungmenninu sjálfu og foreldrum þess eða öðrum nánum ættingjum má 

gera ráð fyrir að þær séu nokkuð áreiðanlegar. Jafnframt má nefna þá staðreynd að til staðar 

eru upplýsingar um alla einstaklinga sem leitað hafa til sérhæfðs átröskunarteymis innan 

þriðju gráðu stofnunar. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru til að mynda þeir að úrtakið er lítið og einskorðast við 

Barna- og unglingageðdeild Landspítala og endurspeglar þannig ekki átröskunarvanda 

íslenskra ungmenna á heildstæðan hátt.  

Skipulögð skrásetning gagna innan teymisins hefur verið misjöfn í gegnum árin. 

Ónákvæmar og/eða óskráðar niðurstöður viðtala og spurningalista leiddu af sér mörg óþekkt 

gildi. Slíkt getur valdið skekkju í niðurstöðum þar sem fjöldi svarenda er lágur.  

Rannsóknin er afturskyggn og því ekki hægt að kanna vafaatriði nánar. Þá má leiða líkum 

að því að bjögunarþættir séu til staðar, bæði í upplýsingaöflun í greiningarviðtali sem og við 

skrásetningu, en sjúklingar eru líklegir til þess að viðurkenna ekki vandamál í upphafi og 

neikvæðir þættir voru oft ekki skrásettir í sjúkraskrá. 

4.4 Í framhaldinu 

Rannsóknin kortleggur alla þá sjúklinga sem fengu tilvísun til átröskunarteymisins á 

rannsóknartímabilinu og geymir viðamiklar upplýsingar bæði um þá sem greindust með 

átröskun og þá sem ekki greindust. Þannig má skoða gögnin enn frekar með tilliti til ýmissa 

þátta og skoða t.d. nánar einkenni sjúklingahópsins, mun á milli sjúklingahóps og þeirra sem 

ekki hlutu átröskunargreiningu eða, með viðbótargagnasöfnun, mun á þeim sem sækja 

þjónustu utan eða innan BUGL.  

Mjög áhugavert væri að safna upplýsingum fleiri einstaklinga sem leitað hafa til teymisins 

og kortleggja þannig enn nánar þann sjúklingahóp sem vísað er til BUGL vegna 

átröskunarvanda. Þá væri athyglisvert að hafa samband við einstaklingana og athuga hvernig 

þeim reiðir af og hvort meðferðar hafi verið þörf á ný eftir útskrift frá BUGL.  
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4.5 Lokaorð 

Átröskun barna og unglinga er alvarlegt vandamál og miklu máli skiptir að grípa snemma inn 

í sjúkdómsferlið með gagnreyndum aðferðum. Niðurstöður þessarar rannsóknar taka saman 

mörg af þeim einkennum sem voru til staðar hjá þeim sjúklingum sem leituðu til 

átröskunarteymisins á árunum 2008-2010. Þær má nýta til þess að sjá grófa mynd af stöðu 

barna og unglinga með átröskun sem leita aðstoðar hjá BUGL. Niðurstöðurnar má nota í 

samanburðarrannsóknir síðar meir, þegar fleiri ár hafa verið skrásett og jafnframt má nýta 

viðbótarupplýsingar sem safnað var á rannsóknartímabilinu til frekari greininga. Þá verða 

niðurstöðurnar vonandi hvatning til átröskunarteymisins, bæði með því að sýna góðar 

niðurstöður meðferðar og hvað megi gera betur.  
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