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Ágrip 

Upplifun ungs fólks af offitumeðferð á Reykjalundi 

 

Ofþyngd og offita er eitt mesta heilsufarsvandamál í heiminum í dag og hefur tíðni 

aukist bæði meðal barna og fullorðinna. Mikilvægt er að ná til ungs fólks svo hægt sé 

að kenna þeim að temja sér heilbrigðari lífsstíl. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og mat ungs fólks af sérsniðinni 

offitumeðferð á Reykjalundi. Notast var við eigindlega aðferð og lagt upp með 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 1) Hvernig upplifðu þátttakendurnir 

offitumeðferðina á Reykjalundi? 2) Hvernig meðtóku einstaklingarnir meðferðina og 

3) hvernig sáu þátttakendur framtíð sína í ljósi meðferðarinnar? 

Öflun gagna fór fram með viðtölum við átta þátttakendur í meðferðinni og voru 

viðtölin tekin í síðustu viku aðalmeðferðarinnar sem varði í fimm vikur. Einnig var 

notast við dagbókarnótur sem rannsakandi skráði hjá sér á meðan á meðferð stóð.  

Niðurstöður sýndu að þátttakendur voru almennt fremur jákvæðir gagnvart 

meðferðinni. Þeir fengu nýjan skilning á heilsusamlegum lífstíl þar sem hreyfing varð 

ánægjulegri og litið var á matarvenjur og fæðuval á heilbrigðari hátt en þeir höfðu 

vanist. Samband þátttakenda við starfsfólkið á Reykjalundi var gott, þeim fannst 

mikilvægt að geta leitað til fagaðila þegar þá vantaði stuðning og ráðleggingar. Í því 

fólst ákveðin hvatning að vita að þeir gætu leitað til starfsfólksins eftir að meðferðinni 

lyki. Einnig var stuðningur og þátttaka fjölskyldu og vina utan meðferðarinnar þeim 

mikilvægur. Þátttakendurnir litu ekki langt fram í tímann, þeir ætluðu að einbeita sér 

að því að viðhalda lífsstílsbreytingunni í framhaldi af meðferðinni og mæta í 

endurkomu á Reykjalund. Segja má að þeir hafi litið á endurkomu sem hvatningu til 

að halda áfram lífsstílsbreytingunni. Til að viðhalda hreyfingunni ætluðu allir að halda 

áfram í líkamsrækt, þrátt fyrir að fyrri reynsla nokkurra þeirra hafi ekki verið hvetjandi.   

Til að bæta meðferðina mætti mögulega velta því upp í ljósi niðurstaðna að setja 

offitumeðferðina í betra samhengi við umhverfi og líf þátttakenda. Ein leið væri að 

veita persónulega aðstoð við að finna og aðlagast nýjum aðstæðum til hreyfingar, 

hvort sem um væri að ræða heilsuræktarstöð, hlaupahóp eða annað. Einnig vöknuðu 

hugmyndir um að virkja foreldra meira og gera þá ábyrgari í meðferð barna sinna. 



  

4 

Þátttakendur upplifðu meðferðina á jákvæðan hátt. Með niðurstöðunum vöknuðu 

spurningar um hvort setja mætti offitumeðferðina í betra samhengi við líf og umhverfi 

þátttakendanna. Frekari rannsóknir um upplifun einstaklinga af offitumeðferð eru 

þarfar sem og meðferðarúrræði fyrir einstaklinga með offitu á þeim aldri sem hér er 

um rætt. 
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Abstract 
 

Young adults’ experience of obesity treatment at Reykjalundur rehabilitation 
center in Iceland 

 

Overweigh and obesity are one of the most serious global health problems today and 

the problem has dramatically increased both in children and adults. It is important to 

reach young people so that it is possible to teach them to establish healthy lifestyles. 

The aim of this study was to investigate the experience of young people and 

assess their personalized treatment for obesity at Reykjalundur rehabilitation center 

in Iceland. Using qualitative methods, we posed the following research questions: 1) 

How did the participants experience their customized treatment for obesity at 

Reykjalundur? 2) How did the individuals embrace the treatment and 3) How did they 

see their future in light of the treatment? 

The study was conducted through individual interviews with eight participants in 

the obesity treatment, and interviews were conducted in the last week of the primary 

treatment which lasted five weeks. Diary notes recorded by the researcher during the 

course of treatment were also used. 

The results indicated that the participants were rather positive towards the 

treatment in general. They gained new appreciation of a healthy lifestyle where 

exercise became more enjoyable and attained a new perspective towards eating 

habits and a healthier diet. The participants had a good relationship with the 

personnel at Reykjalundur, they felt it was important to be able to rely on 

professionals when they needed support and advice. It represented a definite 

incentive to know that they could turn to the staff after the treatment was completed. 

Also, support and participation of their families and friends outside of the treatment 

was important. The participants did not fixate on the future, they instead focused on 

maintaining a lifestyle change in continuation of the treatment and planned to return 

to Reykjalundur for a follow-up visit reunion.  One could say that they saw the 

reunion as a motivation for maintaining the lifestyle change. To maintain their activity 

level, everyone planned to continue with physical exercise despite the earlier 

experience of a few which had not been encouraging.  
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The results raised the idea that the obesity treatment could be put in a better 

context with the daily environment and life of the participants.  One way would be to 

provide personalized assistance to find and adapt new opportunities for physical 

activity, whether at a gym, in a running group or other. There were also ideas to 

include the participants´ parents and to give them more responsibility in the treatment 

of their children.   

Participants reported having a positive experience with the treatment. The 

conclusions raised questions regarding whether it would be sensible to adjust the 

treatment program to better align it with the lifestyle and surrounding environment of 

the participants. Additional study is needed about how individuals experience obesity 

treatment as well as treatment techniques for obese individuals in the age group 

examined in the study.  
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1 Inngangur  

 

1.1 Offitufaraldur í heiminum 
Ofþyngd og offita er eitt mesta heilsufarsvandamál í heiminum í dag og hefur tíðni 

aukist bæði meðal barna og fullorðinna. Samkvæmt upplýsingum 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (World Health Organization, WHO) árið 2008, voru 

1,4 milljarðar einstaklinga í heiminum 20 ára og eldri yfir kjörþyngd, þar af voru 200 

milljónir karla og tæplega 300 milljónir kvenna of feit. Ofþyngd og offita eru skilgreind 

sem óeðlileg eða óhófleg fitusöfnun sem getur leitt til heilsubrests (WHO, 2013). 

Síðan 1980 hefur offita tvöfaldast í heiminum og eru nú meira en 10% af íbúum 

heimsins of þungir miðað við staðla Aljóðaheilbrigðisstofunarinnar. Ofþyngd og offita 

eru í fimmta sæti yfir helstu ástæður dauðsfalla í heiminum. Að minnsta kosti 2,8 

milljónir fullorðinna deyja á hverju ári vegna ofþyngdar eða offitu (WHO, 2013). 

Orsaka þess að nánast allar þjóðir heims þyngjast fram úr hófi, jafnt íbúar 

þróunarlanda sem og vestrænna iðnríkja, hefur meðal annars verið leitað í 

næringarsamsetningu fæðunnar, mikilli fitu, sykri og fínunnum kolvetnum, ásamt 

minni líkamlegri hreyfing í daglegu lífi fólks. Markaðssetning matvara og 

sölumennska leikur þar stórt hlutverk þar sem markmiðið er fyrst og fremst meiri 

neysla, stærri matarskammtar og aukið framboð af girnilegum mat. Þar við bætist 

aukin tæknivæðing sem gerir fólki kleift að eyða stórum hluta dagsins í 

hreyfingarleysi, bæði í vinnu og í frístundum sínum (Laufey Steingrímsdóttir, 2004).  

Líkamsþyngdarstuðullinn, eða Body Mass Index (BMI), er reiknaður út frá 

þyngd einstaklingsins í kílógrömmum deilt með hæð hans í öðru veldi (kg/m2) og er 

notaður sem mælikvarði á holdafar fólks (sjá á töflu 1). Stuðullinn hefur ágæta fylgni 

við líkamsfitu og hættu á sjúkdómum.  Þótt líkamsþyngdarstuðull gefi hugmynd um 

áhættu varðandi sjúkdóma gerir hann ekki greinarmun á því hvort umframþyngdin er 

vegna vöðva eða fitu. Því þarf að túlka BMI varlega hjá smágerðum og stórgerðum 

einstaklingum svo og þeim sem hafa mikinn vöðvamassa  (WHO, 2013). 
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Tafla 1: Flokkun á líkamsþyngdarstuðli(BMI) fyrir fullorðna (WHO, 2004) 
 

Þyngdarflokkun BMI (kg/m2) 

Undir kjörþyngd ≤18.5 

Kjörþyngd 18.5-24.9 

Yfir þyngd 25.0-29.9 

Offita I 30.0-34.9 

Offita II 35.0-39.9 

Offita III ≥40.0 

 

Hærri dánartíðni og alvarlegir sjúkdómar eru afleiðingar breyttra lífshátta og lélegs 

líkamsástands (Ringback Weitoft G, 2008). Offita eykur hættu á ýmsum banvænum 

sjúkdómum, þar á meðal sykursýki, hjartasjúkdómum og ýmsum tegundum 

krabbameins. Sjúkdómarnir verða til á margvíslegan hátt, sumir einfaldlega vegna 

mikillar streitu vegna aukakílóanna og sumir myndast vegna flókinna breytinga á 

hormónum og efnaskiptum (National Institute of Health, 2012). 

1.1.1 Áhrif offitu á heilsuna  
 Offita getur haft áhrif á nánast alla þætti heilsunnar, bæði líkamlega og andlega. Hún 

er ekki endilega varanleg. Heilbrigt mataræði, hreyfing, lyf og jafnvel skurðaðgerð 

getur leitt til þyngdartaps.  

Hópur vísindamanna rannsakaði 6.500 danska karlmenn sem voru 22 ára árið 

1955. Í rannsókininni tóku m.a. þátt 97 (1,5% af heildarfjölda) karlmenn með offitu, 

með líkasþyngdarstuðulinn (LÞS) 30 eða hærri. Flestir þátttakendurnir eða 5407 

(83%) voru í kjörþyngd  eða með LÞS á mili 18,5 og 25. Þrjátíu og þremur árum síðar 

kom í ljós að menn, sem voru með offitu 22 ára, voru í helmingi meiri áhættu á að 

deyja fyrir 55 ára aldur, en þeir sem voru í kjörþyngd. Næstum helmingur þeirra, sem 

voru of feitir 22 ára, voru greindir með áunna sykursýki eða of háan blóðþrýsting fyrir 

55 ára aldur. Einnig hafði helmingur mannanna annaðhvort fengið hjartaáfall, 

blóðtappa í fætur eða lungu eða voru dánir við 55 ára aldur. Rannsakendurnir sögðu, 

að þrátt fyrir að þessi rannsókn hafi einungis verið gerð á körlum, þá væri hægt að 

yfirfæra niðurstöður á konur og ástæða til að hafa áhyggjur af heilsufar þeirra líka 
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(Schmidt, 2013). Í Svíðþjóð var gerð langtímarannsókn þar sem fylgst var með 

35.362 konum frá árinu 1985 til 2003. Í rannsókninni kom í ljós að konur með offitu 

(BMI  >30) eru í 36% meiri hættu á að fá krabbamein en þær sem eru í kjörþyngd 

(BMI 18.5 til 25). Næstum eitt af hverjum 14 krabbameinum sem greinast hjá konum 

eru vegna ofþyngdar eða offitu (Dobson, 2005). 

Bandarískir vísindamenn skoðuðu samhengið á milli dánartíðni og 

líkamsþyngdarstuðuls hjá einni milljón þátttakenda þar sem eftirfylgnin varði í 14 ár, 

frá árinu 1982 til 1996. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einstaklingar, jafnt 

karlar sem konur, yfir kjörþyngd voru í meiri hættu að deyja úr hjarta- og 

æðasjúkdómum, krabbameini og heilablóðfalli. Einnig var sterkt samband milli offitu 

og dauðsfalla hjá þeim sem reyktu ekki og voru ekki með neina sjúkdómssögu (Calle, 

1999).  
Ofþyngd getur einnig haft alvarleg áhrif á andlega líðan. Algengar 

geðrasakanir svo sem þunglyndi og kvíði hafa verið tengdar aukinni hættu á offitu og 

sumar rannsóknir sýna hærri tíðni offitu hjá einstaklingum með geðræn vandamál 

(McElroy, 2004 og Goodman, 2002). Aðrar rannsaka hið gagnstæða 

orsakasamband, hvort offita sé áhættuþáttur fyrir geðröskun (Stunkard, 2003). 

Könnuð voru tengsl milli algengra geðraskana eins og þunglyndis og kvíða annars 

vegar og offitu hins vegar. Þátttakendurnir voru 4363 borgarstarfsmenn í Lundúnum 

og stóð rannsóknin, sem var hóprannsókn, yfir frá árinu 1985 til 2004. 

Líkamsgerðarmælingar voru framkvæmdar og spurningarlisti var lagður fyrir 

þátttakendur  fjórum sinnum á 19 ára tímabili. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

miðaldra einstaklingar sem voru með undirliggjandi geðraskanir var hætt við að verða 

of feitir. Þeir sem voru með langvarandi geðrakanir voru sérstaklega í áhættu. 

Hinsvegar sýndi rannsóknin ekki hið gagnstæða, hvort samband væri á milli þess að 

vera of feitur og að fá algengar geðraskanir (Kivimäki, 2009).  

Í yfirlitsgrein um 15 langtímarannsóknir, þar sem fylgst hafði verið með 56.745 

þátttakendum þar sem skoðað var samband á milli þunglyndis og offitu, kom í ljós að 

þátttakendur sem voru of feitir við upphaf rannsóknanna voru í 55 % meiri áhættu á 

að fá þunglyndi á rannsókanartímabilinu en þeir sem ekki voru of feitir. Á sama tíma 

voru þeir þátttakendur sem voru þunglyndir í upphafi rannsóknarinnar í 58 % meiri 

hættu á því að verða of feitir, sem sýnir að báðir sjúkdómar geta haft áhrif hvor á 

annan (Luppino, 2010).  
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Offita getur haft mikil áhrif á félagslega líðan hjá einstaklingum, enda upplifa 

þeir gjarnan fordóma frá samfélaginu. Þeir verða oft á tíðum félagslega einangraðir 

því þeir skammast sín fyrir líkama sinn (Fontaine og Barofsky, 2001). Offita getur 

hafti mikil áhrif á félagslega þætti hjá börnum og unglingum og þar sem vaxtarlag 

þeirra er frábrugðið öðrum getur það háð þeim í eðlilegu félagslífi. Einstaklingurinn 

fær oft neikvæða athygli og því eru þessi ár oft erfið viðureignar (Magnús Ólafsson, 

2003). 

1.1.2 Meðferð 
“Lífsstílsbreyting” er meðferð sem mælt er með til að ná stjórn á ofþyngd og offitu en 

hún er atferlismeðferð sem tekur til hreyfingar, mataræðis og fleiri þátta (Fabricatore, 

2007; Dyson, 2010). Atferlismeðferð byggir á styrkingararlögmálinu, þ.e. að hegðun 

sem hefur jákvæðar afleiðingar sé líkleg til að styrkjast og að hegðun sem veldur 

óæskilegum afleiðingum minnki. Hægt er að nota þetta lögmál til þess að móta eða 

breyta lífsstíl, sem farið hefur aflaga, t.d. með því að draga úr óæskilegri fæðuneyslu 

og auka hreyfingu. Í rannsókn Fabricatore (2007) kemur fram að hægt er að ná um 

það bil 10 % þyngdartapi af upphaflegri þyngd með atferlismeðferð, en til langs tíma 

getur verið erfitt að viðhalda þyngdartapinu. Samt sem áður telja sumir að með því að 

einbeita sér að  hugrænni breytingu þá muni það bæta langtíma árangur í 

lífsstílsmeðferð (Fabricatore, 2007). 

Upphafsmaður hugrænnar atferlismeðferðar, Aaron T. Beck, telur að vegna 

vanabundinnar afstöðu eða skoðana verði hugsanaháttur ósjálfráður. Þessar 

ósjálfráðu hugsanir eigi rætur sínar að rekja til svokallaðra lífsreglna og viðhorfa sem 

ásamt ósjálfráðum hugsunum eru oft á tíðum óhentugar. Algengt markmið í hugrænni 

atferlismeðferð er að aðstoða fólk við að leggja til hliðar lífsvenjur, sem ekki henta 

vel, og tileinka sér aðrar í staðinn sem leiða til meiri árangurs og farsældar. Þegar 

litið er til offituvandans væri markmiðið t.d. að finna þær orsakir hreyfingarleysis, sem 

tengjast tilfinningum og óæskilegum hugsunum, breyta daglegri rútínu, auka 

hreyfingu, líta fram á við og trúa að það sé hægt að létta sig og lifa góðu lífi án 

mikillar kyrrsetu (Beck, 1967, 1976). Rannsóknir sýna að áhrif hugrænnar 

aðtferlismeðferðar vara löngu eftir að meðferð líkur (Van Dorsten, 2008). 

Hópameðferð er algeng þegar kemur að offitumeðferð. Gagnkvæmur 

skilningur einstaklinga sem kljást við sama vandamál er öflugt og gott tæki í 

baráttunni við offitu. Hún felur bæði í sér fræðslu og umræður og er gott að ná þannig 
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til nokkurra einstaklinga í einu. Hópar geta einnig stuðlað að þróun jákvæðra 

viðhorfa, sem hjálpa þátttakendum að ná markmiðum sínum. Að sýna ósvikinn 

áhuga, spyrja spurninga og draga saman lykilatriði stuðlar að þátttöku hópmeðlima 

og hjálpar þátttakendum að leysa vandamál og komast að lausnum til að bæta heilsu 

hvers og eins (Hall, 2009). Meðlimir í hópunum mynda tengsl með samskiptum sín á 

milli og við hópstjórann. Hver og einn hefur sinn bakgrunn og geta allir lagt sitt af 

mörkum til hópsins. Þeir hafa áhrif hver á annan og læra þannig hver af öðrum frekar 

en af þeim sem eru í þeirra félagslega umhverfi dags daglega (Stuart, 2009). 

Renjilian og félagar báru saman tvenns konar meðferðaraðferðir við offitu, 

annarsvegar einstaklingsmeðferð og hinsvegar hópameðferð. Alls tóku sjötíu og fimm 

einstaklingar með offitu þátt í rannsókninni og fengu þátttakendurnir að velja 

meðferðaraðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hópmeðferðin bar meiri 

árangur hvað varðar þyngdartap (Renjilian, 2001). 

1.2 Offita og ungt fólk 
Hugsanleg ástæða þess að mörg ungmenni nú til dags eru ekki bara of þung heldur 

of feit er að það er auðvelt að nálgast matvæli með mikla fitu og margar hitaeiningar, 

sælgæti, kartöfluflögur, og sykraða drykki, (Goran, 2001) . Mörg ungmenni hafa 

hreyfingarlítinn lífsstíl og má það rekja til aukinnar tækni og framboðs á 

afþreyingarefni. Þau velja frekar að horfa á sjónvarp, spila tölvuleiki, og sitja við tölvu 

en að fara út og hreyfa sig (Robinson, 2001). 

Ungt fullorðið fólk er tiltölulega ný orðið sjálfráða og sumir eru að byrja 

sjálfstætt líf. Því er mikilvægt að ná til þeirra og jafnvel aðstandenda þeirra, þar sem 

margir búa enn í foreldrahúsum, svo hægt sé að kenna þeim að temja sér heilbrigðari 

lífstíl. Fólk á þessum aldri er sjaldnast komið með sjúkdóma sem tengjast offitunni og 

því er mikilvægt að grípa inn í með meðferð til að fyrirbyggja slíka sjúdóma. (Ludvig Á 

Guðmundsson munnleg heimild, 3. júní 2013).  

Offeitir eiga oft við tilfinningaleg vandamál að stríða, vanmetakennd, depurð 

og sjálfsásakanir. Þeir verða oft einelti og fordómum að bráð og einangrast 

(Guðlaugur Birgisson, 2005). Fitufordómar eru fordómar gegn feitu fólki og í 

mastersritgerð sinni talar Tara Margrét Viljálmsdóttir um að margir einstaklingar með 

offitu upplifa fitufordóma á lífsleiðinni. Tara talar einnig um að tengsl hafa fundist milli 

fitufordóma og lægra sjálfsmats og lélegrar líkamsímyndar (Tara Margrét 

Viljálmsdóttir, 2012).  
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Clea McNeely og Jayne Blanchard segja í bók sinni The Teen Years 

Explained: A Guide to Healthy Adolescent Development að ungmenni geti sigrast á 

ofþyngdar- og offituvanda sínum með hollu mataræði, reglulegri líkamsþjálfun og 

ráðgjöf, og stuðningi frá fullorðnum og jafnöldrum. Hvatning og stuðningur frá 

fjölskyldu og vinum getur bætt andlega líðan þess sem er að breyta lífsstíl sínum 

(McNeely og Blanchard, 2009). Rannsóknir sýna einnig að fjölskyldumiðaðar 

meðferðir, þar sem foreldrar taka þátt í meðferð barna sinna, beri góðan árangur. 

Meðferðin beri ekki aðeins árangur hjá barninu sem er með offitu heldur einnig hjá 

foreldrunum sem taka þátt (Epstein, 1996).  

Starfsmenn Yale Pediatric Obesity Clinic í New Haven gerðu heilsárs 

samanburðarrannsókn á 209 of þungum börnum á aldrinum 8 til 16 ára. Samtals 135 

þátttakendur (60%) luku fyrstu sex mánuðum rannsóknarinnar og 119 (53%) kláruðu 

rannsóknina á tólf mánuðum. Þátttakendurnir voru valdir af handahófi í annaðhvort 

viðmiðunarhóp (n = 69) eða meðferðarhóp (n = 105). Viðmiðunarhópurinn fékk 

hefðbundna leiðsögn um þyngdartap á sex mánaða fresti á meðan 

meðferðarhópurinn fékk ítarlega leiðsögn á hálfs mánaðar fresti þar sem einblínt var 

á fjölskyldumiðaða meðferð, hreyfingu, mataræði og atferlismeðferð. Rannsóknin 

sýndi að fjölskyldumiðuð meðferð þar sem lögð er áhersla á næringu, fræðslu, 

atferlismeðferð og hreyfingu undir stjórn þjálfara getur lækkað líkamsþyngdarstuðul 

og bætt líkamsástand barna í ofþyngd. Munur á milli meðferðarhópsins og 

samanburðarhópsins í lok rannsóknarinnar var 9,2 kg af líkamsfitu (Savoye, (2007). 

Í Frakklandi voru könnuð áhrif hreyfingar og mataræðis hjá 14 ungmennum 

með offitu. Ungmennin voru í sérsniðinni meðferð í tvær vikur þar sem áhersla var 

lögð á hreyfingu og hollara mataræði. Sjö ungmennanna héldu áfram að stunda 

reglulega hreyfingu og borða hollari mat í sex vikur eftir að tveggja vikna meðferðinni 

lauk, en hin sjö einbeittu sér einungis að því að borða hollara fæði. 

Grunnfitubrennslan hjá þátttakendunum var mæld með Lipo max forritinu bæði fyrir 

og eftir rannsóknartímabilið og út frá því var búin til einstaklingsmiðuð 

þjálfunaráætlun. Niðurstöðurnar sýndu að þau ungmenni sem stunduðu reglulega 

hreyfingu í tvo mánuði voru með hærri grunnfitubrennslu þegar þau hreyfðu sig en 

þau sem einbeittu sér einungis að mataræðinu (Brandou, 2003). 

Miller (1997) og félagar báru saman 493 rannsóknir sem gerðar voru yfir 25 

ára tímabil þar sem rannsakað var í fyrsta lagi áhrif breytts mataræðis á offitu, í öðru 

lagi áhrif aukinnar hreyfingar á offitu og í þriðja lagi áhrif breytts mataræðis og 
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aukinnar hreyfingar á offitu. Þeir félagar komust að því að algengust voru 15 vikna 

meðferðarprógröm með eins árs eftirfylgni. Samkvæmt útreikningum þeirra kom í ljós 

að þeir sem breyttu einungis mataræði sínu og þeir sem breyttu mataræði og hreyfðu 

sig misstu að meðaltali 11 kg á 15 vikum. Í eftirfylgninni ári síðar höfðu þeir sem 

breyttu einungis mataræðinu sínu misst 6 – 7 kg og þeir sem breyttu mataræðinu og 

hreyfðu sig misst 8 – 9 kg. Þeir sem hreyfðu sig án þess að breyta mataræðinu sáu 

lítinn árangur í þyngdartapi (Miller, 1997).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna árangur af meðferð á börnum 

og fullorðnum með offitu. Áhersla er lögð á að foreldrar taka þátt í því að breyta 

lifnaðarháttum til hins betra með börnum sínum og sýna rannsóknir að 

fjölskyldumiðuð meðferð ber árangur með auknu þyngdartapi til lengri og skemmri 

tíma. Þegar litið er á meðferð fyrir fullorðna er áhersla lögð á lífsstílsbreytingu með 

breyttu mataræði, breyttu hugarfari og aukinni hreyfingu. Þegar leitað er að 

rannsóknum um upplifun þátttakenda af offitumeðferð er fátt að finna.  Einnig er lítið 

um rannsóknir á ungu fullorðnu fólki með offitu eins og hér um ræðir. Þessi 

aldurshópur, 18 -23 ára, er yfirleitt flokkaður með fullorðnum í meðferð og 

rannsóknum. Ekki er tekið inn í myndina að flestir búa enn í foreldrahúsum og eru 

tiltölulega nýkomnir af unglingsárunum og þurfa meiri stuðning en „fullorðnir” 

einstaklingar. Fleiri rannsóknir vantar um mismunandi meðferðarúræði til að sjá 

hverskonar offitumeðferð hentar ungu fullorðnu fólki best.     

1.3 Líkamleg hreyfing og offita 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur gefið út alheimsáætlun til heilsueflingar þar sem 

meðal annars er lögð áhersla á aukna hreyfingu. Sjúkdómar og fylgikvillar offitu hafa 

slíkar heilsufarslegar afleiðingar að um alþjóðlegt heilbrigðisvandamál er að ræða. Í 

vestrænum þjóðfélögum dregur sífellt úr líkamlegu erfiði og þarf því að hvetja fólk til 

aukinnar líkamlegrar áreynslu í frítíma sínum (Bassuk og Manson, 2005). 

Ráðleggingar hafa verið gefnar út til að hvetja til aukinnar hreyfingar hjá þjóðfélögum 

og sporna þar með við offituvandanum um allan heim (WHO, 2004). Á Íslandi voru 

ráðleggingar um hreyfingu gefnar út í fyrsta sinn árið 2008. Þær skilgreina 

erfiðleikastig, tegund hreyfingar, hvetja til virkari ferðamáta o.fl. (Lýðheilsustöð, 

2008).  

Kári Jónsson bendir á í rannsókn sinni, sem ber heitið “Holdafar, þrek og lífstíll 

18 til 19 ára framhaldsskólanema”, að þættir eins og lítil hreyfing og lélegt mataræði 
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hafi veruleg áhrif á heilsufar ungs fólks. Á Íslandi eru kyrrsetuvenjur einkennandi fyrir 

lífsstíl ungs fólks við lok síðustu og í byrjun þessarar aldar, en þær markast helst af 

sjónvarpsáhorfi og mikilli tölvunotkun sem Kári kallar sérstakan lífsstíl unglinga (Kári 

Jónsson, 2008). 

Rannsóknir sýna að þeir einstaklingar sem stunda reglulega líkamlega 

hreyfingu eru í 30-50% minni hættu á að fá áunna sykursýki en þeir sem temja sér 

kyrrsetulíf og áhættuminnkun á hjarta- og æðasjúkdómum er svipuð (Bassuk og 

Manson, 2005). Þessa áhættuminnkun má rekja til reglulegrar hreyfingar af 

meðalákefð í meira en 30 mínútur á dag. Áhrif reglulegrar hreyfingar er talin mjög 

jákvæð fyrir þunglyndisjúklinga, einkum ef sjúkdómurinn er ekki kominn á alvarlegt 

stig. Sumar rannsóknir sýna að hreyfing geti verið jafn áhrifarík og lyfjagjöf 

(Pedersen, 2006). Hreyfingarleysi verður til þess að líkamsstarfssemi hægist og orka 

úr fæðu verður þá auðveldlega að umframorku sem er orsök þess að fólk þyngist. 

(Lýðheilsustöð, 2006). Þannig undirstrikar hreyfing mikilvægi þess að viðhalda réttri 

þyngd eða þyngdartapi og er því mikilvæg í baráttunni við ofþyngd og offitu 

(Christiansen o.fl., 2007). Margar rannsóknir leggja áherslu á mikilvægi hreyfingar til 

að hamla gegn þróun offitusjúkdómsins og þeirra sjúkdóma og kvilla sem geta fylgt 

honum (Shaw, 2006).  

Í rannnsókn Erlings Jóhannssonar um atgervi íslenskra ungmenna var hreyfing 

mæld hjá þátttakendunum með því að settir voru hreyfimælar á hvern og einn í viku 

og var hreyfing og kyrrstaða þeirra skoðuð yfir daginn. Í fyrri rannsókninni kom í ljós 

að 9 ára einstaklingarnir uppfylltu ráðleggingu um hreyfingu á meðan 50% þeirra sem 

voru 15 ára fylgdu henni, sem er sambærilegt við rannsóknir annars staðar á 

Norðurlöndum. Þegar hreyfingin var skoðuð átta árum seinna hreyfðu báðir 

árgangarnir sig 50% minna en í fyrri rannsókninni. Miðað við íslensku rannsóknina 

minnkar hreyfing islenskra ungmenna um 8% á ári, sem er heldur meira en 

rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt. (Erlingur S. Jóhannsson, 2013). 

1.4 Offita á Íslandi 
Íslendingar eru ekki frábrugðnir öðrum vestrænum þjóðum þegar kemur að sífellt 

meiri offitu. Lýðheilsustöð rannsakaði þróun offitu á Íslandi frá árinu 1990 til 2007 þar 

sem unnið var með upplýsingar um hæð og þyngd til að finna líkamsþyngdarstuðul 

(LÞS) fólks úr sex spurningalistakönnunum sem lagðar voru fyrir fullorðið fólk á 

landinu öllu á tímabilinu. Þátttakendur voru á aldrinum 18 til 79 ára og voru valdir af 
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tilviljun úr þjóðskrá. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að LÞS Íslendinga hafði 

hækkað frá árunum 1990 til 2007. Árið 1990 var hlutfall of feitra karla 7,2% en hafði 

hækkað í 18,9% árið 2007 og hjá konum hækkaði hlutfallið úr 9,5% í 21,3% á sama 

tíma (Margrét Valdimarsdóttir, 2009).  

Erlingur S. Jóhannsson talaði um niðurstöður rannsókna sinna um atgervi 

íslenskra ungmenna í útvarpsþættinum Sjónmál á Rás 1 þann 14. október 2013. Árið 

2003-2004 var lífstíll 9 og 15 ára Íslendinga skoðaður. Sama hópi var svo fylgt eftir 

2011 og 2012, eða átta árum síðar, þegar ungmennin voru 17 og 23 ára. Úrtak 

rannsóknarinnar var rúmlega 300 ungmenni af höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni. Í fyrri rannsókninni kom í ljós að um 20% þeirra sem tóku þátt úr 

báðum árgöngum voru of þung eða of feit.  Á átta árum fjölgaði þeim um 20% 

(Erlingur S. Jóhannsson, 2013).  

1.5 Úrræði gegn offitu á Íslandi 
Á Íslandi eru fimm stofnanir sem bjóða upp á meðferð gegn offitu: 

Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað, Heilbrigðisstofnun Náttúrulækningafélagsins 

(NLFÍ) í Hveragerði, Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks, Kristnesspítali í Eyjafirði og 

Reykjalundur í Mosfellsbæ. Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki setti árið 2008 af stað 

endurhæfingarnámskeið fyrir fólk með ofþyngdarvanda í samvinnu við 

Kristnesspítala, sem hóf sína starfsemi 2006 (Hafsteinn Sæmundsson, 2009). Þessar 

stofnanir og NLFÍ í Hveragerði bjóða upp á meðferð sem er byggð upp á svipaðan 

hátt og á Reykjalundi. (NFLÍ, 2013). Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað býður upp 

á námskeið fyrir fólk með offitu þar sem lögð er áhersla á fræðslu, hreyfingu og 

lífstílsbreytingu (Fjórðungsjúkrahúsið í Neskaupstað). Hvor staður fyrir sig annar 40 – 

50 sjúklingum á ári. Frá byrjun árs 2001 hefur offituteymi verið starfrækt á 

Reykjalundi og eru helstu verkefni þess meðferð alvarlegrar offitu (Reykjalundur, 

2013c). 

1.6 Reykjalundur 
Á Reykjalundi fer fram alhliða endurhæfing sem miðar að því að bæta lífsgæði, færni 

og sjálfsbjörg þeirra sem þangað leita. Meðferðin byggist á hugmyndafræði 

endurhæfingar þar sem teymisvinna sérhæfðs fagfólks er lögð til grundvallar. Vinnan 

er heildræn og markmiðið er að sjúklingar nái aftur eins góðri andlegri, líkamlegri og 

félagslegri færni og mögulegt er. Sjúklingum á Reykjalundi er kennt að vinna að þeim 
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markmiðum sem þeir setja sér sjálfir (Reykjalundur, 2013b). Lögð er áhersla á að 

sníða meðferðina að þörfum sjúklinga og fer hún fram bæði í hópum og 

einstaklingsbundið. 

Reykjalundur er stærsta endurhæfingarstofnun landsins. Þar eru átta 

meðferðarsvið. Árlega njóta þar á fjórða þúsund sjúklingar meðferðar, ýmist á 

sólarhringsdeild, dagdeild eða göngudeild. Endurhæfing er flókið ferli; tæknilegar 

framfarir, ný þekking, auknar kröfur um gæði þjónustu og almenn þróun hafa stuðlað 

að aukinni sérhæfingu. Aðdragandi þess að sjúklingar koma á Reykjalund er með 

ýmsu móti en skilyrði innlagnar er að beiðni um meðferð berist frá lækni. Í upphafi 

endurhæfingar fer fram nákvæmt mat á sjúkdómsástandi eða fötlun og gerð er 

meðferðaráætlun sem tekur mið af þörfum hvers og eins. Þar koma við sögu læknar, 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, heilsuþjálfar, félagsráðgjafar, 

sálfræðingar, talmeinafræðingar, rannsóknarfólk og aðrir starfshópar. Hlutverk 

teymanna er meðal annars að ákvarða meðferð í samráði við sjúkling og fylgja eftir 

markvissri endurhæfingu. (Reykjalundur, 2013a).  

1.7 Offitu- og næringarsvið á Reykjalundi  
Frá árinu 2001 hefur Reykjalundur boðið upp á offitumeðferð sem byggist á 

atferlismeðferð og endurhæfingu fyrir fólk með alvarleg offituvandamál. Markmið 

meðferðarinnar er að aðstoða fólk við að bæta og skipuleggja lífshætti sína og 

fæðuvenjur. Markmiðið er að bæta heilsu og lífsgæði, léttast og auka virkni. Sérhæft 

fagfólk tekur þátt í þverfaglegri teymisvinnu þar sem starfa saman læknar, 

sálfræðingur, félagsráðgjafi, heilsufræðingur, næringarfræðingur, iðjuþjálfi, sjúkraþjálfi 

og hjúkrunarfræðingur. Saman vinna þeir að því að finna leiðir til að  hjálpa 

sjúklingum að setja sér markmið, kenna þeim, styðja og þjálfa í að vinna að þeim 

árangri sem þeir ætla að ná (Ludvig Á. Guðmundsson, 2011).  

Meðferðin á Reykjalundi er ekki hugsuð sem kúr, heldur varanleg 

lífsháttabreyting. Hún tekur á mörgum þáttum sem tengjast offituvandanum svo sem 

fæðuvali, máltíðamynstri og hreyfingu. Auk þess er unnið með andlega, líkamlega og 

félagslega þætti eftir því sem við á. Árið 2002 hófst samstarf milli skurðdeildar 

Landspítala og Reykjalundar með það að markmiði að undirbúa einstaklinga með 

offitu fyrir magahjáveituaðgerðir. Meðferðin á Reykjalundi er sú sama hvort heldur 

fólk stefnir á aðgerð eða ekki (Ludvig Á. Guðmundsson, 2011). 
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1.8 Meðferð fyrir ungt fólk á aldrinum 18 -23 á Reykjalundi 
Síðastliðin tvö ár hefur offitu- og næringarsviðið Reykjalundar boðið ungu fólki á 

aldrinum 18 – 23 ára að koma í sérsniðna meðferð. Meðferðin er sniðin eftir aldri 

þeirra og þörfum. Einstaklingarnir eru um 13 -15 í hverjum meðferðarhópi og er boðið 

upp á meðferð í júnímánuði ár hvert. Matarvenjur, hreyfing og svefnvenjur eru þættir 

sem tekið er á í meðferðinni auk sjálfsímyndar, andlegrar og líkamlegrar líðanar, 

félagslegra þátta og skipulegs daglegs lífs. Allt eru þetta þættir sem skipta máli svo 

einstaklingar með offitu geti endurskipulagt lífshætti sína. Með því að sérsníða 

offitumeðferð fyrir ungt fólk er verið að reyna breyta hugsunarhætti og lífi 

einstaklinganna á heilbrigðari hátt. Fólk á þessum aldri er tiltölulega ný orðið sjálfráða 

og er að byrja sjálfstætt líf. Því er mikilvægt að ná til þessa aldurshóps svo hægt sé 

að kenna honum að temja sér heilbrigðari lífstíl. Fólk á þessum aldri er sjaldnast með 

sjúkdóma sem tengjast offitunni og því er mikilvægt að grípa inn í með meðferð eins 

og Reykjalundur býður upp á til að fyrirbyggja slíka sjúkdóma.  

Aðalmeðferðin á Reykjalundi tekur 5 vikur þar sem farið er eftir skipulegri 

dagskrá. Markmiðið með dagskránni er að endurmennta einstaklingana um betri 

lífshætti og breyta viðhorfi og hugmyndum þeirra um hollt mataræði og hreyfingu til 

hins betra. Með meðferðinni fer fólkið úr sínu daglega umhverfi og rútínu inn í 

heilbrigðara umhverfi og hreyfingu á Reykjalundi. Í hverjum meðferðarhópi eru 15 

manns og er þessi fjöldi ákvarðaður út frá því að hægt sé að gefa hverjum og einum 

eins góða þjónustu og unnt er. Það er styrkur að vera í hópi, félagsleg tengsl og 

stuðningur myndast. Gott er að finna að fleiri eigi í baráttu við offitu. Fagfólkið sem 

vinnur með meðferðarhópnum er hreinskilið um vandann. Ungmennin átta sig á 

raunveruleikanum og hvert líf þess stefnir ef þau breyta ekki hugsunarhætti og lífsstíl 

sínum á meðan þau eru ung. Með hugrænni atferlismeðferð (HAM) er hópnum kennt 

að breyta hugsun sinni og þar af leiðandi breyta hegðun sinni. Meðferðin færir fólki 

trú á eigin getu, sem ekki var fyrir hendi áður en hún hófst.  

Eins og áður hefur komið fram þá er meðferðin sérsniðin fyrir ungt fólk. 

Skilyrðin til að komast í meðferðina er að einstaklingurinn sé á aldrinum 18-23 ára og 

með offitu, þ.e. með líkamsþyngdarstuðulinn 35 eða hærri. Í hópnum var gerð ein 

undantekning þar sem einn þátttakandinn var 25 ára. Allir þurftu að vera tilbúnir til að 

sýna vilja í verki og takast á við vandann. Allir í meðferðinni voru með tilvísun frá 

heimilislækni. Í þessum hópi voru tveir einstaklingar með þroskahömlun og einn í 

hjólastól. 
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Meðferðin fyrir unga fólkið er heldur frábrugðin hefðbundinni meðferð á 

Reykjalundi. Einstaklingarnir koma í forskoðun og viðtöl fjórum sinnum áður en fimm 

vikna meðferðin hefst. Þeim er ráðlagt að auka hreyfingu, bæta mataræði sitt og 

breyta svefnvenjunum áður en meðferðin hefst. Í fimm vikna meðferðinni fer fólkið 

eftir stundarskrá sem krefst þess að það mæti á Reykjalund fimm daga vikunnar frá 

kl 8:00 til 16:00. Stundarskráin inniheldur hreyfingu, útiveru, fræðslu, matreiðslu og 

fleira sem á við þennan aldurshóp. Þó um hópmeðferð sé að ræða er tekið mið af 

getu og þörfum hvers og eins. Þeir sem þurfa einstaklingsmeðferð, s.s. 

sálfræðiaðstoð, sjúkraþjálfun og aðra meðferð sem kostur er á að veita geta fengið 

hana samhliða hópmeðferðinni. Einnig er boðið upp á fræðslu fyrir foreldra og 

aðstandendur. Fræðslan fer fram þrisvar sinnum á meðan á fimm vikna meðferðinni 

stendur og er farið yfir hvað einstaklingarnir eru að gera á Reykjalundi. Einnig er farið 

yfir hvað hægt er að gera til að auðvelda þeim lífið heima, eins og t.d. hvernig hægt 

er að styðja þau með því að hjálpa þeim að breyta venjum eins og t.d svefnvenjum, 

auka hreyfingu og auðvelda þeim val á réttri fæðu, borða morgunverð og bæta venjur 

í kringum aðra matmálstíma. Aðstandendur fá tækifæri til að spyrja spurninga og 

ræða í hópi um hvað hægt sé að gera á heimilunum. 

Eftir að fimm vikna meðferðinni lýkur kemur hver og einn í fjórar endurkomur á 

ári. Fyrsta endurkoman er að hausti til og er heill dagur. Í endurkomunum er fylgst 

með gangi mála, gerðar ýmsar mælingar og próf. Hópumræður eru til stuðnings og 

leiðbeiningar um það sem þarf. Í annarri endurkomu, sem er um áramótin, er boðið 

upp á einnar viku meðferð þar sem eintaklingarnir fara eftir stundaskrá líkt og í fimm 

vikna meðferðinni. Þriðja endurkoman er einn dagur að vori, líkt og sú fyrsta og sú 

fjórða er einnar viku meðferð í maí með sama sniði og í annarri endurkomu (Ludvig Á 

Guðmundsson munnleg heimild, 3. júní 2013). 

Með sérsniðnu meðferðinni er komið í veg fyrir að unga fólkið fái sjúkdóma 

sem tengjast offitunni. Starfið á Reykjalundi samræmist því sem fram kemur í 

erlendum og innlendum rannsóknum um áhrifaríka endurhæfingu, þ.e. að aðstoða 

ungt fólk með offitu við að breyta um lífstíl til hins betra með aukinni hreyfingu, 

breyttu mararæði og andlegum stuðningi.   
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2 Markmið rannsóknarinnar og helstu rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á og öðlast skilning á upplifun og reynslu 

einstaklinga af sérsniðinni fimm vikna offitumeðferð fyrir ungt fólk á Reykjalundi 

sumarið 2013. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: 

Hvernig upplifa þátttakendur offitumeðferðina á Reykjalundi? 

Undirspurningar voru: 

1. Hvernig meta einstaklingarnir meðferðina? 

2. Hvernig sjá þátttakendur framtíð sína í ljósi meðferðarinnar? 

Til að leita svara við þessum spurningum var beitt eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Þess má geta að fengið var leyfi frá Vísindasiðarnefnd (sjá 

fylgiskjal 1) og rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. 

 

3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferð sem notuð var við rannsóknina. Gerð 

verður grein fyrir hvernig staðið var að vali á þátttakendum og hvernig hagsmuna 

þeirra var gætt. Fjallað verður um hvernig gagnaöflun og úrvinnsla gagna fór fram og 

um trúverðugleika niðurstaðna. 

 

3.1 Val  á þátttakendum  
Úrtak fyrir þessa rannsókn var ásetningsúrtak (purposive sampling) sem hentar vel 

fyrir einstaklingsviðtöl, þar sem rannsakandinn velur úrtakið sjálfur með það í huga 

að það þjóni markmiðum rannsóknarinnar (Kvale, 1996; Sigríður Halldórsdóttir, 2003; 

Þorlákur Karlsson, 2003). 

Valið á þátttakendunum réðist af hagkvæmni þar sem ég var við vettvangsnám 

á Reykjalundi og fékk að fylgjast með aðaloffitumeðferðinni í fimm vikur. Út frá 

vettvangsnáminu kviknaði sú hugmynd að gera lokaverkefnið mitt á upplifun 

einstaklinganna sem voru í meðferðinni.  

Skilyrði fyrir þátttöku voru þau að þátttakendur væru einstaklingar með offitu á 

aldrinum 18 til 23 ára og væru að ljúka við fimm vikna sérsniðna offitumeðferð fyrir 

ungt fólk á Reykjalundi. Átta þátttakendur voru valdir úr 13 manna hópi, 5 konur og 3 
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karlar á aldrinum 18 - 23 ára.   

Fengið var samþykki frá yfirlækni offitusviðs á Reykjalundi til að unnið yrði að 

rannsókninni á meðan á meðferð stæði og á meðferðarstað svo ekki yrði mikil röskun 

á dagskrá þátttakendanna. Þátttakendurnir voru spurðir um vilja til þátttöku í 

rannsókninni og svöruðu þeir allir játandi. Öllum þátttakendum var afhent 

kynningarbréf (sjá fylgiskjal 2) og yfirlýsing um upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 3) sem 

þeir voru beðnir um að lesa og skrifa undir áður en viðtal hófst. 

 

3.2 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 
Hvert tilfelli sem rannsakað er í eigindlegum rannsóknum er einstakt hvort sem litið er 

til aðstæðna, þátttakenda eða þess andrúmslofts sem ríkir þegar rannsóknin fer fram. 

Niðurstöður rannsóknanna verða sjaldnast yfirfærðar á aðrar manneskjur eða aðrar 

aðstæður (Bogdan, 2003). Fyrirbærafræðilegar rannsóknir beinast að lifaðri reynslu 

og hvaða merkingu fyrirbæri hafa í lífi fólks (Kvale, 1996). Gagna er aflað með 

viðtölum þar sem rannsakandi er að leita eftir kjarnanum eða hinni undirliggjandi 

merkingu sem reynslan hefur. Til að rannsakandinn geti skilið reynslu og sjónarhorn 

þátttakenda, setur hann sínar fyrirfram hugmyndir og reynslu í sviga eins mikið og 

unnt er (Creswell, 2013). Samræðu- og viðtalsaðferðin fellur vel að 

þekkingarfræðilegum grunni hugsmíðahyggjunnar en þar er meðal annars litið svo á 

að þekking verði til og mótist í mannlegum samskiptum (Kvale, 1996). 

Fyrirbærafræði er fyrst og fremst hugmyndafræði (ideology) en tekur einnig til 

nálgunar og aðferða (Ray, 1994). Einstaklingar upplifa veruleikann á mismunandi 

hátt og nota tungumálið til að miðla reynslu sinni. Túlkun á ákveðinni reynslu verður 

einungis dregin fram og gerð nákvæmari í gegnum samskipti milli rannsakanda og 

þess sem býr yfir tiltekinni reynslu (Guba, 1998). Í þessari rannsókn er það upplifun 

einstaklinga af sérsniðinni offitumeðferð fyrir ungt fólk á Reykjalundi. Þannig birtist 

reynslan sem texti er síðan þarf að skoða og finna inntak hans (van Manen, 1997). 

Frásögn viðmælenda minna segir frá upplifun þeirra af fimm vikna offitumeðferð. 

 

3.3 Viðtöl 
Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast skilning á upplifun og reynslu einstaklinga og 

voru viðtöl valin sem meginaðferð við gangaöflun. Viðtöl eru ákveðin gerð samræðu 
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með sérstakan tilgang þar sem aðstæður eru skapaðar fyrir viðmælandann til að lýsa 

sjálfur aðstæðum sínum og tala af einlægni um fyrirbærið og sjónarmið sín. (Bogdan, 

2003; Kvale, 1996). 

Notuð voru hálf opin einstaklingsviðtöl (semi structured) þar sem stuðst var við 

hliðsjónarspurningar í upphafi en þegar líða tók á viðtalið var viðmælandinn látinn 

ráða ferðinni í auknum mæli. Með því að spyrja hálf opinna spurninga reyndi ég að fá 

fram persónulega frásögn. Viðtölin þróuðust stundum út fyrir 

hliðsjónaspurningarammann en ég gat samt sem áður spurt ítarlega eftir því sem þörf 

var á og viðmælandinn gat útskýrt betur mál sitt. Með þessari aðferð var hægt að 

halda viðtalinu innan rannsóknarefnisinns án þess að fórna ólíkum upplifunum og 

viðhorfum viðmælendanna. Hálf opin viðtöl eru þess eðlis að eftir að rannsóknarefni 

er ákveðið er leitað eftir því að viðmælendur lýsi reynslu sinni af fyrirbærinu sem 

verið er að rannsaka. Þannig gat ég fengið skýra mynd af því hvernig einstaklingarnir 

upplifðu offitumeðferðina.  Ég varð vör við að nauðsynlegt var að beita virkri hlustun 

til að viðmælendur finndu fyrir skilningi og styrktust af samræðunum (Kvale, 1996; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Viðtölin fóru fram í síðustu viku aðalmeðferðarinnar (í byrjun júlí 2013) í 

skrifstofuaðstöðu á Reykjalundi sem ég hafði aðgang að vegna vettvangsnámsins. 

Nauðsynlegt var að skapa þægilegt andrúmsloft þannig að viðmælanda fyndist 

þægilegt að taka þátt í viðtalinu. Viðmælendur mínir þekktu húsnæðið vel þar sem 

viðtalið fór fram. Viðtölin voru tekin á þeim tíma sem hentaði þeim best svo ekki yrði 

röskun á meðferðinni. Ég talaði einu sinni við hvern þátttakenda og voru viðtölin 

hljóðrituð með leyfi þeirra. Til að tryggja nafnleynd var nöfnum viðmælenda breytt. 

  

3.4 Dagbók 
Í vettvangsnámi mínu á Reykjalundi fylgdist ég með 13 einstaklingunum í 

offitumeðferðinni. Ég varði 79 klukkustundum í þátttöku mína í meðferðinni. Ég tók 

þátt í teymisfundum, foreldrafræðslu, einstaklingsviðtölum með lækni og ýmissi 

fræðslu fyrir þátttakendurna. Ég tók þátt í þeim tímum sem snerust um líkamlega 

hreyfingu, fylgdist með einstaklingunum í tækjasal, í vatnsleikfimi og tók þátt í 

óvissuferð, bátsferð og dagsferð við Elliðavatn. 

Á meðan á vettvangsnáminu stóð skrifaði ég dagbók þar sem ég skráði 

hvernig dagskráin var yfir meðferðardagana, hvað var gert, hvað kom upp á í 
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meðferðinni og mínar athugasemdir um meðferðina. Einnig skráði ég hvernig ég 

upplifði meðferðina og einstaklingana í meðferðinni. Á vettvangi gafst tækifæri á að 

öðlast innsýn í aðstæður hvers og eins og starfsfólksins í meðferðinni. Þar gafst 

kostur á því að safna gögnum svo hægt væri að bera saman við orð viðmælendanna 

í viðtölum og rifja upp atvik í meðferðinni sem höfðu gleymst.  

 

3.5 Úrvinnsla rannsóknargagna 

Kvale og Brinkmann benda á að ef litið sé á gögn sem aflað sé í eigindlegum 

rannsóknum og horft til kenninga um félagslegar hugsmíðar sé ekki hægt að lesa úr 

þeim hið rétta svar. Þeir segja að greining og túlkun geti aðeins verið rétt eða röng út 

frá þeim sjónarhornum sem gögnin séu skoðuð. Þetta sé ekki vandamál í 

eigindlegum rannsóknum heldur auki það gildi þeirra að niðurstaða sé háð því hver 

túlkar gögnin og frá hvaða sjónarhorni þau séu túlkuð. Túlkun rannsóknargagnanna 

verði óhjákvæmilega upplifun rannsakandans á viðfangsefninu. Mikilvægt sé að 

rannsakandinn nái fram sinni upplifun og anda og geri allt til þess að lýsa því eins 

heiðarlega og honum er unnt (Kvale, 2009). 

Eftir að viðtölunum lauk settist ég niður eins fljótt og auðið var og afritaði þau 

orðrétt þar sem ég skráði öll orð, hljóð, hik og þagnir. Auk þess skráði ég 

minnispunkta og hugleiðingar. Þegar viðtölin voru orðin að rituðum texta, byrjaði ég á 

formlegri greiningu með því að lesa nokkrum sinnum yfir. Viðtölin voru ítrekað lesin, 

línu fyrir línu. Þetta var gert til að fá heildarmynd af reynslu viðmælenda og þannig af 

fyrirbærinu eins og þeir upplifðu það. Ég merkti þau atriði sem mér fannst vera 

aðalatriðin í viðtölunum með mismunandi litum. Með því að draga út aðalatriðin með 

litum fór ég að átta mig á hver rauði þráðurinn væri í frásögn viðmælenda minna. Ég 

dró út fjögur þemu sem sérstaklega snertu efni rannsóknarinnar. Þegar ég var komin 

með þemun fjögur fór ég aftur yfir gögnin og kódaði markvisst með þau í huga. Með 

því minnkaði ég umfang gagnanna og kom skipulagi á þau. Meginþemun voru:  

• Gildi hreyfingar fyrir einstaklinginn 

• Meðvitund um eigið mataræði 

• Stuðningur frá fjölskyldu og vinum  

• Framhald; stuðningur frá Reykjalundi  
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3.6 Siðferðilegar áskoranir 

Þátttakendurnir í rannsókninni verða að geta treyst því að hagsmuna þeirra sé gætt 

og virðing borin fyrir þeim. Til að vernda þátttakendurna voru hafðar í huga fjórar 

höfuðreglur við framkvæmd hennar: sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 

velgjörðarreglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2003). Sjálfræðisreglan 

fjallar um að bera virðingu fyrir þátttakendum og sjálfræði þeirra með því að tryggja 

þeim upplýsingar um rannsóknina fyrir samþykki og hugsanlega áhættu og ávinning; 

skaðleysisreglan sér til þess að valda þátttakendum ekki skaða meðal annars með 

því að vera fullviss um að rannsóknin samræmist hagsmunum þátttakenda; 

velgjörðarreglan fjallar um þá skyldu að láta sem best af sér leiða með því að leggja 

áherslu á að hagsmunir þátttakenda skuli ætíð vega þyngra en hagsmunir annarra; 

og réttlætisreglan sér til þess til að sanngirni sé beitt við dreifingu gæða og byrða 

með því að tryggja jafna stöðu allra þátttakenda og jafna skiptingu ávinnings. 

Mikilvægt er að gæta nafnleyndar viðmælenda í rannsókn sem þessari (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Við gerð rannsóknarinnar var fyllsta trúnaðar gætt gagnvart viðmælendum og 

lögð áhersla að hún ylli þeim ekki skaða. Áður en viðtölin voru tekin var öllum 

viðmælendunum afhent kynningarbréf þar sem tilgangi rannsóknarinnar var lýst. 

Einnig kom fram að fyllsta öryggis yrði gætt í meðferð gagnanna og að öllum nöfnum 

yrði breytt svo ekki væri hægt að rekja upplýsingarnar til hvers og eins. 

Þátttakendunum var einnig tilkynnt að öllum frumgögnum yrði eytt í lok 

rannsóknarvinnunnar og að þátttakendum væri alltaf frjálst að hætta þátttöku í 

rannsókninni. 
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4 Niðurstöður 

Eins og áður hefur komið fram voru þátttakendurnir fimm konur og þrír karlar á 

aldrinum 18 til 23 ára. Öll áttu þau það sameiginlegt að eiga við offitu að stríða og 

gerðu sér allgóða grein fyrir líkamsástandi sínu. Ekkert þeirra hafði farið áður í 

offitumeðferð en öll höfðu reynt einhverskonar lausn eins og t.d. að fara í líkamsrækt 

eða í megrunarkúr til þess að léttast á eigin vegum. Þátttakendurnir voru komnir á 

Reykjalund til þess að fá aðstoð og var markmiðið með meðferðinni að breyta um 

lífstíl til hins betra. Þátttakendurnir vissu fyrirfram að viðtalið myndi snúast um 

upplifun þeirra af offitumeðferðinni sem þau voru í þann mund að ljúka. 

Rannsakandinn skynjaði bæði á vettvangi og í viðtölunum að þátttakendunum leið vel 

í meðferðinni. Andrúmsloftið var gott innbyrðis í meðferðarhópnum og milli þeirra og 

starfsfólksins á Reykjalundi.   

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við með viðtölum voru 

eftirfarandi:  

1. Hvernig upplifa þátttakendurnir offitumeðferðina á Reykjalundi? 

2. Hvernig meta þátttakendurnir meðferðina? 

3. Hvernig sjá þátttakendurnir framtíð sína í ljósi meðferðarinnar?  

 

Helstu niðurstöður sem byggðust á viðtölunum skiptast í fjögur þemu og  þrjú 

undirþemu. 1) Gildi hreyfingar fyrir einstaklinginn og undirþemu eru a) uppgjöf í 

ræktinni, b) fjölbreytni í hreyfingu skiptir máli og c)hreyfing eftir meðferð. 2) 

Meðvitund um eigið matarræði og undirþemu eru a) meðvitund um hvað er hollt og 

hvað er óhollt, b) meðvitund um hvernig er borðað og skammtastærðir og c) allt gott í 

hófi. 3) Stuðningur frá fjölskyldu og vinum og undirþemu eru a) mikilvægi þess að 

fjölskyldan taki þátt og styðji, b) mikilvægi þess að vinir sýni stuðning, c) mikilvægi 

þess að fjölskyldan borði líka hollt. 4) Framhald; stuðningur frá Reykjalundi og 

undirþemu eru a) samband við heilsuþjálfarann er mikilvægt, b) endurkoma, hitta 

hópinn og c) geta leitað til starfsfólksins þegar aðstoðar er þörf  

 

4.1 Gildi hreyfingar  
Þegar rætt var um þá hreyfingu sem var í boði í meðferðinni á Reykjalundi voru allir 

þátttakendurnir sammála um að það hafi verið skemmtilegt að hreyfa sig í 

meðferðinni. Tinna sagði:  „[…] bara öll þessi hreyfing, hvað hún er skemmtileg  […] 
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hvað þar er hægt að gera hana skemmtilega […]”. María byrjaði að vinna í sínum 

málum tveimur árum áður en hún hóf meðferðina. Hún talaði um að það hafi verið 

erfitt að koma sér af stað í að hreyfa sig: „[…] núna er það þannig að mig langar að 

hreyfa mig, mér finnst það gaman […] þetta var meiri kvöð hér áður fyrr en núna er 

þetta gaman […]”.  Ása sagði: „[…] bara að hreyfa mig, núna er þetta ekkert ‘ohh þarf 

ég að gera það? […]” 

4.1.1 Uppgjöf í ræktinni 

Þegar viðtölin eru skoðuð vel höfðu allir þrír karlmennirnir og María „farið í ræktina” 

áður en þeir hófu meðferðina. Gísli talaði um að það hafi ekki gengið neitt sérlega 

vel: „[…] ég var í ræktinni og var með einkaþjálfara einu sinni og svo ekkert meir. […] 

ég byrjaði alltaf í ræktinni og hætti svo alltaf eftir svona mánuð, ég nennti því ekki 

skilurðu [...]” Hann fór þá að einbeita sér að annars konar hreyfingu: „[…] en já ég 

byrjaði svo bara að labba og ég var búinn að missa einhver 20 kíló þegar ég kom 

hingað og þú veist að það var það eina […]”  Hallur átti líka erfitt með að halda áfram 

í ræktinni: „[…] ef ég dett inn í það, þá er það rosalega gaman. Það er alltaf leiðinlegt 

í byrjun, þá er maður svona […] en svo þegar maður er kominn í rútínu þá er það 

voða gaman. Svo er það erfiðast að halda áfram […]” Þór sagðist hafa farið í ræktina 

í einn og hálfan mánuð áður en hann fór í meðferðina til að byggja upp meira þol. 

María sagðist stundum hafa farið í ræktina: „[…] ég hafði alveg nokkrum sinnum tekið 

mig á og farið í ræktina og svona en aldrei neinar drastískar breytingar […]”  Anna 

minntist á ræktina í sínu viðtali en þá í allt annarri merkingu en hinir þátttakendurnir: 

„[…] það var alltaf hreyfing á hverjum degi hér á Reykjalundi, þú veist bara, þau 

kenna okkur hvernig á að hreyfa sig og hafa gaman af, þú veist, ekki bara að púla í 

ræktinni, það er ekkert gaman að því. Þú veist maður þarf ekki alltaf að fara í 

ræktina, það er alveg hægt að fara út að labba þegar maður hefur svona mikið í 

kringum sig og maður getur gert æfingarnar heima sem maður er að gera hérna […]”  

4.1.2 Fjölbreytni í hreyfingu skiptir máli 

Í meðferðinni á Reykjalundi var lagt mikið upp úr því að hafa fjölbreytta hreyfingu 

bæði innan og utan dyra. Í öllum viðtölunum minntust þátttakendurnir á að hafa 

upplifað fjölbreytileika í hreyfingu. Sum þeirra töluðu um að útiþjálfunin hafi verið 

misjöfn, leikirnir féllu vel í kramið hjá þátttakendum en göngurnar voru mis vinsælar. 

Gömlu grunnskólaleikirnir eins og skotbolti og brennibolti vöktu lukku, eins og Ása 

sagði: „[…] þegar við fórum í leiki og svona, skotbolta eða fríspí dótið, mér finnst allt 
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svona svo skemmtilegt, og svo þegar við fórum í hópeflið um daginn, mér fannst það 

rosa gaman, en mér fannst samt leiðinlegast að fara í göngurnar, mér fannst það 

svona neee […]”  Gísli minntist líka á vinsælan grunnskólaleik, brennibolta: „[...] mér 

fannst rosa gaman að fara í brennibolta og svo bara að labba. Ég er búinn að fara út 

að labba daglega og það hjálpar mjög mikið [...]“.  Hallur talaði um að honum fyndist 

gaman í leikjum en göngutúrarnir voru ekki hans tebolli: „[…] það er ekki eitthvað 

sem ég mun gera til að hreyfa mig, frekar fer ég á göngubrettið […]”. Enginn af 

þátttakendunum nema Una höfðu farið í vatnsleikfimi áður en þau byrjuðu í 

meðferðinni. Fyrir Tinnu var það stórt skref að fara í sund: „[…] ég þorði ekki að fara í 

sturtu með öðrum, það var alveg stórt skref fyrir mig, ég hafði ekki farið í sund síðan í 

8.bekk. Núna er ég að spá í að fara í sund annarstaðar en hér á Reykjalundi […]”. 

María sagði: „[…] mér fannst líka rosalega gaman í vatnsleikfiminni og ég hafði aldrei 

prófað það […]”. María minntist einnig á enn einn hreyfingartímann sem var í boði í 

meðferðinni; leikfimi í íþróttasalnum: „[…] Sko á fimmtudögum var alltaf 

stöðvarþjálfun og það er bara það skemmtilegasta sem ég hef gert. Mér fannst það 

sko ógeðslega skemmtilegt, en á mánudögum og miðvikudögum þá var það miklu 

rólegra, þá voru æfingar með teygjur og á dýnu og leikir, svona rólegra. Mér fannst 

persónulega fimmtudagstímarnir skemmtilegri, svona þrek og svona [...]” . 

Flestir þátttakendurnir voru sammála um að badminton hafi verið 

skemmtilegasti tíminn sem sneri að hreyfingunni. Þó töluðu margir um að allir 

hreyfingartímarnir sem í boði voru á Reykjalundi hafi verið skemmtilegir. Ása æfði 

badminton sem barn og keppnisskapið leyndi sér ekki þegar hún tók í spaðann og 

byrjaði að spila: „[…] ég þarf að fara æfa það eða þú veist fara að spila það. Ég var 

alltaf að æfa það þegar ég var lítil, þannig að það var alger nostalgía, það var rosa 

gaman. […] ég skil það ekki þegar kemur að íþróttum þá kemur upp eitthvað svo 

mikil keppnismanneskja í mér einhvern veginn. Alltaf þegar, þú veist, tímarnir eru 

búnir þá bara ‘æi getum við ekki verið aðeins lengur?’ […] mér fannst allt 

skemmtilegt, ég var voða jákvæð fyrir öllu […]”  Una talaði um að hún dýrkaði 

badmintonið: „[…] Badmintonið var skemmtilegast, ég dýrka badminton […]” og Anna 

talaði um að hún hlakkaði alltaf til spaðatímanna „[…] ég elska spaðatíma, ég hlakka 

alltaf til tímanna og ég tek alltaf á, ég tek aldrei pásur og þetta er bara rosa gaman. 

Ég var alltaf að nýta tímann rosa vel þegar kom að spaðatímanum […]”  Hallur talaði 

einnig um að spaðtímarnir væru skemmtilegir en hann ætlaði samt ekkert að fara að 



  

30 

æfa: „[…] Spaðatíminn var skemmtilegur og mér fannst gaman í badminton en ég er 

ekkert að fara að æfa sko […]”. 

 Þegar litið var yfir hvað annað væri ofarlega í huga þátttakenda má sjá að 

zúmba hafði slegið í gegn. Þátttakendurnir í meðferðinni fengu einn tíma í zúbma þar 

sem zúmbakennari kom og kenndi þeim og vaknaði þó nokkur áhugi. Tinna, María, 

Ása, Anna og Gísli voru öll sammála um að zúmba hafi verið skemmtilegt og orðaði 

Gísli það þannig þar sem hann var ekki viss hvort hann ætti að viðurkenna hversu 

skemmtilegt það var „[…] Mér fannst Zúmba ekkert leiðinlegt sko.. hehehe […]”.   

4.1.3 Hreyfing eftir meðferð 

Undir lok viðtalanna voru þátttakendurnir spurðir hvað þeir ætluðu að gera í 

sambandi við hreyfingu eftir að meðferðinni lyki. Allir þátttakendurnir voru sammála 

um að þeir ætluðu ekki að hætta að hreyfa sig þegar meðferðinni lyki. Allar konurnar 

nema Anna sögðust ætla að kaupa sér líkamsræktarkort í ákveðinni 

líkamsræktarstöð í Reykjavík og fara í zúmba. Ása ætlaði ekki bara að fara í zúmba 

heldur líka gera æfingar heima: „[…] ég ætla að fara í zúmba og bara í ræktina og ég 

ætla að kaupa arobic platta […] ég ætla að gera æfingar heima á morgnana […]” 

Bæði Una og Tinna töluðu um að þær og fleiri konur úr meðferðarhópnum ætluðu að 

hittast í badminton. Una nefndi það að konuhópurinn ætlaði líka saman í zúmba: „[…] 

svo ætlum við stelpurnar að reyna að fara í zúmba og badminton […] badminton í 

haust og zúmba í sumar [...]”  Tinna sagði: „[…] Ég ætla að fara í zúmba og ég er að 

spá í að byrja strax í dag […] og svo ætla ég að hjóla og bara ganga og svo erum við 

nokkrar að hugsa um að fara í badminton […]” Anna ætlar ekki að fara í sömu 

líkamsræktarstöð og hinar konurnar vegna búsetu sinnar en hún ætlar fara í zúmba 

annarstaðar til að viðhalda hreyfingunni eftir að meðferðinni lýkur. Hún talaði um að 

að hún hafði aldrei farið í zúmba áður, en fannst gaman: „[…] ég hafði aldrei farið í 

zúmba áður og er enginn dansari í mér en mér fannst þetta rosa gaman, mig minnir 

að það sé zúmba þrisvar í viku og ég held að það sé meira en nóg […]”. 

Karlarnir þrír sem rætt var við ætluðu allir að fara í ræktina til að viðhalda 

hreyfingunni eftir meðferðina. Hallur ætlar að byrja á fullum krafti og svo ætlar hann 

að reyna að fara í sund: „[…] ég ætla að kaupa ræktarkort og fara þrisvar til fimm 

sinnum í viku í ræktina og svo ætla ég að reyna að fara í sund einhverstaðar, reyna 

að finna daga til þess […]”. Hann talaði einnig um að ætla ná íþróttaráföngunum í 

menntaskólanum sem hann er í: „[…] svo ætla ég auðvitað að fara að mæta í 
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leikfimisalinn til að ná íþróttaáföngunum […]” Gísli var búinn að ákveða að hann 

ætlaði að fá prógram hjá frænda sínum sem hann lítur upp til í líkamsrækt: „[…] hann 

er Íslandsmeistari í kraftlyftingum og er alveg perfect sko, ég ætla bara að biðja um 

prógram frá honum, hann er lærður einkaþjálfari eða þannig […]” Gísli ætlaði samt 

ekki að fara að æfa kraftlyftingar heldur vildi fara frekar út í fitness: „[…] mig langar 

rosa mikið í crossfit, mig langar að gera erfiðar æfingar, þú veist æfingar sem er 

byggt svona af hermanni […]”. Þór ætlaði að halda sínu striki áfram: „[...] ég ætla 

bara halda áfram með prógramið sem sjúkraþjálfarinn gerði fyrir mig, bara vera í 

ræktinni og leyfa litla bróður mínum að draga mig eins mikið út á völl og svona og 

hafa bara gaman af […]”. 

 

4.2 Meðvitund um mataræði 
Allir þátttakendurnir voru á einu máli um að hollt og gott mataræði væri ein af 

undirstöðunum að heilbrigðari lífstíl. Hollusta matarræðis var ofarlega í þeirra huga 

og þau virtust meðvituð um að það að passa skammtastærðirnar væri ævilangt 

verkefni sem þau voru tilbúin að takast á við. Helmingur þátttakendanna ræddu um 

að næringarfræðslan sem boðið var upp á í meðferðinni hafi ekki haft sértaklega mikil 

áhrif á þá. Engu að síður voru þátttakendurnir meðvitaðir um mataræði sitt. 

4.2.1 Meðvitund um hvað er hollt og hvað er óhollt  

Fólk varð meðvitaðra um það hvað er hollt og hvað óhollt: „[…] eins og t.d ég fékk 

mér alltaf hvítlauksolíu á pizzu en núna hugsa ég afhverju er ég að setja olíuna á 

pizzunar? [...] hún var ekkert að gera neitt rosalega mikið fyrir mig þannig að það var 

alveg auðvelt að sleppa þeim kalóríum […]” sagði María. Þeim fannst mikilvægt að 

læra að lesa á umbúðirnar til þess að átta sig á því hvað væri hollt og óhollt. Ása 

sagði: „[…] þú veist ég var löngu byrjuð að skoða umbúðir og svona en eins og þetta 

með skyrið og fullt af þessum mjólkurvörum, sumt er miklu óhollara en annað, þú 

veist, mjólkurvörur voru bara undir sama hattinum hjá mér og ég var ekkert að spá í 

þessu […]”. Þau veltu einnig fyrir sér hvaða leiðir í eldamennskunni þau geta farið til 

að gera matinn hollari: „[…] eins og næringarfæðingurinn sagði við okkur, það breytir 

ekki máli hvort maður borðar sætar kartöflur eða venjulegar, það fer bara eftir því 

hvernig þú matreiðir þær […]” sagði Þór. Ása sagði: „[…] eins og 

hamborgarasósurnar og þessar sósur þú veist maður er bara farin að spá í hvað er 

hollara og hvernig er hægt að útfæra suma hlutina yfir í hollara […]” . 
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4.2.2 Meðvitund um hvernig borðað er og skammtastærðir 

Stærð matarskammta var eitthvað sem þátttakendurnir þurftu að minnka í 

meðferðinni. Þau voru öll mjög meðvituð um það: „[…] minnka skammtastærðirnar 

hefur gengið vel […]” sagði Una. Una ætlaði einnig að halda áfram að einbeita sér að 

mataræðinu eftir meðferðina: „[…] ég ætla að passa að borða reglulega og passa 

hvað ég er að setja ofan í mig […]”.Sjálfsstjórn þegar kom að því að skammta sér 

mat skipti þau miklu máli. María talaði um að það hafi verið erfitt í byrjun: „[…] ég var 

alveg svöng í 2 vikur, en ekki lengur sko. Fyrstu vikuna var ég alveg glorhungruð, 

pirruð og hundleiðinleg […]”. En eins og Þór sagði: „[…] það er bara magnið sem að 

maður fær sér, maður þarf að passa skammtastærðina […]”. 

4.2.3 Allt er gott í hófi 

Þátttakendurnir voru sammála um að það sé gott að læra um kaloríuinnihald 

matartegunda en það væri stundum flókið að tengja það við val á fæðu.  Eins og Una 

benti á: „[…] það nennir enginn unglingur að pæla í kalóríum alla ævi, ég vil frekar 

læra hvað er hollt, ég vil ekki fara á KFC og pæla í því hvort ég eigi fyrir því í 

kalóríum, frekar vil ég vita hvað er hollara […]”. María benti á það væri var gott að fá 

tengingu: „[…] ég held bara að enginn hafi tengt þetta neitt við neitt þú veist, 1 eitt 

gramm af þessu er svona margar kalóríur, maður einhvern veginn spáir ekkert í því. 

Mér finnst vanta meiri tengingu eins og t.d þegar við fórum yfir það hvað voru margar 

kalóríur í Dominos pizzu miðað við Saffran pizzu, það er tenging á því […]”. Það 

hjálpaði þátttakendunum að hafa það bak við eyrað að allt sé gott í hófi þegar kom að 

mataræði eins og Hallur talaði um: „[…] mig langaði að taka mataræðið í gegn […] ég 

hafði farið í fullt af mataræðisviðtölum og svona. Mér finnst svo oft verið að tala um 

að hitt og þetta sé bannað að borða og hitt og þetta sér algert eitur, en hér er verið að 

tala um að allt sé gott í hófi. Ekkert bannað, bara passa hitaeiningarnar […]”. Ása var 

líka með það bak við eyrað að allt sé gott í hófi: „[…] ég er hætt að borða nammi og 

drekk eiginlega ekkert gos. Ég hef samt alveg fengið mér smá nammi. Það er allt gott 

í hófi […]”. 

 

4.3 Stuðningur frá fjölskyldu og vinum 
Allir þátttakendurnir höfðu einhvers konar stuðning fyrir utan meðferðina, hvort sem 

það var stuðningur frá fjölskyldu eða vinum. María og Gísli töluðu um að fá mestan 

stuðning frá vinum sínum og að þeir hafi hvatt þau til aukinnar hreyfingar: „[…] við 
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erum bara úti að labba og svona […] þau hafa hjálpað mér mjög mikið […]” sagði 

Gísli. Það að geta leitað til vina sinna eftir stuðningi getur verið mikils virði eins og 

María nefnir: „[…] frá vinum mínum fæ ég alveg mjög mikinn stuðning. Ég á til dæmis 

eina vinkonu sem er einkaþjálfari og ef ég er með einhverjar spurningar þá er hún 

alltaf til í að svara mér, þannig að hún hjálpar mér mikið […]”. Hinir sex 

þátttakendurnir lögðu áherslu á mikilvægi þess að hafa stuðning frá fjölskyldunni. 

Anna talaði um að fjölskyldan hennar tæki þátt í því að breyta um lífstíl: „[…] þau hafa 

verið rosalega jákvæð gagnvart þessu, þau eru líka að taka þátt enda líka í svolítilli 

yfirþyngd þannig að þau eru að bæta sig líka og vera með […]”.Áhugi foreldra á því 

sem börn þeirra taka sér fyrir hendur er hvetjandi þó svo að börnin séu komin á 

fullorðinsaldur: „[…] þau sýna þessu mikinn áhuga, þau eru alltaf að spyrja hvernig 

var og eru vel inn í þessu […]” sagði Ása um forelda sína. Þegar hvatningin er ekki 

nægileg frá þeim sem standa manni næst er auðvelt að detta í gamla farið aftur: „[…] 

það er ekkert go Hallur go, ég fæ ekki eins mikinn stuðning og ég vil […]” sagði 

Hallur: „[…] þau er samt alveg stolt af því að ég er hérna og að ég sé að gera 

eitthvað í mínum málum […]” bætti hann við þegar hann talaði um þá litlu hvatningu 

sem hann fékk frá fjölskyldu sinni.  

4.3.1 Mikilvægi þess að fjölskyldan borði líka hollt 

Hluti af því að styðja og hvetja einstaklinga í því að breyta um lífstíl er að taka þátt í 

breytingunum. Einna mikilvægast er að breyta um mataræði inn á heimilunum og 

bjóða upp á hollan og fjölbreyttan mat og minnka freistingar. Una talaði um að 

kærastinn hennar tæki þátt í því að borða hollt. „[…] Við erum löngu byrjuð að reyna 

að borða hollt, þannig að hann er alveg búinn að taka þátt […]”.  Það að útfæra 

skyndibita á heimatilbúinn og hollari hátt er ein leið til hollara mataræðis: „[…] þau eru 

ekkert að kaupa inn óhollan mat, kaupa pizzu eða eitthvað svoleiðis, þú veist, ef þeim 

langar í pizzu þá gera þau deigið sjálf og svona, þau eru búin að breyta rosalega 

mikið […]” sagði Anna um hvernig fjölskyldan hennar var búin breyta um mataræði. 

Ása talaði líka um það að pabbi hennar væri meira meðvitaður um mataræði eftir að 

hún byrjaði í meðferðinni: „[…] Pabbi er farinn að borða morgunmat, gerir alltaf 

hafragraut og svo spyr hann hvað við viljum elda, svo keypti hann jógúrtsósur í 

staðinn fyrir eitthvað annað. Hann er farinn að pæla meira í þessu[…]”. 
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4.4 Framhald - stuðningur frá Reykjalundi 
Í lok viðtalanna voru þátttakendurnir spurðir um hverskonar áframhaldandi stuðning 

þeir myndu vilja fá frá Reykjalundi eftir að fimm vikna meðferðinni lyki. Þau voru öll 

sammála um að sambandið við heilsuþjálfarann væri þeim mikilvægt þar sem þau 

skrifast reglulega á við hann í tölvupósti. Vitneskja um að geta leitað til fagaðila á 

Reykjalundi þegar þau þyrftu á hjálp á að halda eftir fimm vikna meðferðina var 

ákveðið öryggi fyrir þau. Endurkomurnar nokkrum mánuðum síðar, þar sem þau 

myndu öll koma saman, fannst þeim vera hvatning fyrir þau til að halda sínu striki. 

4.4.1 Sambandið við heilsuþjálfarann er mikilvægt 

Eftir að  meðferðinni  myndi ljúka áttu einstaklingarnir í meðferðarhópnum að hafa 

reglulegt samband við heilsuþjálfarann í gegnum tölvupóst og voru allir 

þátttakendurnir meðvitaðir um það: „[…] og svo eins og heilsuþjálfarinn sagði að 

núna í ágúst sendum við mail […]” eins og Tinna sagði og reyndar Anna og Þór 

minntust líka á í viðtölunum sínum. Þegar fagaðilar eru með reglulegt eftirlit með  

einstaklingunum getur það orðið til þess að þeir finni til stuðnings og hvatningar til að 

halda áfram með lífstílsbreytinguna: „[…] mér finnst rosalega gott að geta talað við 

heilsuþjálfarann, það svona ýtir undir mann með það að maður verður að gera 

eitthvað […]” sagði Ása. 

4.4.2 Endurkoma á Reykjalund og hitta meðferðarhópinn 

Það skipti alla þátttakendurna máli að hafa endurkomurnar í október og desember 

þar sem allir í meðferðinni hittast,  eins og Tinna sagði: „[…] hittast reglulega og 

reyna að halda þessu áfram í einhvern tíma […]”. Hægt er að líta á það sem 

hvatningu að hittast með reglulegu millibili eins og María orðaði það: „[…] mér finnst 

einmitt sniðugt að hafa þessa hittinga í október og aftur í desember, nefnilega ef ég 

fer aftur í sama farið þá sjá það allir í október […]”.  Ása lítur á endurkomurnar sem 

áskorun: „[…] það að hafa svona einn dag eins og í október, þá hefur maður eitthvað 

svona þú veist, maður getur sýnt það að maður hefur gert eitthvað, þú veist maður 

getur ekki setið á rassgatinu og gert ekki neitt […]”. 

4.4.3 Að geta leitað til starfsfólksins þegar þörf er á 

Hjá sumum kom fram að það veitti þeim ákveðið öryggi að vita af því að það væri 

hægt að leita til starfsfólksins á Reykjalundi ef þörf væri á eftir að meðferðinni lyki: 

„[…] bara það að geta fengið að tala við fólkið hérna, þú veist að geta sagt ,heyrðu 
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ég er dottin niður og mig vantar hjálp við að koma mér aftur upp,, bara vita það að 

þau séu hérna til að hjálpa mér […]” sagði Anna. Þó svo að þátttakendurnir vissu að 

þeir gætu alltaf leitað eftir stuðningi frá Reykjalundi eftir fimm vikna meðferðina voru 

nokkrir sem hefðu viljað vera lengur í meðferðinni: „[…] ef ég mætti fá að velja þá 

hefði ég viljað vera hérna áfram […]” sagði Hallur.   

 

4.5 Samantekt 
Þátttakendurnir lýstu því hvernig þeir fundu ánægjuna af því að hreyfa sig og hversu 

mikilvægt það væri að geta hreyft sig á fjölbreyttan hátt. Þrátt fyrir að sumir 

þátttakendanna ættu ekki góða upplifun á líkamsræktarstöðvum fyrir meðferð ætluðu 

allir að viðhalda hreyfingu sinni í ræktinni eftir fimm vikna meðferðina. Þeir upplifðu 

mikilvægi þess að borða hollan mat og áttuðu sig á því hvað væri hollt og óhollt. „Allt 

er gott í hófi” fannst þeim gott að hafa á bak við eyrað þegar kom að fæðuvali og 

skammtastærðum. Stuðningur og þátttaka fjölskyldu og vina var þeim mikils virði og 

upplifðu þeir stuðninginn sem hvatningu í því að breyta lífsstíl sínum til hins betra. 

Þátttakendurnir upplifðu öryggi með því að vita að starfsfólkið á Reykjalundi væri til 

staðar og þeir gætu leitað til þeirra ef þörf væri á eftir meðferðina. Þeir upplifðu 

tölvupóstssamskipti sín við heilsuþjálfarann eftir fimm vikna meðferðina sem 

hvatningu og fannst endurkomurnar vera mikilvægar til að halda sér við í 

lífstílsbreytingunni og að hitta hina einstaklingana í meðferðarhópnum.  
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5 Umræða 

Í umræðukaflanum er fjallað um upplifun þátttakendanna af sérsniðinni offitumeðferð 

fyrir ungt fólk á Reykjalundi. Í kaflanum er rannsóknarspurningunum sem lagt var upp 

með í byrjun svarað með hliðsjón af fræðilegu umfjölluninni. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að þátttakendurnir fengu nýjan skilning á heilsusamlegum lífstíl 

þar sem hreyfing var ánægjuleg og litið var á matarvenjur og fæðuval á annan og 

heilbrigðari hátt en þeir höfðu vanist. Samband þeirra við starfsfólkið á Reykjalundi 

varð þeim mikilvægt og þeir fundu mikið öryggi og hvatningu í því að geta leitað eftir 

stuðningi og ráðleggingum eftir að meðferðinni lauk. Stuðningur frá fjölskyldu og 

vinum varð einnig lykilþáttur samhliða meðferðinni og er hér fjallað um nauðsyn þess 

að virkja foreldra meira til þátttöku í meðferðinni með börnum sínum. Einnig eru 

ræddar hugmyndir um að setja meðferðina í betra samhengi við umhverfi og líf 

einstaklinganna.  

 

5.1 Upplifun þátttakendanna af sérsniðnu offitumeðferðinni 
Markmið meðferðarinnar á Reykjalundi er að aðstoða fólk með alvarlegan 

offituvanda, að bæta og skipuleggja lífshætti sína og fæðuvenjur. Markmiðið er að 

bæta heilsu og lífsgæði, léttast og auka virkni (Ludvig Á. Guðmundsson, 2011).  

Þátttakendurnir voru komnir í offitumeðferð á Reykjalundi til að læra og tileinka sér 

heilsusamlegri lífstíl og fá nýjan skilning á því sem skiptir máli til þess að lifa 

heilbrigðara lífi. Umræðurnar í meðferðinni snérust oft um það hvernig væri hægt að 

útfæra gömlu rútínuna á heilbrigðari hátt og hverju væri hægt að breyta til að lifa 

heilbrigðara lífi.  

Margir nefndu á meðferðartímabilinu að þeir gerðu sér grein fyrir því að þeir 

hefðu verið valdir af löngum biðlista til þess að komast í offitumeðferð og voru þeir 

þakklátir fyrir það. Allir þátttakendurnir höfðu einhverja mynd af því hvað þyrfti að 

gera til þess að snúa við blaðinu og taka upp betri lífsstíl en áttu erfitt með það án 

aðstoðar sérfræðinga og meira aðhalds. Til þess að viðhalda lífstílsbreytingunni eftir 

meðferðina komu þátttakendurnir með áætlanir í átt að heilbrigðari lifnaðarháttum. 

Þrátt fyrir að þátttakendurnir upplifðu meðferðina á jákvæðan hátt upplifðu þeir 

líka neikvæðar tilfinningar á meðferðartímabilinu. Þær tengdust oftast líkamlegri 

þreytu, verkjum samfara auknu álagi á líkamann og pirringi vegna svengdar. 
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Neikvæðu tilfinningarnar voru þó aðallega á fyrstu vikum meðferðarinnar á meðan 

eintaklingarnir voru að aðlagast breyttri dagskrá, aukinni hreyfingu og heilbrigðara 

mataræði. Fræðslutímarnir snérust meðal annars oft um það að ræða tilfinningarnar. 

Í þeim tímum settust allir saman niður með starfsmanni úr teyminu og farið var yfir 

ákveðin atriði eins og sjálfstyrkingu, hvernig eigi að hreyfa sig og hvernig eigi að 

takast á við breyttan lífsstíl heima fyrir. Í tímunum fannst þátttakendum gott að geta 

rætt sín á milli og gefið hverjum öðrum ráð til þess að snúa neikvæðu tilfinningunum 

yfir í jákvæðar. Auk þess höfðu þeir möguleika á að ræða neikvæðar tilfinningar sínar 

við starfsfólkið í viðtalstímum. María sagðist hafa verið pirruð og hundleiðinleg fyrstu 

tvær vikurnar vegna svengdar. Hún yfirsteig þá tilfinningu með því að gefast ekki upp 

og vera ákveðin í að halda breytta mataræðinu til streitu. Þetta dæmi má eflaust 

yfirfæra á flesta einstaklinga sem fara í offitumeðferð.  

 

5.1.1 Gildi hreyfingar 

Eitt af því sem þátttakendurnir áttu erfitt með áður en þeir komu í meðferðina var að 

hreyfa sig til heilsubótar. Þeir vissu að hreyfing var nauðsynlegur þáttur í því að 

breyta um lífstíl en margir upplifðu það sem kvöð að þurfa að hreyfa sig. 

Hreyfingarleysi verður til þess að líkamsstarfssemi hægist og innibyrgð orka úr fæðu 

verður þá auðveldlega að umframorku sem er orsök þyngdaraukningar 

(Lýðheilsustöð, 2006). Í meðferðinni á Reykjalundi voru hinar ýmsu leiðir kynntar til 

að hreyfa sig, bæði innandyra sem og utandyra. Þar kom atferlismeðferðin inn þar 

sem lögð er áhersla á að breyta daglegri rútínu einstaklinganna með aukinni 

hreyfingu, líta fram á við og trúa að það sé hægt að létta sig og lifa góðu lífi án 

mikillar kyrrsetu (Beck, 1967, 1976). Þátttakendurnir töluðu um í viðtölunum að þeir 

upplifðu hreyfingu skemmtilega eftir að þeir byrjuðu í meðferðinni. Flestir 

þátttakendurnir fundu hverskonar hreyfing hentaði þeim vel og hvaða hentaði þeim 

ekki. Spaðatímarnir voru í miklu uppáhaldi hjá unga fólkinu og zúmba vakti mikla 

lukku sérstaklega hjá kvenfólkinu en gangan féll mis vel í kramið hjá þátttakendunum. 

Gömlu grunnskólaleikirnir eins og skotbolti og brennibolti voru leikir sem þeir höfðu 

ekki farið í frá því að þeir voru börn og höfðu gaman af. Þeir upplifðu hreyfingu ekki 

lengur sem kvöð, heldur ánægjulega. Margar rannsóknir leggja áherslu á mikilvægi 

hreyfingar til að hamla gegn þróun offitusjúkdómsins og þeirra sjúkdóma og kvilla 
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sem geta fylgt honum (Shaw o.fl., 2006). Þátttakendurnir í rannsókninni voru ekki 

komnir með þá sjúkdóma sem tengjast offitu þegar þeir komu í meðferðina. 

Allir þátttakendurnir í rannsókninni voru með hugmyndir um hvernig þeir 

ætluðu að viðhalda heilbrigða lífsstílnum sínum þegar þeir færu aftur út í lífið eftir að 

aðalmeðferðinni lyki. Fjórar kvennanna ætluðu að fara saman í zúmba tíma í 

ákveðinni líkamsræktarstöð. Zúmba var eitthvað nýtt sem þær höfðu aldrei prófað 

áður og höfðu gaman af. Sú fimmta ætlaði líka í zúmba en á öðrum stað vegna 

búsetu sinnar. Það var líka í umræðunni hjá konuhópnum að panta sér tíma og 

hittast í badminton. Eins og Renjilian og félagar (2001) segja: Það hjálpar til við 

baráttuna við offituna og hvetur einstaklingana áfram að meðferðarhópurinn nái vel 

saman, myndi tengsl og einstaklingarnir innan hópsins hafi gagnkvæman skilning. 

Meðferðarhópurinn náði vel saman og studdu einstaklingarnir í hópnum hver annan. 

Ef áhuginn fyrir zúmba og badminton heldur áfram og konurnar halda hópinn eða 

jafnvel kynnast einhverjum sem stunda zúmba eða badminton má ætla að þær fái 

næga hvatningu til að stunda þessar hreyfingar áfram. Það ætti að bera árangur.  

Ef skoðað er hvað karlarnir þrír ætluðu að gera til að hreyfa sig eftir 

meðferðina var eins og þeir upplifðu að ekkert annað kæmi til greina en að fara í 

ræktina þrátt fyrir að fyrri reynsla á líkamsræktarstöðvum hefði ekki  verið hvetjandi. 

Einn talaði um að fara út að ganga en hann ætlaði líka að fara í ræktina og annar 

ætlaði að sjá hvort hann hefði tíma til að fara í sund en aðal áherslan var að fara í 

ræktina. Þó svo að þeim hafi verið kynntar ýmsar leiðir til að hreyfa sig á mismunandi 

hátt bæði utandyra og innandyra þá litu þeir á ræktina sem helsta kost til þess að 

viðhalda hreyfingunni eftir meðferð. Ef karlmennirnir fá ekki nægilega hvatningu til að 

hreyfa sig frá þeim sem standa þeim næst, þá er ástæða til að halda að hlutirnir fari á 

sama veg og áður fyrr. 

Mikilvægt er að einstaklingarnir upplifi ekki uppgjöf þegar þeir eru komnir út í 

samfélagið eftir meðferðina. Það er augljóst að allir hafa áætlanir um bót og betrun 

þegar þeir fara aftur út í lífið eftir meðferðina, en spurningin er hvort þeir fara á réttu 

staðina til að viðhalda hreyfingunni. Til að koma í veg fyrir að fólkið fari aftur í sama 

gamla farið hvað varðar hreyfingu þá væri hugsanlega hægt að veita meiri 

einstaklingsstuðning frá starfsfólkinu með því að fara með þátttakendurna á vettvang. 

Þá mætti fara út fyrir Reykjalundarsvæðið og inn á þá staði sem eru í boði fyrir þá 

eftir meðferðina, á þá staði sem hentar þeim, út frá þeirri hreyfingu sem þeir hafa 

mesta ánægju af, og hjálpa þeim að tengjast þeim stað. Það getur verið erfitt fyrir 



  

39 

þátttakendurna að fara úr vernduðum stað eins og Reykjalundi, þar sem þeir þekkja 

umhverfið vel, alla þá sem eru með þeim í meðferðarhópnum og starfsfólkið sem 

kemur að meðferðinni, yfir á almennar líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, íþróttahús 

o.fl. Í lok meðferðarinnar var mikill vilji hjá þátttakendunum að viðhalda hreyfingunni, 

og þá er mikilvægt að þeir geta haldið áfram í umhverfi sem þeir eru búnir að 

kynnast, í stað þess að fara einir á vettvang á nýja staði. Það getur slegið í bakseglið 

hjá þeim og áhuginn minnkað með tímanum.  

Þetta á ekki einungis við um það unga fólk sem fjallað er um í þessari 

rannsókn, heldur einnig sennilega marga aðra sem fara í offitumeðferð á Reykjalundi 

og sem þurfa aðstoð við að finna rétta staðinn til að viðhalda hreyfingunni eftir 

meðferð. Nýlega var opnuð heimasíðan Heilsutorg.is þar sem hægt er að finna með 

auðveldari leið hvernig og hvar heilsurækt er í boði. Margir geta örugglega nýtt sér 

þessa heimasíðu en það eru samt margir sem þurfa meiri leiðsögn til að finna hvað 

hentar þeim fyrir utan Reykjalund. 

Ef skoðaðar eru offitumeðferðir erlendis eins og t.d. rannsókn Millers (1995) 

má sjá að flestar aðalmeðferðirnar, þar sem fræðsla er um breytingu á mataræði, 

lífsstíl og hreyfingu, standa yfir í nokkrar vikur. Algengt er að eftirfylgnin sé í eitt ár 

eftir að aðalmeðferðinni lýkur og snýst hún þá aðalega um mælingar á árangri. 

Stundum er meðferðarhópunum fylgt lengur og þá er hægt að sjá langtíma árangur 

ofitumeðferðarinnar. 

5.1.2 Meðvitund um eigið mataræði 

Þegar kom að umræðunni um mataræðið þá vakti athygli að helmingur 

viðmælendanna töluðu um að næringarfræðslan á Reykjalundi hefði lítið gagnast 

þeim. Samt sem áður voru flestir uppteknir af mataræðinu, hvernig þeir gætu útfært 

máltíðirnar á hollari hátt, hvernig ætti að lesa á umbúðirnar þegar verslað væri og 

hvernig ætti að telja kalóríurnar. Atferlismeðferðin hefur þarna áhrif á jákvæðari 

hegun eins og t.d að fólki líður betur eftir að hafa borðað hollan mat. Þar af leiðandi 

minnkar óæskileg hegðun eins og að borða skyndimáltíðir (Fabricatore, 2007). Farið 

var yfir alla þætti sem þátttakendurnir voru uppteknir af í næringarfræðslunni. 

Hugsanleg ástæða fyrir því að helmingur þátttakendanna hafi upplifað 

næringarfræðsluna gagnlitla er að þeir hafi heyrt áður það sem fór fram án þess að 

sjá gagnsemi þess. 
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Lagt var upp með það í meðferðinni að ekkert væri bannað þegar kom að 

fæðuvali, en meðvituð ákvörðun um hvað væri borðað væri mikilvæg. Þátttakendurnir 

upplifðu þessi boð á jákvæðan hátt þar sem þeim fannst mikilvægt að vita að það 

væri ekki bannað að borða það sem var óhollt og þeim þætti jafnvel gott en að það 

væri skynsamleg ákvörðun að geta matreitt fæðuna á hollari hátt eða jafnvel sleppa 

henni. Að telja kalóríurnar fannst þeim flókið en að passa stærð matarskammta og að 

hafa í huga að allt sé gott í hófi fannst þátttakendum gagnlegt veganesti í framtíðina.   

Þegar koma að umræðunni um hvernig þátttakendur ætluðu að huga að 

mataræðinu eftir að meðferðinni lyki töldu þeir sig mun meðvitaðri um hvað væri hollt 

og hvað ekki. Að kaupa mat í verslunum var öðruvísi reynsla en þeir höfðu fyrir 

meðferðina. Þeir gerðu sér grein fyrir því hvernig ætti að lesa á umbúðirnar og 

hvernig þeir gátu valið hollari matvörur. Ása sagði „... eins og þetta með skyrið og fullt 

af þessum mjólkurvörum, sumt er miklu óhollara en annað, þú veist mjólkurvörur voru 

bara undir sama hattinum hjá mér…”. Þeir þátttakendur sem bjuggu enn hjá 

fjölskyldum sínum fannst gott að fjölskyldan tæki þátt í að breyta um mataræði. 

Minna var um freistingar, sem auðveldaði þeim lífið, og þeir upplifðu hvetjandi að allir 

á heimilinu tækju þátt. Flestir þátttakendurnir minntust á það í viðtölunum að þeir 

ætluðu að einbeita sér að því passa upp á skammtastærðirnar. Miðað við hvernig 

þeir höfðu breytt mataræðinu á þeim fimm vikum sem aðalmeðferðin stóð og hversu 

áhugasamir þeir voru um breytingar má búast við að þeir gætu viðhaldið nýja 

mataræðinu. Ef litið er á rannsóknir þeirra Epstein (1996) og Savoye (2007) á 

fjölskyldumiðuðum meðferðum, þar sem foreldrar taka þátt í að breyta um mataræði 

má sjá árangur til lengri tíma. Einnig má nefna samantektar rannsókn Miller (1995) 

og félaga þar sem breyting mataræðis á 15 vikna meðferðartímabili bar árangur til 

lengri tíma.  

 

5.1.3 Stuðningur fjölskyldu og vina 

Það kom í ljós að stuðningur fjölskyldu og vina var þátttakendum mikilvægur. Þeir 

sem áttu fjölskyldur sem tóku þátt í breytingunum upplifðu mikilvægi þess að 

fjölskyldan sýndi áhuga og hvetti til hreyfingar. Þegar litið er á stuðning frá fjölskyldu 

annars vegar og vinum hinsvegar má sjá að fjölskyldan styður frekar þáttakendurna í 

heilbrigðari matarvenjum á meðan stuðningur frá vinum felst í hvatningu til aukinnar 

hreyfingar. Þetta kemur einmitt fram í bók Clea McNeely og Jayne Blanchard (2009) 
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The Teen Years Explained: A Guide to Healthy Adolescent Development; stuðningur 

og hvatning frá fjölskyldu og vinum er mikilvægur þáttur fyrir ungmenni sem leita að 

heilsusamlegri lífsstíl. Það vekur upp spurningu hvort hluti af meðferðinni á 

Reykjalundi gæti snúist um að virkja foreldrana ennþá meira en gert er og gera þá 

ábyrgari í því að hjálpa börnum sínum í baráttunni við offitu. Þó svo að unga fólkið í 

meðferðinni sé orðið sjálfráða þá býr stór hluti þeirra enn í foreldrahúsum. Með því að 

virkja foreldrana ennþá meira og jafnvel systkini, sem búa líka heima, eru meiri líkur á 

því að lífstílsbreytingin viðhaldist og fleiri fræjum verði sáð út í samfélagið. Eins og 

Epstein (1996) sýndi fram á í rannsókn sinni þá ber fjölskyldumiðuð meðferð árangur. 

Það sem hægt væri að gera til að virkja foreldrana er að bjóða þeim að sitja 

fræðslufundina í meðferðinni svo þeir séu meðvitaðir um hvað börn þeirra eru að 

læra. Það mikilvægasta væri að þátttaka þeirra yrði sem mest í þeirra daglega 

umhverfi, sem sagt heima. Fjölskyldurnar fengju heimavinnu sem þyrfti að leysa yfir 

helgar, það gæti t.d. verið einhverskonar hreyfing saman í náttúrunni, elda saman 

hollan mat og borða saman við eldhúsborðið og jafnvel skipuleggja matseðilinn fyrir 

næstu viku. Foreldrarnir haldi dagbók ásamt börnum sínum þar sem þau skrá hvernig 

gangi. Þannig getur starfsfólk Reykjalundar leiðbeint fjölskyldunum um hvað megi 

betur fara, hrósað eða gefið ráðleggingar og hugmyndir um hvað fjölskyldan getur 

gert til að eiga heilbrigðara líf saman. Dagbækurnar yrðu þá á tölvutæku formi og 

þær sendar reglulega til starfsfólksins með tölvupósti. Ef einstaklingarnir búa ekki enn 

hjá foreldrum sínum væri hægt að virkja maka, kærasta/kærustu eða vini á svipaðan 

hátt og foreldrana. Þetta fer auðvitað allt eftir hvernig heimilisaðstæðurnar eru. Eins 

og áður sagði þá sýna rannsóknir eins og rannsókn Savoye (2007) að 

fjölskyldumiðaðar meðferðir bera árangur en spurningin er hvort slíkar meðferðir beri 

árangur hjá þeim aldurshópi sem hér um ræðir.  

5.1.4  Stuðningur frá Reykjalundi að lokinni meðferð 
Þegar rætt var um framhaldið og framtíðina hjá þátttakendunum má sjá að þeir líta 

ekki langt fram í tímann. Þeir hafa ekki miklar áhyggjur af heilsunni enda bólar ekki á 

sjúkdómum sem tengjast offitunni. Einhverjir ætluðu að fara í skóla og aðrir að vinna. 

Þátttakendurnir ætluðu að einbeita sér að því að viðhalda lífsstílsbreytingunni í 

framhaldi af meðferðinni og mæta í endurkomu á Reykjalund. Segja má að þeir líti á 

endurkomu sem hvatningu til að halda áfram lífsstílsbreytingunni.  
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Til að offitumeðferð gangi vel fyrir sig þarf hóp af starfsfólki sem sérhæfir sig í 

slíkri meðferð og umhverfi þar sem einstaklingunum líður vel . Þátttakendurnir treystu 

starfsfólkinu og upplifðu jákvæða nærveru þeirra. Þeim fannst mikilvægt að geta 

leitað til starfsmanns ef  þeir fundu þörf fyrir andlegan stuðning. Þá fengu þeir  

ábendingu um leiðir til að takast á við vanda sinn. Þeir minntust allir á hversu 

mikilvægt samband þeirra við heilsuþjálfarann var. Hann sá um alla hreyfingu í 

meðferðinni, stjórnaði umræðutímum og var mikið með hópnum ásamt iðjuþjálfanum. 

Þeim þótti mikilvægt að vera í tölvupóstsambandi við hann eftir að aðalmeðferðinni 

lyki og hluti af því að hvetja þá áfram í lífsstílsbreytingunni Þátttakendurnir upplifðu 

líka öryggi í því  að vita að starfsfólk offituteymisins á Reykjalundi væri til staðar og 

að hægt væri að hafa samband við það ef þeir þyrftu á aðstoð og ráðleggingum að 

halda eftir að meðferðinni lyki.  

5.2 Réttmæti og trúverðuleiki 
Réttmæti og trúverðugleiki vísa til þess að hvaða marki tekist hefur að bregða ljósi á 

fyrirbærið sem rannsaka átti. Þar sem ég var aðal rannsóknartækið, tók viðtölin og 

skrifaði vettvangsnótur komst ég ekki hjá því að hafa áhrif á þátttakendur mína með 

nærveru minni. Þó svo að ég hafi verið á vettvangi á meðan á meðferðinni stóð gerði 

ég mitt besta við að leggja hugmyndir mínar og viðhorf til hliðar á meðan á 

viðtölunum stóð til þess að fá þátttakendur mína til að lýsa upplifun sinni af 

meðferðinni á Reykjalundi.  

Til að styrkja trúverðugleika (réttmæti) þessarar rannsóknar staðfesti ég 

sannleiksgildi þess sem viðmælendur mínir sögðu mér með eigin athugunum á 

vettvangi og viðtölum við aðra þátttakendur og stjórnendur. Ég útskýrði ástæðuna 

fyrir vali á aðferðinni sem notuð er til að svara rannsóknarspurningunni. Ég útskýrði 

ákvarðanirnar sem voru teknar í sambandi við framkvæmd rannsóknarinnar til að 

lesendur geti gert sér grein fyrir því hvað liggi þar að baki. Einnig lýsti ég því hvernig 

staðið var að gagnasöfnun og greiningu gagna.  

Á meðan á rannsókninni stóð var ég með rannsóknardagbók þar sem ég 

skráði mínar eigin hugmyndir og punktaði niður það sem mér þótti merkilegt til að 

notast við skrifin á ritgerðinni. Allt þetta styrkti réttmæti og trúverðugleika 

rannsóknarinnar.  
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5.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 
Rannsakandi sem notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir leitast við að lýsa 

upplifun annarra á aðstæðum sínum. Ekki er hægt að alhæfa af niðurstöðum 

rannsókna með þessum aðferðum þótt þeir sem lesi þær geti fundið samsvörun við 

eigin reynslu. Segja má að það sé veikleiki rannsóknaraðferðarinnar. Aðrir veikleikar 

eru að hafa ekki getað fylgt þátttakendum eftir þegar meðferð lauk. Veikleiki 

aðferðarinnar felst helst í því að ekki er hægt að treysta því frásögn fólks í einu viðtali 

sé rétt túlkun þess sjálfs á eigin upplifun. Styrkleikar eigindlegra rannsókna er sá að 

hægt er að meta sameiginlega þætti í upplifun þátttakenda á þeim aðstæðum sem 

fjallað er um í hvert skipti. Með því getur eigindleg rannsókn lagt grunninn að frekari 

rannsóknum á því viðfangsefni sem verið er að kanna. Þar sem ekki eru til aðrar 

rannsóknir um upplifun einstaklinga á offitumeðferð á Íslandi, er hægt að nota þessa 

rannsókn sem grunn að nýrri um svipað viðfangsefni.   
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6 Ályktanir- Reykjalundur í ljósi niðurstaðna 

Á Reykjalundi er öll aðstaða til hreyfingar sem þarf fyrir meðferðina og allt starfsfólk 

sem henni við kemur er með aðstöðu á staðnum. Þar eru einnig fundaherbergi, 

viðtalsherbergi og eldhús þar sem matreiðslutímar fara fram. Starfsfólkið í 

offituteyminu stendur að baki einstaklingunum bæði á meðan á meðferð stendur og 

þegar þeir fara út í lífið að meðferð lokinni. Það veitir þeim styrk og öryggi til að halda 

áfram baráttu sinni við offituna. Eins og Anna sagði í viðtalinu: „… bara vita það að 

þau séu hérna til að hjálpa mér…”. Líkurnar aukast á að þátttakendur viðhaldi 

lífstílsbreytingunni þegar þeir vita að þeir geta áfram sótt styrk og stuðning til 

starfsfólks teymisins á Reykjalundi. Með því að taka ungt fólk í sérsniðna 

offitumeðferð er von um að fræjum sé sáð í hvern og einn og jafnframt í samfélagið. 

Lífstílsbreytingin sem offituteymi Reykjalundar kennir fólki í meðferð er ekki 

tímabundin heldur á hún að vara alla ævi.  

Þátttakendurnir upplifðu meðferðina á Reykjalundi sem lærdómsríka og 

ánægjulega. Þeir kynntust nýju fólki í sömu aðstöðu og þeir voru sjálfir. Þeir fengu 

nýjan skilning á heilsusamlegan lífstíl þar sem hreyfing var ánægjuleg og litið var á 

matarvenjur og fæðuval á heilbrigðari hátt en þeir höfðu vanist. Samband 

þátttakenda við starfsfólkið á Reykjalundi var gott, þeim fannst mikilvægt að geta 

leitað til fagaðila þegar þá vantaði stuðning og ráðleggingar. Í því fólst ákveðin 

hvatning að vita að þeir gætu leitað til starfsfólksins eftir að meðferðinni lyki. Við gerð 

rannsóknarinnar vaknaði sú hugmynd að setja þyrfti offitumeðferðina í meira 

samhengi við umhverfi og líf þátttakenda. Ein leið væri að veita persónulega aðstoð 

við að finna og aðlagast nýjum aðstæðum til hreyfingar, hvort sem um væri að ræða 

heilsuræktarstöð, hlaupahóp eða hvaðeina. Einnig vöknuðu hugmyndir um að virkja 

foreldra meira og gera þá ábyrgari í meðferðinni og þar með í enduraðlögun að 

nýjum lífstíl en meirihluti þess aldurhóps sem hér er fjallað um býr enn í 

foreldrahúsum.  

Öll aðstaða sem þarf til þess að  bjóða upp á offitumeðferð er á Reykjalundi. 

Einstaklingar sem þiggja að taka þátt í meðferðinni þurfa einungis að mæta á einn 

stað þar sem allt er til reiðu. Einstaklingunum líður vel á Reykjalundi þar sem þeir eru 

á vernduðu svæði. Þetta er önnur hlið peningsins. Hin hliðin er sú sem snýr að 

einangrun þátttakenda frá daglegu umhverfi sínu og þeirri hættu að ekki verði 

nægilega góð yfirfærsla af því sem þeir lærðu á Reykjalundi yfir í daglegt líf. 
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Hugmyndir um að meðferðin þurfi að tengjast betur umhverfi og lífi þeirra sem koma í 

sérsniðna meðferð fyrir ungt fólk eru til að fyrirbyggja að ekki verði of stórt stökk á 

milli þess að fara úr þægilegu umhverfi Reykjalundar yfir í hið flókna, daglega líf með 

áherslu á lífstílsbreytingu.  

7 Gildi rannsóknar 

Gildi rannsóknarinnar felst bæði í aðferð og niðurstöðum hennar. Rannsóknir á 

offitumeðferð snúast iðulega um árangur en sjaldnast um upplifun einstaklinganna í 

meðferðinni. Ekki er vitað til þess að notast sé annars staðar við fjölskyldumiðaða 

meðferð fyrir þann aldurshóp sem hér um ræðir. Því má nota niðurstöðurnar til að 

bæta núverandi meðferðaraðferðir, meðal annars að sjá meðferðina sjálfa færast 

nær daglegu lífi og umhverfi einstaklinganna sem taka þátt í henni. Rannsóknir sem 

fjalla um ungt fólk á þessum aldri eru þarfar, ekki síst þær sem kanna upplifun þeirra 

af offitumeðferð. Þær þjóna lýðheilsufræðilegum tilgangi til fyrirbyggingar offitu síðar 

á ævinni. 
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Fylgiskjal 2: Kynningarbréf 

   

 

Upplifun ungs fólks af offitumeðferð á Reykjalundi 

Kynningarbréf 

 

Kæri viðtakandi 

Um þessar mundir stendur yfir rannsókn á upplifun ungs fólks af offitumeðferð á 

Reykjalundi. Með þessu bréfi er rannsóknin kynnt og fylgir bréfinu yfirlýsing um 

upplýst samþykki sem þú ert beiðn(n) um að undirrita. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Ludvig Á. Guðmundsson, yfirlæknir offitu- og 

næringarsviðs Reykjalundar, sími: 585 2000, netfang: ludvigg@reykjalundur.is 

Meðrannsakendur eru Brynja Kristjánsdóttir, meistaranemi í lýðheilsuvísindum við 

Háskóla Íslands, sími: 695 0622, netfang: brk14@hi.is og dr. Arna Hauksdóttir lektor í 

lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands, sími: 695 1072, netfang; arnah@hi.is.  

Þörf er á rannsóknum á meðferð gegn offitu og er mikilvægt að endurskoða og meta í 

sífellu meðferð og úrræði, til að einstaklingar sem fara í meðferð nái sem bestum 

árangri. Rannsóknin er liður í því að kanna upplifun ungs fólks á aldrinum 18 – 23 ára 

sem fara í offitumeðferð á Reykjalundi. Þannig er hægt að meta meðferðina og aðlaga 

hana ennþá betur að  þeim aldurshópi sem um ræðir.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun einstaklinga sem fara í sérsniðna 

offitumeðferð fyrir ungt fólk á Reykjalundi.  

Aðferðir: Þátttakendur í rannsókninni eru átta, fimm konur og þrír karlar, sem eru að 

klára aðalhluta offitumeðferðar fyrir ungt fólk á Reykjalundi. Rætt verður við hvern 

þátttakanda einu sinni og viðtalið hljóðritað og síðan afritað. Viðtalið verður tekið upp í 

Friðriksbergi á Reykjalundi, á meðan meðferðardagskrá stendur yfir. Hvert viðtal mun 

taka hámark 60 mínútur og mun rannsakandi reyna að valda sem minnstri röskun á 

dagskrá stofnunar. Viðtöl verða þemagreind í samræmi við rannsóknarspurningar. 
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Persónuöryggi: Við vörslu persónuupplýsinga verður ítrustu öryggisráðstafana gætt 

og koma nöfn þátttakenda hvergi fram við úrvinnslu eða birtingu rannsóknarinnar. Farið 

verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Trúnaður við þáttakendur verður 

varðveittur með því að gefa þeim önnur nöfn en þeirra eigin. Umsjónarmaður 

rannsóknarinnar varðveitir lykil að réttum nöfnum þangað til öllum gögnum, þar með 

talið hljóðupptökum, verður eytt innan fimm ára. Rannsóknargögnin verða varðveitt á 

tölvutæku formi hjá rannsakanda á meðan úrvinnsla fer fram og síðan hjá 

ábyrgðarmanni. 

Þátttakanda er frjálst að hafna þátttöku eða hætta þátttöku á hvaða stigi 

rannsóknarinnar sem er, líka eftir að gögnum hefur verið safnað. Gögnum viðkomandi 

verður þá samstundis eytt. Þátttaka í rannsókninni felur ekki í sér neinar breytingar á 

þeirri meðferð sem stendur til boða á Reykjalundi og mun ekki hafa áhrif á meðferð á 

annan hátt. Vegna búsetu rannsakandans verða gögnin flutt á læstum USB lykli til 

Bandaríkjana í lok júlí 2013. Eingöngu verður unnið með gögnin á persónulegti tölvu 

rannsakandans. 

Áhætta: Engin líkamleg áhætta fylgir rannsókninni. Ef rannsakandi veldur 

þátttakanda andlegri vanlíðan er henni/honum bent á að hafa samband við Lilju Sif 

Þorsteinsdóttur sálfræðing á offitu- og nærignarsviði Reykjalundar; skrifstofa hennar er 

staðsett í aðalbyggingu Reykjalundar. Einnig er hægt að leita til Bryndísar Lýðsdóttur, 

húkrunarfræðingi hjá offitu- og næringarsviði Reykjalundar, skrifstofa hennar er í 

Friðriksbergi. 

Rannsóknin er meistaraverkefni Brynju Kristjánsdóttur í lýðheilsuvísindum við 

Háskóla Íslands og er hún unnin í samstarfi við offitu- og næringarsvið Reykjalundar. 

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar og hefur tilkynning jafnframt 

verið send til Persónuverndar. 

Hafir þú spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í rannsókninni eða vilt hætta 

þátttöku í henni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúli 3, 108 Reykjavík. 

Sími: 551 7100, fax 551 1444. 

Með þökk og kærri kveðju, 

Ludvig Á. Guðmundsson, yfirlæknir offitu- og næringarsviðs Reykjalundar 
Sími: 585 2000. Netfang: ludvigg@reykjalundur.is 
Brynja Kristjánsdóttir, meistaranemi HÍ  Sími: 695 0622. Netfang: brk14@hi.is 
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Fylgiskjal 3: Upplýst samþykki 

 
 

Upplifun ungs fólks af offitumeðferð á Reykjalundi 

Yfirlýsing um upplýst samþykki 

	  

Ég	  hef	  lesið	  kynningu	  á	  rannsókninni	  og	  samþykki	  þátttöku	  mína	  í	  rannsókninni,	  þar	  sem	  

hljóðupptaka	  við	  mig	  verður	  notuð.	  

	   Ávinningur	  og/eða	  áhætta	  samfara	  rannsókninni	  hefur	  verið	  útskýrð	  fyrir	  mér.	  Mér	  

er	   ljóst	   að	   ég	   get	   hvenær	   sem	   er	   dregið	   þátttöku	   mína	   í	   rannsókninni	   til	   baka	   án	   allra	  

eftirmála	  af	  hálfu	  rannsakenda.	  Farið	  verður	  með	  allar	  upplýsingar	  sem	  trúnaðarmál	  og	  þær	  

verða	  ekki	  persónugreinanlegar	  í	  neinum	  niðurstöðum.	  

Rannsóknin	   er	   gerð	   með	   leyfi	   Vísindasiðanefndar	   og	   hefur	   verið	   tilkynnt	   til	  

Persónuverndar.	  

	  

Staður	  og	  dagsetning	  

____________________________________________________________________	  	  

Nafn	  þátttakanda	  og	  kennitala	  

___________________________________________________________________	  

Nafn	  þess	  sem	  tekur	  viðtal	  

____________________________________________________________________	  

Nafn	  leiðsögukennara:	  

Dr.	  Arna	  Hauksdóttir,	  lektor	  HÍ	  

Sími:	  696	  1072.	  Netfang:	  arnah@hi.is	  

Framkvæmdaraðili:	  

Brynja	  Kristjánsdóttir,	  meistaranemi	  HÍ	  

Sími:	  695	  0622.	  Netfang:	  brk14@hi.is	  


