
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFITA BARNA: HLUTVERK FORELDRA 

Hanna Björk Halldórsdóttir 

 

Lokaverkefni í íþróttafræði BSc 

2014 

 

 

 

 

Höfundur: Hanna Björk Halldórsdóttir 

Kennitala: 090385-2249 

Leiðbeinandi: Ásrún Matthíasdóttir  

Tækni- og verkfræðideild 

School of Science and Engineering        

  



1 
 

Útdráttur  

Hvert er hlutverk foreldra þegar um offituvandamál barns er að ræða og hvað 

erum við að gera á Íslandi til þess að stöðva öra þróun offituvandans hjá börnum  

hérlendis? Þetta eru rannsóknarspurningar þessarar heimildaritgerðar og 

samantekt á núverandi ástandi. Markmið ritgerðarinnar er að komast að því hvort 

foreldrar spili stórt hlutverk og hvert það er þegar svo er komið að barn er orðið of 

feitt. Annað markmið er að skoða hvað væri hægt að bæta á Íslandi til að stöðva 

þróunina. Eftir heimildavinnu höfundar eru niðurstöðurnar þær að foreldrar og 

forráðamenn spila, ásamt öðrum aðstandendum og vinum í lífi barnanna, stórt 

hlutverk í offitu þeirra. Vegna þess hve erfitt er að takast á við vandann þegar 

hann er kominn til sögunnar skipta forvarnir miklu máli og ættu foreldrar að vera 

ein helsta fyrirmynd þar. Einnig komst höfundur að því að á Íslandi eru tiltölulega 

ný úrræði í boði og að ekki komast mörg börn að. Mikilvægt er að fleiri úrræði 

komi til sögunnar og það fljótlega því mörg börn eru án úrræðna eða hjálpar. 

Tekið skal þó fram að fagmannlega er staðið að meðferð barna við offitu á Íslandi, 

en alltaf má gera betur og leiddi ritgerðin það í ljós.  
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Formáli  

Áhugi minn á offituvandamáli barna kviknaði þegar ég var búsett erlendis og 

stundaði íþróttanám. Ég var við einkaþjálfaranám í Flórída í Bandaríkjunum, en 

þar er offita barna gríðarlega mikið vandamál. Á hverjum degi, þar sem ég hjólaði 

í skólann eða fór í matvörubúð, blasti vandamálið við mér. Eftir níu mánaða dvöl í 

Bandaríkjunum kom ég aftur til Íslands og fór þá að velta betur fyrir mér 

íslenskum börnum og þeirra holdafari, og við nánari athugun komst ég að því að 

íslensk börn fylgja fast á eftir þeim bandarísku hvað varðar offitu. Ekki er 

óalgengt að sjá foreldra í yfirþyngd eða of feita með börn sín sem eiga við sama 

vanda að stríða og velti ég því fyrir mér hlutverki foreldra í þessu vandamáli. 

 Það er von mín að þessi ritgerð veki foreldra og forráðamenn til 

umhugsunar þegar þau velja næringu fyrir börn sín og hvetji þau til þess að vera 

líkamlega virk. Einnig er það mín von að á komandi árum verði hægt að þróa og 

koma af stað fleiri og öflugri úrræðum fyrir of feit börn á Íslandi þar sem ljóst er 

að þörfin er mikil. Ég tel að við á Íslandi ættum að huga betur að forvörnum í 

formi sjónvarpsauglýsinga þar sem hvatt væri til aukinnar hreyfingar og heilnæms 

matarræðis barna okkar.  

 Ég vil koma fram kærum þökkum til leiðbeinanda míns, Ásrúnar 

Matthíasdóttur, sem af mikilli þolinmæði beindi mér á rétta braut með verkefnið 

og gaf mér góð ráð við gerð þess. Einnig langar mig að færa móður minni, 

Valgerði Hermannsdóttur, og bróður, Halli Þór Halldórssyni, sérstakar þakkir fyrir 

yfirlestur verkefnisins, sem og öllum öðrum fjölskyldumeðlimum fyrir ómælda 

þolinmæði og stuðning við gerð þessa og annarra verkefna við BS námið. 

Frábærir og þolinmóðir vinir og bekkjafélagar fá þakkir fyrir námsárin og 

sérstakar þakkir fá þau Hafdís Guðlaugsdóttir og Valur Kristinn Jónsson fyrir 

ómetanlegan stuðning og umburðarlyndi á meðan á námi stóð, og Sonja Björk 

Jónsdóttir fyrir frábæran samverutíma við skrif ritgerðarinnar. 
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Inngangur 

Offita hjá börnum er ört vaxandi vandamál út um allan heim en frá árinu 1980 

hefur offita meðal barna og unglinga þrefaldast og alvarleiki offitunnar hefur 

aukist mikið síðastliðin 10 ár (Waters, 2010). Offita er ekki bara spurning um 

hvernig viðkomandi lítur út eða hvort hann passi í tískufatnað, nú á dögum er 

offita orðin samfélagslegt vandamál þar sem börn eru farin að þróa með sér 

lífshættulegt ástand vegna lélegs matarræðis og lítillar hreyfingar. Alvarlegir 

heilsukvillar sem leiða til krónískra sjúkdóma svo sem hjartasjúkdóma og 

sykursýki af týpu II sem og félagslegra vandamála er það sem börn sem stríða við 

offitu þurfa að horfast í augu við (Farhat, Iannotti og Simons-Morton, 2010). 

Ísland hefur ekki farið varhluta af offitufaraldri hjá börnum, en rannsóknir hafa 

sýnt að á einum áratug fjölgaði of feitum börnum um 30% á Íslandi. Enn 

athyglisverðara er að á árunum 1998 til 2002 kom í ljós að fjöldi of þungra barna 

hafði ekki aukist umtalsvert heldur hafði fjöldi þeirra sem átti við sjúklegt 

offituvandamál að stríða aukist mikið (Hildur Einarsdóttir, 2005). Á Íslandi er 

fylgst með þyngd barna frá fæðingu en sérstaklega er athugað með offitu í skoðun 

sem gerð er við þriggja og hálfs árs aldur. Eftir það er fylgst með hvort að börnin 

þyngist of mikið. Þar kemur fram að allt að 10% barna eru of feit og þegar börn 

hefja skólagöngu, um sex ára aldur hefur talan hækkað upp í 18% (Ásta Dís 

Óladóttir o.fl., 2008). Árið 2011 voru um 2.650 íslensk börn á aldrinum 5-15 ára 

of feit (Tryggvi Helgason, 2011).  

 Kostnaður við offitu barna í Bandaríkjunum hefur verið tekinn saman, hann 

er ekki svo ýkja mikill eins og staðan er í dag, en talið er að sé ekkert að gert geti 

kostnaður aukist stjarnfræðilega mikið á næstu árum. Aukinn kostnaður kemur til 

með að verða bæði vegna sjúkrahúsinnlagna, lyfja og lækniskostnaðar en einnig á 

það eftir að aukast að fólk sé óvinnufært vegna offitu (Ludwig , 2007). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að of feitir einstaklingar, á það sérstaklega við um 

konur, fara oftar í veikindaleyfi sem eru gjarnan lengri en hjá einstakling í 

kjörþyngd (Finkelstein, Ruhm og Kosa, 2005). Það gerir það að verkum að 

vinnuafl tapast auk þess sem kostnaður vegna örorkuþega eykst í samræmi við 

það (Ludwig , 2007; Finkelstein o.fl, 2005). Þrátt fyrir að heildarkostnaður vegna 

offitu sé ekki mikill þá er aukinn kostnaður við þá einstaklinga sem eru í 

yfirþyngd. Árið 1998 var sá kostnaður sem einstaklingur í Bandaríkjunum greiddi 
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til heilbrigðiskerfisins 26,1% meiri hjá fólki í yfirþyngd heldur en fólk í 

kjörþyngd og kostnaður ríkisins vegna einstaklinga í yfirþyngdar og offitu var 

36% meiri en vegna þeirra sem voru í kjörþyngd (Finkelstein o.fl, 2005). 

Kostnaður íslenska ríkisins vegna offitu almennt árið 2007 var tæpir 6 milljarðar. 

Sá kostnaður kemur til vegna meðferðar sem og fylgikvilla offitu. Þá er ekki 

tilgreint hvort um offitu barna eða fullorðinna er að ræða. Kostnaðurinn er um 6% 

af útgjöldum ríkisins til heilbrigðismála (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2008).   

 Þróuð hafa verið ýmis meðferðarúrræði fyrir einstaklinga sem eiga við 

offituvandamál að stríða, en vandi þessara úrræða er sá að þau eru ekki 

árangursrík þegar til lengri tíma er litið. Eftir að bera fór á offituvanda hjá börnum 

byrjuðu fræðimenn að þróa meðferðir sérstaklega sniðnar að þeim og hafa þær 

meðferðir sýnt betri niðurstöður bæði til skemmri sem og lengri tíma (Epstein, 

Myers, Raynor og Saelens, 1998). Sé of seint gripið inn í vandamálið eru 

yfirgnæfandi líkur á að börnin þurfi að glíma við þennan vanda stærstan hluta 

ævinnar (Tryggvi Helgason, barnalæknir fyrir hönd Heilsuskólans, munnleg 

heimild, 10. febrúar 2014). Þegar farið var að vinna með offituvandamál barna 

varð fljótlega ljóst að vinna þurfti með andlega þætti og að foreldrar spila stórt 

hlutverk í meðferð barnanna (Epstein, Paluch, Roemmich og Beecher, 2007).  

 Þrátt fyrir að börn nái að jafnaði betri árangri en fullorðnir í 

offitumeðferðum þá er ekki nema þriðjungur sem heldur þeim árangri áfram á 

fullorðins aldri (Epstein o.fl., 1998). Þegar einstaklingar eru kominn á 

táningsaldur minnka líkurnar á góðum árangri gríðarlega mikið (Tryggvi 

Helgason, barnalæknir fyrir hönd Heilsuskólans, munnleg heimild, 10. febrúar 

2014). Allmargar rannsóknir hafa sýnt fram á gildi forvarna almennt, þeirri 

starfsemi er þrátt fyrir það ábótavant þegar kemur að offituvandanum. Lönd eins 

og Svíþjóð og Þýskaland hafa náð ágætis árangri, en staðfest er að í mörgum 

öðrum löndum er kostnaður vegna vinnunnar of mikill að mati yfirvalda (Ward, 

Vaughn og Story, 2013). Forvarnir eru verkefni samfélagsins og þurfa allir sem 

einhvern þátt taka í lífi barns að vinna ákveðið starf þar, en framlag foreldra sem 

forvarnarfulltrúar gegn offitu skiptir meginmáli til að árangur náist.  

 Í þessari ritgerð er fjallað um afleiðingar offitu barna og hvað hægt er að 

gera fyrir þau börn sem kljást við þetta vandamál. Farið er yfir helstu úrræði sem 
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notuð hafa verið til þess að hjálpa of feitum börnum og þeim börnum sem eru í 

áhættuhóp fyrir offitu, bæði hérlendis og erlendis. Lögð er áhersla á mikilvægi 

forvarna frá unga aldri og hlutverk foreldra þar.  

 Ritgerðinni er skipt í fimm meginkafla þar sem offita barna er skilgreind í 

fyrsta kafla og hvaða leið er notuð til þess að greina börn í áhættuhóp eða of feit. Í 

öðrum kaflanum er farið í hvaða áhrif offita hefur á börn og unglinga og hvernig 

hún getur þróast í offitu á fullorðins árum. Hlutverk foreldra er umræðuefni þriðja 

kafla, þar er samantekt af helstu orsökum offitu sem koma til vegna umhverfis 

sem börn eru alin upp í, sjónvarpsáhorfs og matarvenja barna. Farið er inn á hvers 

vegna þekking foreldra á matvælum og næringarlegum þörfum barna skiptir máli. 

Aðrar orsakir offitu sem eru ekki vegna umhverfis heldur frekar vegna 

líffræðilegra ástæðna eru skoðaðar í fjórða kafla. Í fimmta kafla er rætt um úrræði 

sem hafa verið þróuð og unnið með í því skyni að hjálpa börnum sem eiga við 

þennan vanda að stríða. Tekin eru saman helstu meðferðarúrræðin sem notast hafa 

verið við bæði hérlendis og erlendis. Í sjötta kafla eru umræður um hversu mikið 

forvarnir skipta máli þegar kemur að börnum og offitu, hvernig of feitum börnum 

er hjálpað á Íslandi og hvað má gera betur þegar kemur að offituvanda íslenskra 

barna. Fjallað er um hvert hlutverk foreldra er þegar í óefni er komið og hvað þeir 

geta gert til þess að koma í veg fyrir offitu ef börn þeirra eru í áhættuhóp.  

 Markmiðið með þessari ritgerð er að vekja til umhugsunar hversu alvarlegar 

afleiðingar offita barna getur verið og hvernig hegðun og ákvarðanir foreldra hafa 

bein áhrif á líkamsþyngd barna. Að auki er markmiðið að skoða hvað Íslendingar 

gera til þess að sporna við offitu barna og ekki síður hvað þeir geta gert betur í 

ljósi þess að offita barna er að aukast hér á landi. 
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1. Skilgreining á offitu barna 

Þrátt fyrir að líkamsþyngdarstuðull (e. Body Mass Index, BMI) sé umdeildur, þar 

sem hann tekur ekki tillit til þyngdar vöðva, er hann enn notaður til að skilgreina 

almenna offitu. Stuðullinn er reiknaður út frá hæð og þyngd einstaklings 

(Romero-Corral o.fl., 2008). Formúlan fyrir BMI er þyngd/hæð2 (kg/cm2).  

 Offita barna er greind út frá BMI stuðli barns en þó þarf að taka tillit til 

aldurs og er BMI stuðull barna í samhengi við offitu því örlítið flóknari en 

fullorðinna (Þrúður Gunnarsdóttir, 2006). BMI mæling er nothæf þegar verið að 

er að mæla hærri viðmið hjá börnum og unglingum og virkar því vel til þess að 

meta offitu, en virkar aftur á móti ekki jafn vel þegar verið að meta vannæringu 

barna (Romero-Corral o.fl., 2008). Sem eðlilegur hluti af vexti barna, þyngjast 

þau frá ári til árs, og í flestum tilfellum á þessi þynging sér eðlilegar skýringar. 

Þegar þau eru hinsvegar farin að þyngjast umfram meðaltal er ástæða til að 

fylgjast áfram með þyngdaraukningu barnsins (Waters, 2010). Við greiningu á 

offitu barna er líkamsþyngdarstuðull umreiknaður í frávikastig þar sem núll er 

meðaltal. Offita er greind í frávikastigum BMI stuðuls, sjá töflu 1 (Þrúður 

Gunnarsdóttir o.fl., 2014). 

 

 

Tafla 1. Skilgreining á offitu barna 

 

 

  

Offita Þrjú frávikastig fyrir ofan meðalþyngd barna 

Yfirþyngd – áhættuhópur Tvö frávikastig fyrir ofan meðalþyngd barna 

Vannæring Tvö frávikastig fyrir neðan meðalþyngd barna 
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2. Offita barna 

Offita á barnsaldri eykur líkur á offitu á fullorðinsárum; allt að 60% líkur eru á því 

að of feitt barn verði það áfram sem fullorðinn einstaklingur (Ásta Dís Óladóttir 

o.fl., 2008). Offita barna eykur ekki bara líkur á offitu á fullorðinsárum heldur 

einnig líkurnar á slæmu heilsufari almennt þegar einstaklingur nær fullorðinsaldri. 

Öll aukaþyngd, sérstaklega yfir lengri tíma, veldur miklu álagi á hjarta- og 

æðastarfsemi einstaklinga, sem og stoðkerfi (Hildur Einarsdóttir, 2005).  

 Offita hefur mikil áhrif á líf allra einstaklinga og á það ekki síður við um hjá 

börnum. Á sama hátt og hjá fullorðnum eykur offita barna einnig líkur á ýmsum 

sjúkdómum. Of hár blóðþrýstingur, krónískar bólgur, aukin hætta á blóðtappa og 

röskun á insúlíni í líkamanum eru þekktar afleiðingar offitu hjá börnum (Ebbeling, 

Pawlak og Ludwig, 2002). Sykursýki týpa II, sem áður var einungis þekkt hjá 

fullorðnu fólki, greinist í auknum mæli hjá börnum út um allan heim. Sem dæmi 

má nefna að í 80% tilfella er sykursýki sem greinist í japönskum börnum áunnin 

og hefur þessi tegund sykursýki verið að greinast hjá börnum allt niður í 8 ára 

aldur (Alberti o.fl., 2004). Hætta er á að sykursýki af týpu II takmarki hreyfingu 

of feitra barna vegna aukinnar hættu á astma og leiðir það til enn meiri 

þyngdaraukningar. Astmi er þó ekki eina hættan sem steðjar að börnum með 

sykursýki týpu II því auknar líkur eru á að þau eigi við öndunarörðugleika að 

stríða meðan þau sofa. Einnig virðist skert nýrna- og vöðvastarfsemi greinast í 

auknum mæli hjá of feitum börnum ásamt því að taugatruflanir hafa verið 

greinanlegar hjá þeim (Ebbeling o.fl., 2002).  

 Börn sem eru of feit eru 5,5 sinnum líklegri til þess að eiga við aðra 

heilsukvilla að stríða. Einnig sýna rannsóknir að skert hreyfigeta er fimm sinnum 

algengari hjá börnum sem eru of feit og að hreyfigetan skerðist enn fremur með 

aukinni þyngd og þá eru börnin komin í ákveðinn vítahring (Schwimmer, 

Burwinkle og Varni, 2003). 

 Offita barna hefur ekki bara áhrif á líkamlegt ástand þeirra heldur getur hún 

einnig aukið hættu á einelti í barnaskóla. Rannsóknir hafa leitt í ljós að stúlkur 

sem eru í yfirþyngd, eða of feitar, eru líklegri til þess að verða fórnarlömb eineltis, 

en bæði of feitir drengir og stúlkur eru líklegri til þess að leggja önnur börn í 

einelti. Þegar drengir eldast eru of feitir drengir líklegri til þess að vera lagðir í 
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einelti öfugt við það þegar þeir voru yngri. Aftur á móti minnkar einelti hjá of 

feitum stúlkum með aldrinum, hvort sem stúlkurnar eru gerendur eða þolendur 

eineltis (Farhat o.fl., 2010). Rannsókn sem gerð var í Bretland árið 2006 styður 

niðurstöður Farhats og félaga, en hún leiddi í ljós að of feitir drengir eru líklegri til 

að leggja í einelti þegar þeir eru yngri en eru svo líklegri til þess að verða 

fórnalömb eineltis á unglingsaldri. Stúlkur á barnsaldri eru líklegri til að vera 

lagðar í einelti þegar þær eru of feitar, en á unglingsárum minnkar eineltið 

gagnvart þeim (Griffiths, Wolke, Page og Horwood, 2006). Of feit börn eru einnig 

líklegri til þess að þróa með sér andlega kvilla og er þá algengast að þau stríði við 

vandamál sem tengist kvíða og félagsfælni. Kvíði hjá börnunum felst að mestu 

leyti í því að óttast að vera niðurlægð af jafningum (Vila o.fl., 2004).  

 Þegar komið er á unglingsaldurinn verður breyting varðandi andlega þáttinn 

hjá of feitum börnum. Félagshegðun stúlkna, svo sem að eiga stefnumót við 

jafningja, er síðri en drengja og hafa rannsóknir sýnt að áhrifaríkasti þátturinn 

tengist litlu sjálfstrausti. Drengir ná aftur á móti í fleiri tilfellum að verða vinsælli 

í hóp og meðal stúlkna (Griffiths o.fl., 2006). Of feitir einstaklingar eru ólíklegri 

til að fara háskóla en þeir sem eru í kjörþyngd og er það vegna þess að þeir eru 

líklegri til þess að einangra sig frá jafningjum (Ludwig, 2007). Skilaboð 

samfélagsins um hvað teljist eðlilegt berast börnum á meðan þau eru enn ung að 

aldri í gegnum fjölmiðla, frá foreldrum eða jafningum (Dietz, 1998). Barn þarf 

ekki að vera í mikilli yfirþyngd til þess að það hafi áhrif á líf þeirra. Börn í 

kjörþyngd vilja síður vera í samskiptum eða leik við börn í yfirþyngd (Farhat o.fl., 

2010). Niðurstöður rannsóknar Dietz (1998) útskýra hvernig tíu og ellefu ára börn 

kjósa frekar að eiga vini sem kljást við ýmsar fatlanir en að eiga í samskiptum eða 

leik við barn í yfirþyngd. Það kom fram í sömu rannsókn að börn á aldrinum sex 

til tíu ára hafa myndað sér skoðun um yfirþyngd og offitu og að þau tengja það á 

neikvæðan hátt við leti og óvandvirkni (Ebbeling o.fl., 2002).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvætt samband á milli offitu og 

áhættuhegðunar (Farhat o.fl., 2010). Of feit börn eru gjarnan stærri og sterkari en 

jafnaldrar þeirra og það hefur sýnt sig að börn velja heldur að nota líkamlega 

styrkleika sína í viðleitni sinni til að verða vinsæl. Of feit börn eru því oft í 

nokkurskonar valdahlutverki í hópi jafningja og vinna sér gjarnan inn vinsældir 

með hegðun sem er ekki æskileg og getur leitt til frekar hegðunarvandamála í 
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framtíðinni (Griffiths o.fl., 2006). Börn og unglingar sem eiga við offitu að stríða 

glíma einnig oft við streitu vegna þess álags sem fylgir því að vera of feitur. Slíkt 

álag tengist oftar en ekki þeirri staðreynd að þau eru ekki eins og jafningar þeirra 

og eins og fram hefur komið verða of feit börn frekar fyrir aðkasti og upplifa því 

streitu tengda því að þurfa að eiga í samskiptum eða halda vinskap við jafninga. 

Notkun vímuefna er svo aftur meiri á meðal þeirra barna og unglinga sem upplifa 

mikla streitu (Farhat o.fl., 2010). Börn og unglingar sem þjást af offitu eru líklegri 

til þess að reykja, drekka í óhófi og nota önnur vímuefni. Farhat og félagar (2010) 

sýna fram á með rannsókn sinni að  margt bendi til þess að of feit börn og 

unglingar séu líklegri til þess að sýna áhættuhegðun, þar kemur fram að stúlkur 

sem reykja kannabis eru þrisvar sinnum líklegri til þess að vera of feitar. Einnig 

eru of feit börn líklegri til þess að bera vopn. 

 Rannsóknum ber saman um þá áhættu sem barn sem glímir við offitu lifir 

við. Hjartasjúkdómar, sykursýki týpa II, astmi (Schwimmer o.fl., 2003), kvíði 

slæm félagsleg staða og áhættuhegðun eru meðal þeirra þátta sem nefnd hafa verið 

(Farhat o.fl., 2010; Vila o.fl., 2004). Þar að auki eru of feit börn í meiri áhættu á 

að ráða illa við skólaverkefni sín og eru þau fjórum sinnum líklegri til að lenda í 

þeirri aðstöðu. Í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á tælenskum börnum segir 

frá því að of feit börn í sjöunda og níunda bekk sýni slakari árangur í stærðfræði 

og tungumálum. Ástæðan er hugsanlega sú að börn sem eru of feit missa frekar úr 

skóla vegna krónískra veikinda eins og astma og missa þau að meðaltali 4,2 daga 

úr skóla á mánuði (Schwimmer o.fl., 2003).  
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3. Hlutverk foreldra í offitu barna 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að skapa matarvenjur 

barna, þeir eru fyrirmynd í matar- og drykkjarvali, og bera ábyrgð á þekkingu 

barna á næringu og gildi hennar. Hlutverkið hefst strax og barn byrjar að þroskast 

og stækka í móðurkvið og heldur það áfram út í gegnum æsku barns (Lindsay, 

Sussner, Kim og Gortmaker, 2006). Aðrir þættir sem hafa ber í huga varðandi 

offitu barna er hvaða afþreyingu er boðið upp á þegar börnin eru ekki í skóla eða 

leikskóla (Anderson og Butcher, 2006), en sjónvarpsáhorf ungra barna sem og 

unglinga hefur aukist meðfram aukinni tölvunotkun og fjölgun á sjónvarpstækjum 

á heimilum (Dennison og Edmunds, 2008). 

 Til þess að foreldrar geti gefið börnum sínum góða og næringarríka fæðu er 

lykilatriði að þeir hafi sjálfir ákveðna grunnþekkingu á matvælum og hlutverki 

fæðunnar (Klohe-Lehman o.fl., 2006). Skyndibitastöðum hefur bæði fjölgað, 

máltíðir stækkað og næringargildi minnkað. Skyndibiti er, eins og nafnið gefur til 

kynna, fljótleg lausn fyrir foreldra sem þurfa samt sem áður að setja einhver 

takmörk fyrir því hversu oft er farið á slíka staði (Klohe-Lehman o.fl., 2006; 

Fisher, Arreola, Birch og Rolls, 2007).  

3.1 Mat foreldra á vandamálinu 

Offita hjá börnum er vandamál sem er gríðarlega erfitt viðureignar og samkvæmt 

breskri rannsókn sem gerð var árið 2005 koma foreldrar ekki endilega auga á 

vandann hjá barninu. Einungis fjórðungur af foreldrum 277 of feitra barna gerði 

sér grein fyrir vandanum en um 33% foreldra taldi þyngd barnsins ekki vera neitt 

vandamál. Hvort sem það er vegna afneitunar eða vegna þess að í dag þykir 

líkamsþyngd barna teljast eðlileg við hærri mörk en á árum áður, þá er erfitt að 

eiga við vandamálið sé það ekki viðurkennt (Jeffery, Voss, Metcalf, Alba og 

Wilkin, 2005). Nýrri rannsókn bendir til þess að foreldrar allt að 90% of feitra 

barna geri sér ekki grein fyrir ástandi barnsins. Talið er að ástæða þess sé að 

foreldrar hafa ekki næga þekkingu á því hvenær of mikil þyngd verður að 

vandamáli, en einnig er samhengi á milli þess að ef móðir er of feit eru minni 

líkur á því að hún geri sér grein fyrir ástandi barnsins (Gerards o.fl., 2014). Íslensk 

rannsókn Ölmu Bjarkar (2010) leiddi í ljós að foreldrar of feitra barna hérlendis 

gera sér flestir grein fyrir vandanum, en þeir hefðu viljað fá inngrip frá skóla fyrr 
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en raun var á. Stór þáttur í því hversu erfitt er að eiga við offitu barna er vegna 

þess hve hungurtilfinning þeirra sem eru orðin of feit verður sterk þegar insúlín í 

blóði er orðið of mikið (Hildur Einarsdóttir, 2005)  

 Auðveldara er að koma í veg fyrir að barn verði of feitt heldur en að 

meðhöndla offituvandamál þess. Jeffery og félagar (2005) komust að því að 

foreldrar gera sér ekki alltaf grein fyrir vandanum. Strax á fyrsta aldursári er 

bragðskyn barna virkt og þau farin að gera sér grein fyrir bragði, og á það við um 

það sem þeim finnst bragðast vel jafnt sem illa. Mikilvægt er að foreldrar séu góð 

fyrirmynd þegar kemur að matarvenjum, til dæmis með því að venja börn á að 

smakka allan mat án þess að pína hann ofan í þau. Það er undir foreldrum komið 

að gefa börnum sínum hollan og góðan mat og mikilvægt er að þau velji 

næringarríkan mat sem er þó ekki of hitaeiningaríkur og á það sérstaklega við 

þegar þyngd barna stefnir í að verða of mikil. Að sama skapi er það á ábyrgð 

foreldranna að matur sem ekki er æskilegur sé ekki til á heimilum eða sé ekki í 

umhverfi barnanna (Benton, 2004). Rannsóknir á hlutverki hormóna og erfða hafa 

sýnt fram á mikilvægi þess að börnum séu tamdar réttar matarvenjur áður en þau 

komast á kynþroskaskeið, en það hefur langtímaáhrif á virkni og þroska 

undirstúkunnar sem tekur þátt í orkustjórnun líkamans (Levin, 2010). Foreldrar 

gegna mikilvægu hlutverki þegar um er að ræða offitu barna bæði með því að 

fyrirbyggja vandann sem og að taka á málunum þegar hann hefur þróast í 

alvarlegt vandamál (Lindsay o.fl., 2006).  

3.2 Afþreying barna eftir skólatíma 

 Sú staðreynd að færri börn stunda reglubundna hreyfingu eftir skólatíma á 

daginn má rekja til þess að báðir foreldrar eru farnir að vinna utan heimilisins í 

auknum mæli (Davison og Birch, 2001). Þar sem börn eru ein heima í langan tíma 

eftir skóla gefst þeim færi á að sitja og horfa á sjónvarp eða leika sér í 

tölvuleikjum og fara síður út og hreyfa sig í leik (Anderson og Butcher, 2006). 

Umsjá fullorðinna, eða gæsla eftir skóla, getur verið úrræði þar sem séð væri til 

þess að börn stunduðu einhvers konar hreyfingu en þess konar umsjá eru jafn 

misjafnar og þær eru margar, en rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna að hægt 

væri að nýta þess konar aðgerðir betur. Sú hreyfing sem boðið er upp á er yfirleitt 

ekki nægjanleg og höfðar alla jafna meira til drengja en stúlkna (Beets, Huberty 



13 
 

og Beighle, 2012). Rannsóknum ber saman um það að af þeim börnum sem sækja 

gæslu eftir skóla þá hreyfa drengir sig meira en stúlkur (Beets, Rooney, Tilley, 

Beighle og Webster, 2010). Ef dagskrá gæslu eftir skóla er vel skipulögð getur 

þetta verið vettvangur fyrir börn til þess að auka hreyfingu, en allt að þriðjungur 

ráðlagðrar hreyfingar getur farið fram þarna (Beets, Beighle, Erwin og Huberty, 

2009). Nýjustu rannsóknir sýna að framfarir verða á hverju ári og börn sem sækja 

gæslu sem beitir sér fyrir íþróttaiðkun ná árangri. Því væri hægt að nýta betur 

tímann eftir skóla til íþróttaiðkunar og huga að betra matarræði (Beets o.fl., 2012; 

Zarrett og Bell, 2014).  

3.3 Hreyfing barna  

Heilbrigt matarræði og hreyfing hefur verið sett í samhengi við líðan barna og 

unglinga. Rannsókn sem O‘Dea gerði (2003) á unglingum leiddi í ljós að börn 

tengja eigin vellíðan við hreyfingu, en þreytu við miður gott matarræði og 

hreyfingarleysi. Fleiri rannsóknir taka undir mikilvægi hreyfingar fyrir börn og 

unglinga, meðal annars hafa verið gerðar samanburðarrannsóknir á skólum í 

Bandaríkjunum. Annars vegar eru það skólar sem ekki bjóða upp á neina 

leikfimitíma og hins vegar þar sem leikfimi er hluti af námskránni. Niðurstöður 

þeirra rannsókna sýna að fái börn hreyfingu yfir daginn er námsárangur betri, fyrir 

utan líffræðilegan ávinning eins og minni líkur á hjarta- og æðasjúkdómum (Reed, 

Warburton, Macdonald, Naylor og McKay, 2008).  

 Meðferðir við offitu, bæði barna og fullorðinna, eru yfirleitt þríþættar eins 

og komið hefur fram, og er hreyfingin aðeins einn þáttur í þeirri meðferð (Epstein 

o.fl., 1998; Zwiauer, 2000; Edwards o.fl., 2006; Fowler-Brown og Kahwati, 2004; 

Walker o.fl., 2003). Samband er á milli hreyfingar og BMI hjá börnum, því meira 

sem börn hreyfa sig því lægri er BMI stuðull þeirra, auk þess sem þau hafa minni 

fitumassa (Davison og Birch, 2001; McManus og Mellecker, 2012). Þegar 

einstaklingur reynir á sig og púlsinn hækkar, eykst orkueyðsla líkamans (Trost, 

Kerr, Ward og Pate, 2001). Misjafnt er eftir löndum hversu miklum tíma er mælt 

með að börn hreyfi sig daglega: Í Bandaríkjunum er mælt með 30-60 mínútum,  

Bretlandi að minnsta kosti 60 mínútum en í Kanada er mælt með að minnsta kosti 

90 mínútum daglega. Þrátt fyrir að mælt sé með lengsta tímanum í Kanada virðist 
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það ekki skila sér út í samfélagið, þar hreyfa börn sig minna en börn í Englandi og 

þau eru einnig þyngri (Janssen o.fl., 2005).  

 Undanfarin ár hefur aukist að börnum sé ekið þangað sem þau þurfa að fara, 

og þau síður látin ganga og minnkar hreyfing umtalsvert við það. Umferð bíla 

hefur aukist og göngustígum hefur ekki fjölgað í samræmi það (Sallis og Glanz, 

2006). Börn sem eiga við offituvandamál að stríða hreyfa sig minna og sjaldnar, 

einnig taka þessi börn sjaldnar þátt í félagslegum viðburðum sem krefjast 

hreyfingar. Of þung börn skýra frá því sjálf að ástæða þess að þau kjósa að vera 

ekki með í slíkum viðburðum er feimni og lélegt sjálfsmat (Trost o.fl., 2001). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn sem eru of þung hreyfa sig að jafnaði 100 

mínútum minna vikulega en börn sem eru ekki of þung (McManus og Mellecker, 

2012).  

 Kristján Þór Magnússon og félagar (2011) gerðu rannsókn á því hversu 

mikið íslensk börn á aldrinum 9-15 ára hreyfa sig og hvort sú hreyfing er í 

samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

einungis 9% 15 ára barna nær hreyfingu sem nemur 60 mínútum á dag og 5% 9 

ára barna. Eldri drengir hreyfa sig hvað mest ef litið er á ákefð, en yngri drengir 

hreyfa sig lengur ef litið er á tíma hreyfingar. Þessi íslenska rannsókn er ekki 

frábrugðin rannsóknum frá öðrum löndum.   

3.4 Áhrif sjónavarpsáhorfs 

Sjónvarpsáhorf barna er einn af áhrifavöldum þegar kemur að offitu þeirra. Að 

borða máltíð fyrir framan sjónvarp eykur líkurnar á því að einstaklingur borði 

meira en hann þarf. Of mikil einbeiting fer í að fylgjast með sjónvarpsþætti sem er 

verið að horfa á, þannig er hætt við því að einstaklingurinn geri sér ekki grein fyrir 

því hversu mikið hann hefur borðað fyrr en hann verður of saddur (Vik o.fl., 

2013).  

 Sjónvarpsáhorf barna hefur aukist mikið undanfarna áratugi. Ef litið er á 

tölur frá Bandaríkjunum frá árinu 1945 þá áttu innan við 10.000 heimili sjónvarp, 

sjónvarpstöðvar voru færri og sýningartími var styttri en í dag (Boulos, Vikre, 

Oppenheimer, Chang og Kanarek, 2012). Í dag búa næstum því öll börn inni á 

heimili með að minnsta kosti einu sjónvarpstæki og næstum því 75% barna búa á 

heimilum þar sem þrjú eða fleiri sjónvarpstæki eru í notkun. Helmingur barna í 



15 
 

Bandaríkjunum býr við það að sjónvarpstæki er alltaf í gangi inni á heimilinu eða 

engin regla er á sjónvarpstíma barnsins (Dennison og Edmunds, 2008). 

Sjónvarpstöðvarnar eru komnar yfir 800 talsins og sýningartími þeirra er 24 

klukkustundir á dag (Boulos o.fl., 2012).  

 Tími sem fer í sjónvarpsáhorf barns í Bandaríkjunum er að meðaltali fimm 

klukkustundir, en þá er talinn með tíminn sem fer í að spila tölvuleiki og horfa á 

félaga í tölvu (Dennison og Edmunds, 2008). Kínverskar tölur eru heldur meira 

sláandi en þar horfa börn sem búa í borgunum minna á sjónvarp heldur en þau 

sem búa í sveitum landsins. Börn sem alast upp í sveitum Kína horfa á sjónvarp 

allt að 1,7 klukkustundir á dag á virkum dögum en um helgar eykst sjónvarpstími 

upp í 8 klukkustundir á dag (Parvanta o.fl., 2010). Íslensk börn eyða tæpum 

tveimur klukkustundum daglega í sjónvarpsáhorf (Sunna Dís Kristjánsdóttir, 

2013). Þessi mikla aukning á sjónvarpsáhorfi kemur niður á hreyfingu barna. 

Talið er að hver klukkustund sem vikulega bætist við auki líkurnar á offitu um allt 

að 6% (Dennison og Edmunds, 2008). 

 Mikið er um að sjónvarpsauglýsingar séu tengdar mat, sælgæti eða 

gosdrykkjum. Börn sjá að meðaltali 40.000 auglýsingar árlega og er um 50% 

þeirra á vegum framleiðanda sælgætis, gosdrykkja eða skyndibitastaða (Keller, 

2008a). Samkvæmt kenningu Scachters hafa auglýsingar þau áhrif á börnin að 

þegar þau sjá þær kemur ákveðin tilhneiging til þess standa upp og sækja sér mat 

(Parvanta o.fl., 2010). Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem horfa mikið á 

sjónvarp fá ekki rétta næringu. Þessi börn fá að jafnaði um 5% meira, en börn sem 

sitja við matarborð, af hitaeiningum úr pitsu, 5% meira af hitaeiningum úr 

saltmiklum mat og gosdrykkjum en þessi börn fái líka 5% minna af hitaeiningum 

úr ávöxtum. Sama rannsókn segir frá því að börn sem alast upp við mikið 

sjónvarpsáhorf neyta tvöfalt meira af koffíni en önnur börn (Coon, Goldberg, 

Rogers og Tucker, 2001).  

 Börn hafa tilhneigingu til þess að borða óhollari fæðu fyrir framan 

sjónvarpið og þau börn sem borða máltíðir reglulega fyrir framan sjónvarpið eru 

líklegri til þess að vera í yfirþyngd eða of feit (Vik o.fl., 2013). Matur sem er 

gjarnan borðaður fyrir framan sjónvarp er yfirleitt fituríkur og er samband á milli 

fituríkrar fæðu og fjölda klukkustunda á dag fyrir framan sjónvarp (Halford, 
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Gillespie, Brown, Pontin og Dovey, 2004). Matur sem reiddur er fram og 

borðaður fyrir framan sjónvarp er oftast rautt kjöt, pítsa og gos en sjaldnar er 

boðið upp á ávexti (Dennison og Edmunds, 2008).  

 Ef börn eru kynnt fyrir fjölbreyttum mat strax og þau byrja að sýna mat 

áhuga eru minni líkur á því að þau þyngist óeðlilega mikið. Rannsóknir hafa sýnt 

að þessi börn borða minni sykur, en einnig borða þau næringarríka en orkuminni 

fæðu (Sleddens, Kremers, De Vries og Thijs, 2010). Með því að gefa börnum 

fjölbreytta fæðu er auðveldara að hjálpa þeim að velja rétta kostinn, sem svo síðar 

meir auðveldar þeim að viðhalda þyngd sinni. Niðurstöður einnar rannsóknar 

bentu til þess að börn borða frekar það sem þau eru vön að borða. Auk þess borða 

þau frekar fæðu sem þau sjá að foreldrar eða aðrir sem þau líta upp til borða 

(Benton, 2004). Foreldrar kaupa í matinn inn á heimili og kjósa hvað þau borða 

fyrir framan börn sín og því gegna þeir mikilvægu hlutverki í að kynna börnin 

fyrir hollri og fjölbreyttri fæðu (Hingle, O’Connor, Dave og Baranowski, 2010). 

Einnig er mikilvægt fyrir foreldra að gera sér grein fyrir því að ef það umhverfi 

sem matast er í er á einhvern hátt þvingandi eða neikvætt, minnka líkurnar á því 

að börn neyti fæðunnar (Benton, 2004). Fleiri rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á 

að jákvæðar samningaaðferðir virka betur en nöldur í börnunum um gildi hollrar 

fæðu (Sleddens o.fl., 2010).  

3.5 Of feitir foreldrar 

Þegar um er að ræða of feita foreldra má segja að þeir skiptist í tvo hópa. Það eru 

þeir sem eru líklegir til þess að gefa börnunum sínum næringarlítinn en fituríkan 

mat og svo eru það þeir sem gera sér frekar grein fyrir hættunni og setja algjört 

bann á ákveðnar fæðutegundir (Davison og Birch, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að 

ef móðir borðar óholla og einhæfa fæðu á meðgöngu hefur það áhrif á hormóna, 

utangenerfðir (e. epigenetics), bólgur og efnaskipti barnsins. Öll þessi atriði hafa 

áhrif á vöxt og þroska barns og eru ákveðin forspá fyrir því að barn verði of feitt 

(Sen o.fl., 2012).  

 Ung börn sem eru 85% þyngri en meðalþyngd segir til um eru tvöfalt 

líklegri til þess að vera of feit við 15 ára aldur (Sen o.fl., 2012). Mæður sem eru í 

yfirþyngd eða of feitar þegar þær ganga með börnin eignast að jafnaði stærri börn 

sem eykur líkur barns á offitu einhvern tímann á ævinni (Robinson o.fl., 2014). 
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Vandamálið er einnig það að of feitar mæður gera sér síður grein fyrir því að börn 

þeirra þyngist of mikið (Gerards o.fl., 2014).  

 Foreldrar sem sjálfir eru of feitir eru líklegri til þess að gefa börnum sínum 

óhollt snarl á milli mála, þeir eru einnig líklegri til þess að kaupa mat á 

skyndibitastöðum fyrir börn sín (Davison og Birch, 2001). Að auki hafa 

niðurstöður rannsókna sýnt að ef börn eiga mæður sem eru of þungar eru líkur á 

að þeim gangi verr í meðferð við offitu heldur en öðrum börnum (Danielsson, 

Kowalski, Ekblom og Marcus, 2012). Séu báðir foreldrar of þungir eru meiri líkur 

á því að barni gangi illa að aðlagast breyttum lífsstíl á meðan og eftir að það hefur 

farið í offitumeðferð (Epstein o.fl., 1994).  

3.6 Þekking foreldra á matvælum 

Rannsókn Klohe-Lehman og félaga (2006) sem gerð var í Bandaríkjunum  

kannaði þekkingu of feitra mæðra sem áttu of feit börn. Í rannsókninni tóku þátt 

141 móðir og áttu þær allar það sameiginlegt að lifa á lágmarkstekjum eða minna. 

Í upphafi voru mæður og börn þeirra vigtuð og hæðarmæld, rannsóknin stóð yfir í 

átta vikur og á þeim tíma lærðu mæðurnar um næringu og að lesa 

innihaldslýsingar, auk þess sem hreyfing var hluti af rannsókninni. Þær sem náðu 

besta árangrinum voru þær sem höfðu bestu þekkinguna á næringu bæði fyrir 

námskeið og eftir. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær sömu og annarra 

rannsókna sem hafa sýnt fram á, að góð þekking einstaklinga á næringu eykur 

líkurnar á að hann velji hollari kostinn (Wardle, Parmenter og Waller, 2000; 

Swinburn, Caterson, Seidell og James, 2004; Campbell o.fl., 2013). Þeir foreldrar 

sem huga að eigin heilsu og kaupa hollan mat inn á heimilið, minnka áhættuna á 

að barn komist í eitthvað sem er óhollt að borða. Ávextir og grænmeti eru frekar 

keyptir inn á heimili þar sem heilsan er í fyrirrúmi og því minni líkur á offitu 

barns (Davison og Birch, 2001).  

 Campbell og félagar (2013) rannsökuðu hvort samband væri á milli 

þekkingu móður á næringarefnum og þess sem þær keyptu í matvörubúðum og 

buðu börnum sínum uppá. Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars þær að 

samband var á milli þekkingu mæðra á næringu og þess sem boðið var upp á á 

heimilinu. Á heimilum þar sem mæður höfðu enga þekkingu eða áhuga á næringu 
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var síður boðið upp á ávexti og grænmeti en frekar upp á óhollari kost s.s saltað 

snakk og gos. 

 Börn borða stærstan hluta fæðunnar heima fyrir. Það umhverfi sem foreldrar 

skapa börnunum sínum er því mjög mikilvægt, og er þá nauðsynlegt að hafa í 

huga hvers konar matur er í boði. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn, 

sérstaklega ungir drengir, borða meira magn af fitu ef slíkur matur er inni á 

heimilum, en einnig sýnir sama rannsókn að ef ávextir og grænmeti eru í boði 

fyrir börn eru ungar stúlkur líklegri til þess að borða vel af þeim (Waters, 2010). 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt að sterkt samband er á milli þess hvað er til í skápum 

heimilisins og hvað börnin sækjast í (Campbell o.fl., 2013).  

 Foreldrar sem stöðugt áminna börn sín um að borða geta með þeirri hegðun 

dregið úr því að barnið átti sig á því hvenær það er raunverulega matarþurfi og 

hvenær ekki (Davison og Birch, 2001). Of feit börn borða að meðaltali 165 

hitaeiningum umfram daglega þörf og eru þyngstu börnin að borða allt að 1000 

hitaeiningum umfram það sem viðkomandi þarf (Keller, 2008a).  

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að strangir foreldrar eru líklegri til þess að eiga 

börn sem verða of feit, þeir foreldrar sem banna vissar tegundir fæðu algjörlega og 

leyfa börnum aldrei að smakka þær auka líkurnar á offitu barns (Benton, 2004; 

Davison og Birch, 2001). Einnig eru auknar líkur á því að barn fái of mikinn mat 

ef hann er notaður sem verðlaun eða í tilfinningalegu skyni. Með tilfinningalegu 

áti er átt við að barn fái mat þegar það er leitt eða á ánægjustundum (Sleddens 

o.fl., 2010; Benton, 2004).  

3.7 Skyndibitafæði 

Mikilvægi þess að ávextir og grænmeti séu til á heimilum er ekki það eina sem 

þarf að huga að þegar kemur að því að fyrirbyggja eða vinna á offitu barna. En því 

að eiga alltaf ávexti og grænmeti sem börnin geta náð í þegar þeim hentar eru 

foreldrar að auka líkurnar á því að barn hugsi um og borði mat á heilbrigðan hátt 

(Keller, 2008b). Einnig er mikilvægt að huga að aðalmáltíðum dagsins (Swinburn 

o.fl., 2004). Matur sem er undirbúinn inni á heimilum er næringarríkari og 

fituminni en sá sem fæst á flestum skyndibitastöðum (Swinburn o.fl., 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk sem borðar á skyndibitastöðum hefur hærra 

BMI heldur en þeir sem borða heimilismat, og sýndi sama rannsókn að BMI 
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stuðull hækkar með fleiri ferðum á skyndibitastaðina (Diliberti, Bordi, Conklin, 

Roe og Rolls, 2004).  

 Tengsl eru á milli skammtastærða og þess hve mikið fólk borðar (Ledikwe, 

Ello-Martin og Rolls, 2005). Skammtastærðir hafa breyst og frá áttunda 

áratugnum hafa skammtar skyndibitastaða stækkað og eru skammtar í dag allt að 

fimmfalt stærri en upphaflega var gengið út frá. Algengt er að skammtastærðir á 

gosdrykkjum og frönskum kartöflum séu átta sinnum stærri en mælt er með 

(Fisher og Kral, 2008). Rannsóknir hafa sýnt það á marga mismunandi vegu að ef 

matur er fyrir framan fólk þá eru líkur á því að hann verði borðaður (Looney og 

Raynor, 2011). 

 Skammtastærðir á skyndibitastöðum hafa stækkað mikið en einnig hefur 

hugmyndin um skammastærð breyst, sem kemur þannig út að foreldrar, eða aðrir 

sem sjá um mat á heimilinu eru að elda meira og hafa skammastærðir því einnig 

breyst heima fyrir. Sést þetta meðal annars þegar litið er í gamlar matreiðslubækur 

en þar eru uppskriftir ætlaðar fyrir fleiri en í samskonar uppskrift sem eru í 

nýútgefnum matreiðslubókum (Finkelstein o.fl., 2005).  

 Looney og Raynord (2010) rannsökuðu hvort og hversu mikil áhrif stærð 

snakkpoka eða skammta hefði á það hversu mikið börn borðuðu hverju sinni. 

Niðurstöður sýndu að mikil aukning var á þeim fjölda hitaeininga sem börn 

innbyrgðu ef þeim var boðinn stærri skammtur. Ekki var munur á því hvort börnin 

væru nú þegar of feit eða í eðlilegri þyngd, báðir hópar borðuð meira en þeir 

myndu gera ef þeim væri ekki skammtað.  

 Þeir foreldrar sem hafa ekki þekkingu á eðlilegri skammtastærð fyrir börn 

eru líklegri til þess að gefa börnunum sínum of mikið að borða sem hægt og 

rólega bætir aukakílóum á barnið (Davison og Birch, 2001). Þekking foreldra á 

matvælum og hitaeiningainntöku er einnig gríðarlega mikilvægur þáttur. Bæði 

hefur verið sýnt fram á að tengsl séu á milli fæðuinntöku móðir og barns en einnig 

að með aukinni þekkingu mæðra aukast líkur á því að barn velji hollan kost 

umfram annað (Campbell o.fl., 2013). Börn sem alast upp hjá mæðrum sem hafa 

þekkingu á hollum mat, hverskonar fæðu og hve mikið magn börn eiga að fá, eru í 

minni hættu á því að verða of feit en þau sem alast upp hjá mæðrum sem vita lítið 

um næringu. Þær mæður sem ekki hafa mikla þekkingu og kaupa 
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næringarsnauðan mat með miklum sykri í, eru líklegri til að ala upp barn sem 

verður of feitt (Davison og Birch, 2001). 

3.8 Forvarnarstarfsemi 

Rannsóknum á forvarnarvinnu vegna offitu barna er ábótavant. Fæstar þeirra eru 

komnar langt á veg og gera má ráð fyrir því að virkni forvarna sjáist ekki fyrr en 

eftir nokkur ár. Forvarnir eru mikilvægar til þess að reyna stöðva þróun offitu og 

jafnvel að snúa henni við (Ward o.fl., 2013). Til þess að ná hámarksvirkni 

forvarna ættu þær að miða að því að minnka inntöku sykraðra drykkja, sykraðra 

og fituríkrar fæðu sem og auka hreyfingu barnanna (Marcus o.fl., 2009). Forvarnir 

vegna offitu virka best þegar þeim er beitt strax á meðan börn eru enn ung. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að hreyfing barna er frábrugðin hreyfingu 

fullorðinna. Forvarnir felast í því að auka hreyfingu og viðhalda henni, og er 

hreyfing í formi skemmtilegra leikja það sem venja þarf börnin við (Ward o.fl., 

2013).  

 Í Svíþjóð hefur forvarnarstarfsemi verið beitt í auknum mæli. Þar er algengt 

að börn fái mat í skólum, þá er bæði hugað að orkuinntöku og neyslu grænmetis 

og ávaxta. Þar að auki er sykruðum drykkjum haldið í lágmarki og börn hvött til 

þess að drekka vatn (Sjöberg o.fl., 2008). Marcus og félagar (2009) athuguðu 

virkni forvarna í sænskum skólum. Þeir komust meðal annars að því að með því 

að bæta matarvenjur barna í skólum eru miklar líkur á því að þau taki heim með 

sér þessar bættu venjur og haldi áfram að borða hollt fæði. Ekki er mælt með því 

að nota forvarnir í því skyni að kenna börnum sérstaklega á innihald matar, en 

frekar hvað er skynsamlegt að borða og hvaða magn er nóg (Ward o.fl., 2013). P 

 Forvarnir gegn offitu barna ættu að vera samfélagshlutverk, leikskólar og 

skólar eru góður vettvangur en þar eyða börnin stórum hluta dags. Þar fá þau líka 

að borða og þar fá þau útrás fyrir hreyfiþörf sína (Waters, 2010; Sorte, Daeschel 

og Amador, 2011). Reglur í skólum um hollt nesti, eða jafnvel skólar sem bjóða 

upp á nesti, eru meðal aðferða sem hafa verið notaðar í tilraunaskyni (Sjöberg 

o.fl., 2008). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þess konar forvarnarstarfsemi eru 

ekki nógu langt á veg komnar til að hægt sé að fullyrða um virkni (Waters, 2010; 

Sjöberg o.fl., 2008).  
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 Forvarnir ættu, eins og fyrr segir, að byrja strax við fæðingu barns og er þá 

brjóstagjöfin mikilvægasti þáttur í lífi barns, sem og að halda ungbörnum frá sykri 

og gerviefnum á meðan þau eru enn á brjósti. Hvað varðar eldri börnin þá þurfa 

foreldrar, skólastarfsmenn og aðrir sem umgangast börnin að takmarka 

sjónvarpsáhorf og aðra kyrrsetu og hvetja börnin til þess að hreyfa sig. Til þess að 

þau hreyfi sig á heilbrigðan hátt þarf að skapa þeim öruggt og þroskandi umhverfi. 

Varðandi matarvenjur barna er æskilegt að takmarka sykraða drykki og neyslu 

fæðu sem er há í orku en lág í næringu, en það er einnig öllum til hagsbóta að 

venja börn á að setjast niður og borða morgunmat og kvöldmat með fjölskyldunni 

(Waters, 2010).  

  



22 
 

4. Aðrir þættir sem geta stuðlað að offitu barna 

4.1 Lífeðlisfræðilegar skýringar 

Leitin að orsökum offitu hefur verið gerð út frá mörgum sjónarhornum (Rhee, 

Phelan og McCaffery, 2012) og er talið að offita barna og fullorðinna sé samspil 

umhverfis og erfða (Levin, 2010). Rannsóknir hafa leitt í ljós að offita tengist allt 

að 32 erfðavísum líkamans. Margir þessarar erfðavísa tengjast líklega offitu í 

gegnum vanvirkni hormónsins leptín (e.leptin) eða annarra hormóna sem hafa 

áhrif á efnaskiptahraða líkamans (Rhee o.fl., 2012). Leptín er hormón sem 

aðallega kemur úr fitufrumum, og verkar þetta hormón á undirstúku heilans á 

þann hátt að það minnkar hungurtilfinningu og eykur orkunotkun líkamans (Xie 

o.fl., 2013). Allmargar rannsóknir hafa rannsakað á hvaða hátt hormónar tengjast 

offitu barna, en í nýrri rannsóknum hefur taugakerfið einnig verið rannsakað og 

áhrif aukinnar virkni í heilastarfsemi sem getur verið valdið offitu (Levin, 2010).  

 Erfðavísir fitumassa og offitutengds próteins (FTO) (e. Fat mass and 

obesity-associated protein) hefur verið rannsakaður í tengslum við offitu (Frayling 

o.fl., 2007). FTO erfðavísirinn hefur áhrif á fólk á öllum aldri, en þó eru tímabil á 

ævi einstaklingsins sem hann skiptir þarna meira máli en önnur. Hjá börnum hefur 

þessi erfðavísir ekki marktæk áhrif fyrr en við fimm og hálfs árs aldur, eftir sjö ára 

aldur verður virkni hans áhrifaríkari til tíu ára aldurs (Shinozaki o.fl., 2013). Ekki 

er enn vitað nákvæmlega hvert gildi FTO erfðavísis er í tengslum við offitu en þó 

hafa orðið framfarir í rannsóknum á þessu sviði (Fischer o.fl., 2009) – á meðal 

nýrra uppgötvana er að 4-5 ára börn sem hafa áhættu samsætuna (e. Risk allele) 

hafa tilhneigingu til þess að sækja frekar í mat sem er gómsætur og aðlaðandi og 

talið er að þessi tilhneiging leiði til hækkunar á BMI stuðli með aldrinum. Einnig 

virðast börn á aldrinum 6-19 ára með áhættu samsætu FTO hafa minni stjórn á 

fæðuinntöku (Hess og Brüning, 2014). Fyrri rannsóknir sem gerðar voru á músum 

sýndu að þær mýs sem ekki höfðu FTO áhættu samsætugenið voru með minni 

fitumassa og var talið að tengslin væru vegna aukinnar orkunotkunar og aukinnar 

virkni í drifkerfi músanna (Fischer o.fl., 2009). Nýrri rannsóknir stinga í stúf við 

þær eldri en samkvæmt rannsókn þeirra Hess og Brüning (2014) er mjög óljóst 

hvaða áhrif FTO erfðavísirinn hefur á líkamlega virkni einstaklinga. Þær 

samanburðarrannsóknir sem gerðar hafa verið á FTO erfðavísum hafa leitt í ljós 
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að þessi erfðavísir hefur meiri áhrif á einstaklinga af asískum uppruna (Shinozaki 

o.fl., 2013).  

4.2 Börn sem tekin eru með keisaraskurði 

Eitt af því sem hefur verið rannsakað er mögulegt samband á milli offitu á 

lífsleiðinni og þess að börn voru tekin með keisaraskurði (Hyde og Modi, 2012). 

Niðurstöður rannsókna hafa stutt það að þau börn eru þyngri en önnur börn 

(Darmasseelane, Hyde, Santhakumaran, Gale og Modi, 2014; Goldani o.fl., 2011; 

Hyde og Modi, 2012). Þegar Goldani og félagar (2011) rannsökuðu börn sem 

tekin voru með keisaraskurði í Brasilíu árið 1978, kom í ljós að 15,2% þeirra áttu 

við offituvandamál að stríða á móti 10,4% þeirra sem fæddust á náttúrlegan hátt. 

Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar og hafa sýnt að 

börn sem tekin eru með keisaraskurði eru allt að 40% líklegri til að vera of feit 

(Darmasseelane o.fl., 2014). En samkvæmt Hyde og Modi (2012) eru rannsóknir 

ekki fullnægjandi til þess að hægt sé að fullyrða um að það að framkvæma þurfi 

fæðingu með keisaraskurði sé ástæðan fyrir offitu barnsins einhvern tímann á 

lífsleiðinni. 

4.3 Brjóstagjöf  

Brjóstamjólk er besta næring sem barn getur fengið (Albon og Mukherji, 2008). 

Góð næring er mikilvæg fyrir fyrir þroska ungbarna, sem er hvað mestur fyrsta 

árið. Eftir fyrsta árið hafa börn þyngst um 200%, lengst um allt að 55% og hefur 

höfuð þeirra stækkað um allt að 40%. Þessi þroski kemur ekki að sjálfu sér og er 

undirstaða hans góð næring (Sorte o.fl., 2011). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 

(WHO) mælir með því að mæður næri börn sín eingöngu með brjóstamjólk fyrstu 

sex mánuði ævi þeirra. Eftir þann tíma er mæðrum ráðlagt að bæta inn föstum mat 

í fæðu barna sinna, en halda áfram með þau á brjósti, þó ekki lengur en til tveggja 

ára aldurs (Albon og Mukherji, 2008). Skýrsla um brjóstagjöf barna á árunum 

1995-2008, sem gefin var út af landlæknisembætti Íslands árið 2012, sýnir að við 

sex mánaða aldur má áætla að aðeins 8% íslenskra barna nærist eingöngu á 

brjóstamjólk, en þó er 74% barna sem fá brjóstamjólk ásamt fastri fæðu (Hildur 

Björk Sigbjörnsdóttir og Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). Vísindamenn hafa 

komist að því að brjóstamjólk er ekki bara rétt samsett, hún er auðmeltanleg og 

getur því hjálpað barninu að finna hvenær það er orðið fullmettað. Þannig lærir 
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barnið á heilbrigðan hátt hvenær það þarf að borða og hvenær ekki (Moreno, 

Furtner og Rivara, 2011).  

  Niðurstöður úr skýrslu þeirra Hildar og Bryndísar (2012) sýna að á árunum 

2004-2008 nærðust 50% íslenskra barna við fjögurra mánaða aldur eingöngu á 

brjóstamjólk. Talið er að brjóstagjöf fyrsta árið eigi þátt í því að koma í veg fyrir 

offitu barna og unglinga en fundið hefur verið út að brjóstagjöf hefur mikilvæg 

áhrif á mótun efnaskiptaferlis í börnum. Formúlumjólk inniheldur prótein og þau 

börn sem drekka hana fá 55-80%  meira af próteinum en þau sem fá brjóstamjólk 

(Albon og Mukherji, 2008). Samkvæmt kenningum þyngjast börn hraðar og meira 

ef þau fá of mikið prótein of snemma og því aukast líkurnar á því að börn sem fá 

formúlumjólk verði of feit (Keller, 2008a). Hver mánuður skiptir máli þegar 

kemur að brjóstagjöf barna og er talið að við hvern mánuð sem móðir hefur barn 

sitt á brjósti minnki líkurnar á offitu síðar meir um 4% (Harder, Bergmann, 

Kallischnigg og Plagemann, 2005). 

4.4 Félagsleg staða foreldra og umhverfi 

Því fyrr sem börn fara til meðferðar við offitu því meiri líkur eru á því að árangur 

náist til frambúðar (Danielsson o.fl., 2012). Því er áhugavert að skoða þá 

staðreynd að mæður með litla menntun gera sér síður grein fyrir því að börn þeirra 

séu komin í yfirþyngd eða jafnvel að sú yfirþyngd geti haft alvarlegar afleiðingar 

(Gerards o.fl., 2014). Danskir vísindamenn rannsökuðu dönsk ungmenni og 

komust að því að börn sem alast upp hjá foreldrum með litla menntun eru þyngri 

en önnur börn. Mikill kynjamunur fannst og felst sá munur aðallega í því að ef 

feður eru lítið menntaðir aukast líkur á að synir þeirra verði of feitir (Matthiessen 

o.fl., 2014).  

 Rannsóknir hafa sýnt að börn sem alast upp hjá einstæðu foreldri eru líklegri 

til að borða færri stórar máltíður og borða frekar margar litlar snarlmáltíðir yfir 

daginn, þannig að orkuinntaka þeirra verður meiri en þau þurfa (Keller, 2008b). 

Hætta er á að börn sem alast upp hjá einstæðu foreldri fari sjaldnar út í leik, en þar 

spilar umhverfi inn í, þar sem meiri líkur eru á því að þessi börn alist upp í 

umhverfi sem er ekki öruggt. Meiri tími fer í að undirbúa mat þegar einstaklingur 

gerir það heldur en þegar tveir eða fleiri hjálpast að, minni tími finnst í að leika 

við börn utandyra og í flestum tilvikum hafa einstæðir foreldrar lægri tekjur. Þeir 
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hafa því ekki sömu fjárhagslegu möguleikana til að kaupa hollan mat eins og þar 

sem tveir einstaklingar halda heimili (Schmeer, 2012; Fiese, Hammons og 

Grigsby-Toussaint, 2012). Orkuinntaka barna eykst með aldrinum, auk þess sem 

huga þarf að aukinni fæðuinntöku ef barn hreyfir sig mikið. Heilbrigð 

fæðuinntaka stúlkna á aldrinum 4-18 ára eru 1200-1800 hitaeiningar (kcal) og 

drengja á sama aldri eru 1400-2200 kcal, auka þarf inntöku um allt að 400 kcal ef 

barn er í íþróttum (Gidding o.fl., 2006). 

 Mæðrum sem vinna utan heimilis fjölgaði mikið á árunum 1975-2005, en 

jákvæð tengsl hafa fundist á milli BMI stuðuls barna og fjölda vinnustunda 

móður. Mæður sem vinna meira en 20 vinnustundir á viku eiga að jafnaði þyngri 

börn og leiddi rannsókn sem skoðaði ástæður þess í ljós að þessi börn hreyfa sig 

meira, þar sem þeim er ekki ekið á milli staða (Datar, Nicosia og Shier, 2014). 

Hins vegar borða oftar skyndibita, og eru líklegri til þess að drekka gos daglega 

og borða minna magn af grænmeti og ávöxtum. Einnig eyða þau fleiri 

klukkustundum fyrir framan sjónvarp og tölvur (Datar o.fl., 2014). Þessar 

niðurstöður hafa einnig komið fram í Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi og Ástralíu, 

svo dæmi séu tekin (Ziol-Guest, Dunifon og Kalil, 2013).  

 Niðurstöðum bar saman um að sú breyting að mæður séu farnar að vinna úti 

í auknum mæli geri það að verkum að barn eyðir meiri tíma eitt heima og hafa 

ekki því ekki kost á að leita til fullorðinna einstaklinga. Einnig hafa mæður sem 

eru á vinnumarkaði minni tími til þess að elda og skyndibiti verður oftar fyrir 

valinu (Datar o.fl., 2014; Ziol-Guest o.fl., 2013). Datar og félagar (2014) 

rannsökuðu ástæður þessa jákvæða sambands sem fundist hefur á milli BMI 

stuðuls barna og vinnustunda mæðra. Þeir fundu það út að minni líkur eru á að 

morgunmatur sé borðaður, minni líkur á að kvöldmatur sé borin fram og að gæði 

nestis sem mæður senda börnin sín með í skólann séu minni. Þrátt fyrir þetta 

sterka samband á milli vinnustunda mæðra og BMI stuðuls barna hefur ekki 

fundist neitt samband á milli vinnustunda feðra og BMI stuðuls barna (Ziol-Guest 

o.fl., 2013).  

 Á sama hátt og vinnutími foreldra getur haft áhrif á offitu barna (Datar o.fl., 

2014; Ziol-Guest o.fl., 2013) getur streita haft þau áhrif að börn verða of feit. 

Streituvaldar eru margir og hafa áhrif á mismunandi aldurstig barna. Samband er á 
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milli of feitra ungra barna og streitu vegna lítils tilfinningalegs stuðnings, en eldri 

börnin finna frekar fyrir streitu vegna lítilla peninga á heimilinu eða vegna 

andlegra veikinda foreldra. En í öllum aldursflokkum er samband á milli streitu og 

offitu barna (Garasky, Stewart, Gundersen, Lohman og Eisenmann, 2009). Allar 

fjölskyldur ganga einhvern tímann í gegnum streitumikið tímabil, en hvernig þær 

takast á við það er misjafnt sem og hversu löng þessi tímabil eru. Sænsk rannsókn 

fann jákvætt samband á milli offitu barna og erfiðleika svo sem dauðsfalls í 

fjölskyldunni og skilnað foreldra (Koch, Sepa og Ludvigsson, 2008). Hátt 

streitustig barna hefur verið rannsakað og hafa niðurstöður rannsókna sýnt að 

magn hormónsins kortisól (e. Cortisol) eykst við hækkandi streitustig. Of hátt 

magn af kortisól getur orðið til þess að truflun verður á efnaskiptum sem getur 

leitt til offitu (Garasky o.fl., 2009).  
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5. Úrræði fyrir of feit börn 

Offita barna sem vandamál er tiltölulega nýtt af nálinni og hafa læknar og aðrir 

fræðimenn reynt að þróa góð meðferðarúrræði til hjálpar þessum börnum. Margar 

meðferðir hafa verið prófaðar með misgóðum árangri, en til langs tíma hafa þær 

fæstar virkað eins og áætlanir höfðu gert ráð fyrir (Zwiauer, 2000). Reynslan 

hefur sýnt að helstu gallar meðferðarúrræðanna eru í flestum tilfellum þau að 

þegar börnin koma til síns heima falla þau í gamla farið aftur. Þeir siðir og þær 

venjur sem þar gilda auka líkurnar á rangri ákvörðunartöku barnanna varðandi mat 

og hreyfingu (Gately, Cooke, Butterly, Mackreth og Carroll, 2000).  

 Til að ráða bót á offituvandamáli barna þarf lausnin að vera þríþætt; það 

felst í aukinni hreyfingu og æskilegri næringu sem mikilvægt er að blanda saman, 

að viðbættri atferlismeðferð. Leonard Epstein er sá sem bent hefur á mikilvægi 

atferlismeðferðar við meðhöndlun of feitra barna. Atferlismeðferðin miðar að því 

að kenna börnum að umgangast mat (Keller, 2008a). Þegar kemur að 

offitumeðferð fyrir börn er mikilvægt að foreldrar átti sig á því að í fæstum 

tilvikum er búist við, eða ætlast til þess, að börn léttist mikið, heldur er fyrst og 

fremst miðað að því að börnin haldi þyngd. Meiri ástæða sé til að fræðast um 

næringarlega rétt matarræði og neyta þess heldur en að léttast. Þó þyngdin haldist 

sú sama þá vaxi börn og hækki upp í þyngdina (Zwiauer, 2000). Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að því seinna sem gripið er inní offituvandann minnka líkur á að 

langvarandi árangur náist. Sænsk rannsókn sem Danielsson og félagar (2012) 

framkvæmdu leiddi í ljós að engin lækkun var á BMI gildi 13-15 ára drengja þar 

sem þeir voru ekki tilbúnir til að breyta atferli sínu í tilraun sem stóð í 4 ár en 

drengir 6-9 ára sýndu góðan árangur til lengri tíma.   

 Þríþætt líkan Epsteins hefur verið notað í fjölda ára, en hann hefur 

rannsakað úrræði fyrir of feit börn í rúmlega þrjátíu ár. Eru úrræði víðsvegar um 

heiminn sniðin eftir líkani hans (Tryggvi Helgason, barnalæknir fyrir hönd 

Heilsuskólans, munnleg heimild, 10. febrúar 2014).  

 Meðferðarform hafa verið endurhönnuð og dæmi um það eru sumarbúðir í 

Bretlandi, Carnegie International Camp UK (CIC-UK). Þetta meðferðarúrræði er 

endurhönnuð útgáfa af þríþættu líkani Epsteins, þar sem litið hefur þó algjörlega 

verið fram hjá mikilvægum atriðum varðandi atferlisþjálfun. Niðurstöður þaðan 
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hafa ekki verið viðunandi fyrir líkamlegan ávinning barnanna en rannsókn á þessu 

líkani sýndi þó almenna ánægju barnanna að lokinni dvöl í sumarbúðum. Þau voru 

meðal annars ánægð með þá staðreynd að þau voru á sama líkamlega getustigi og 

hin börnin (Holt, Bewick og Gately, 2005).  

 Skurðaðgerðum hefur verið beitt sem meðferðarúrræði þegar allir aðrir 

kostir hafa verið reyndir í þaula án  árangurs (Mohaidly, Suliman og Malawi, 

2013). Aðgerðirnar, sem gerðar eru í því skyni að léttast eru þrennskonar, þær eru 

magaband (e. Gastric band), magavasi (e. Gastric sleeve) og hjáveita maga (e. 

Gastric bypass). Allar fela þær í sér minnkun á maga sem leiðir til minni 

fæðuinntöku og á endanum þyngdartaps („Compare Bariatric and Metabolic 

Surgery Options“, e.d.). Skurðaðgerð er ekki framkvæmd á einstaklingum yngri 

en 18 ára nema sem neyðarúrræði. Þetta úrræði gerir það að verkum að 

einstaklingur getur ekki tekið inn sama magn af fæðu og áður án þess að verða 

veikur. Mikil áhersla er lögð á að einstaklingar undir 18 ára fari í gegnum strangt 

sálfræðimat áður en þeir gangast undir slíkar aðgerðir (Flodmark, Lissau, Moreno, 

Pietrobelli og Widhalm, 2004). Þrátt fyrir að huga þurfi að aldri við skurðaðgerðir 

eru þekkt tilfelli þar sem gerðar hafa verið aðgerðir á einu tveggja og hálfs árs 

barni og öðru fimm ára (Mohaidly o.fl., 2013).  

 Epstein hefur rannsakað offitu barna í yfir 30 ár og þróað fjölskyldumiðaða 

meðferð sem byggir á þeim rannsóknum. Þessi meðferð felst í því að kenna barni 

að eiga í eðlilegu sambandi við mat og stuðla þannig að því að valinn sé hollari 

kosturinn og hæfilegt magn, einnig að hvetja þau til að borða meira af ávöxtum og 

grænmeti. Í meðferðinni er reynt að lagfæra það sem hefur farið miður varðandi 

næringu barns og hreyfingu en einnig er reynt að bæta hegðun barns og fjölskyldu 

og hjálpa þeim að laga sig að nýjum lífsstíl (Þrúður Gunnarsdóttir, 2011).  

 Þátttaka foreldra í meðferðum barna við offitu er mikilvæg og hafa 

niðurstöður rannsókna sýnt að börn sem fara í gegnum þríþætta meðferð Epsteins 

og eru studd af foreldrum sínum sýna helmingi betri árangur í meðferð en þau sem 

ekki hafa stuðning heiman frá. Þau eru einnig líklegri til að viðhalda lífsstíl þar 

sem hreyfing er ástunduð (Epstein, Valoski, Wing og McCurley, 1994). 
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5.1 Úrræði á Íslandi  

Úrræði fyrir of feit börn eru ekki mörg á Íslandi og þau sem eru í boði eru  nýlega 

tilkomin. Fyrst er hægt að nefna Heilsuskólann, en hann hefur verið starfræktur 

innan Landspítalans frá árinu 2011, og eru einungis innan við 40 pláss í boði 

árlega eins og staðan er í dag (Erlingur Elísson, munnleg heimild 2. maí 2014). 

Markmið hans eru að hjálpa börnum að breyta venjum sem hafa orðið til þess að 

þau eru orðin of feit sem og að hjálpa foreldrum að styðja við börn sín (Þrúður 

Gunnarsdóttir, 2006). Heilsuskólinn er byggður á líkani Epsteins, en það miðar að 

því að fjölskyldan vinni í sameiningu að því að barn sigrist á offitu. Að minnsta 

kosti annað foreldrið verður að taka þátt, ef barnið býr á tveimur heimilum er 

báðum foreldrum skylt að mæta (Tryggvi Helgason, barnalæknir fyrir hönd 

Heilsuskólans, munnleg heimild, 10. febrúar 2014). Tekið er inn í skólann tvisvar 

á ári, 10-20 börn í einu (Erlingur Elísson, munnleg heimild 2. maí 2014). Flest 

koma börnin að beiðni skólahjúkrunarfræðinga en einnig koma beiðnir frá 

heimilislæknum (Tryggvi Helgason, barnalæknir fyrir hönd Heilsuskólans, 

munnleg heimild, 10. febrúar 2014). Í mars 2014 birtust tveggja ára niðurstöður 

Heilsuskólans í Læknablaðinu og kom þar í ljós að meðferðin ber góðan árangur. 

Að lokinni meðferð hreyfa börn sig meira daglega, þau borða meira af ávöxtum 

og grænmeti og mælingar sýndu að mittismál hafði minnkað úr 96,05 sentímetra 

(sm) að meðaltali í 89,9 sm að meðaltali. Í eftirfylgni kom einnig fram að 

þunglyndi og kvíðaeinkenni minnkuðu á meðan á meðferð stóð, blóðþrýstingur 

lækkaði og sjálfsmynd batnaði (Þrúður Gunnarsdóttir o.fl., 2014).   

 Enn sem komið er eru engin sérstök úrræði fyrir börn á landsbyggðinni, en 

ákveðin hugmyndavinna er þó farin í gang í tengslum við þau. Áformað er að 

mennta hjúkrunarfræðinga sérstaklega til þess að þeir geti unnið með samskonar 

meðferð og unnið er með í Heilsuskólanum og þar með aðstoða of feit börn og 

fjölskyldum þeirra úti á landi, færi meðferðin þá fram í gegnum heilsugæslu hvers 

sveitafélags (Tryggvi Helgason, barnalæknir fyrir hönd Heilsuskólans, munnleg 

heimild, 10. febrúar 2014).  

 Úrræði sem staðið hafa til boða utan Landspítalans, og foreldrar þurfa sjálfir 

að bera kostnað af, hafa til dæmis verið í formi námskeiða sem íþróttafræðingar 

eða einkaþjálfarar hafa haldið. Þessi námskeið eru í boði á höfuðborgarsvæðinu. 
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Fannar Karvel Steindórsson býður upp á námskeið fyrir unglinga sem haldin eru 

fjórar vikur í senn, en hann takmarkar fjölda á námskeiðinu til þess að tryggja að 

allir fái þá athygli sem þörf er á (Fannar Karvel Steindórsson, e.d.). Einnig býðst 

of feitum börnum og fjölskyldum þeirra að fara í viðtöl hjá næringarfræðingi í 

Næringarsetrinu sem er á höfuðborgasvæðinu (Alma Björk Guttormsdóttir, 2011).  

5.2 Úrræði í Evrópu 

Algengi offitu í Evrópu er mismikið, frá 0,4% til 7,9%. Yfirþyngd er meira 

vandamál en allt að 25% barna er of þung. Bretlandseyjar, Spánn og Portúgal eru 

lönd þar sem ástandið er hvað verst. Rekja má þennan mun til mikillar kyrrsetu í 

löndum þar sem tíðnin er há en einnig hafa niðurstöður rannsókna sýnt að börn í 

þessum löndum hafa undanfarin ár aukið orkuinntöku í formi drykkja á meðan 

neysla ávaxta og grænmetis hefur lækkað gríðarlega (Janssen o.fl., 2005). 

Niðurstöður nýrri rannsóknar sýna jákvæða þróun, en svo virðist sem að í sumum 

löndum, svo sem Þýskalandi og Svíþjóð, hafi tekist að stöðva þróun offitu. Í 

Þýskalandi og á Bretlandseyjum hefur tekist að snúa þróuninni við og hefur BMI 

stuðull barna þar á aldrinum 4-16 ára lækkað frá árinu 2004 (Ogden, Carroll, Kit 

og Flegal, 2014). 

 Í Bretlandi var lítið unnið með offituvandamál barna fyrr en í kringum 

aldamótin en þá jukust rannsóknir verulega á fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð 

sem byggð er á líkani Epstein (Edwards o.fl., 2006). Einnig hefur 

meðferðarúrræði verið þróað í Bretlandi sem heitir CIC-UK og nefnt var hér að 

framan. Um er að ræða sex vikna skipulagða dagskrá fyrir börn á aldrinum 11-17 

ára. Þetta meðferðarúrræði er, rétt eins og líkan Epsteins, þríþætt en þeir þættir 

beinast að næringu, hreyfingu og atferlisbreytingum, en eftir að dagskrá 

sumarbúðanna lýkur er eftirfylgni í 11 mánuði. Starfsemi í CIC-UK leggur áherslu 

á fjölbreytni þar sem börnin iðka einhverskonar íþróttir í sex klukkustundir á dag, 

klukkustund í einu (Holt o.fl., 2005). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að 

CIC-UK er meðferðarúrræði sem virkar, en ljóst er að það þarf að þróa það betur. 

BMI stuðull og þyngd þátttakenda lækkuðu á meðan þeir voru í meðferð, en að 

lokinni meðferð þyngdust þeir aftur. Töluverð hætta er á þyngdaraukningu eftir að 

meðferð lýkur vegna ákveðinna galla í henni. Í meðferðinni var lögð áhersla á 

atferlisbreytingu og sóttu þátttakendur þess konar kennslustundir fjórum sinnum í 
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viku. Það sem vantaði í CIC-UK meðferðina voru lykilatriði eins og að kenna 

þátttakendum á markmiðasetningu, veita þeim sálfræðiráðgjöf og að kenna þeim 

að fylgjast með eigin gjörðum (Kirschenbaum, Craig, Pecora Kelly og Germann, 

2007). Þrátt fyrir að meðferðin skili ekki þyngdartapi til langs tíma, sýndu 

niðurstöður rannsóknar Holt og félaga (2005) að hjá börnum sem sækja þetta 

meðferðarúrræði eykst áhugi á hreyfingu og börnin verða meðvitaðri um næringu.  

 Samkvæmt rannsóknum og könnunum virðist svo sem að takist hafi að 

stöðva þróun offitu hjá börnum í Svíþjóð. Niðurstöður rannsóknir hafa leitt í ljós 

að ef borinn er saman fjöldi of þungra stúlkna árið 2001 og svo aftur árið 2005 

kemur fram að algengi offitu hjá stúlkum lækkaði úr 19,6% í 15,9%. Munurinn 

var þó einungis marktækur á þessu tímabili hjá stúlkum en ekki drengjum 

(Sjöberg, Lissner, Albertsson-Wikland og Mårild, 2008). Í Svíþjóð hefur verið 

lagt mikið upp úr forvörnum sem fara að mestu leyti fram í leikskólum og 

grunnskólum (Döring o.fl., 2014). Þar í landi fá börn ókeypis máltíð í skólanum, 

skammtað er á diska fyrir þau til að koma í veg fyrir að þau fái sér of mikið og er 

hluti máltíðarinnar ætíð grænmeti (Sjöberg o.fl., 2008). Einn þáttur forvarnarstarfs 

sem fram fer í Svíþjóð er að banna auglýsingar frá skyndibita- og 

sælgætisframleiðendum á þeim tímum sem börn horfa hvað mest á sjónvarpið, þá 

eru búðarkeðjur skyldaðar til þess að hafa leiksvæði fyrir börn til þess að halda 

þeim frá öllum freistingum í búðinni. Að lokum hefur fæðingarorlof í Svíþjóð 

verið lengt með það í huga að mæður geti verið lengur heima með ungbörnum 

sínum til þess að næra þau á brjóstamjólk (Lobstein, Kesten og Løgstrup, 2006).  

5.3 Úrræði í Bandaríkjunum  

Árið 2011 var algengi offitu ungra barna 2-5 ára 8,1% og 2-19 ára barna var 

16,9% (Ogden o.fl., 2014). Mikil aukning hefur verið á offitu í Bandaríkjunum 

undanfarin 40 ár, en á þeim tíma hefur offita barna þrefaldast (Fowler-Brown og 

Kahwati, 2004). Vert er þó að athuga að 14% barna á aldrinum 2-5 ára voru of feit 

árið 2004, en hlutfall of feitra barna 2-19 ára hefur þó ekki breyst. Er það jákvæð 

þróun og lítur út fyrir að á árunum frá 2004 til 2011 hafi tekist að stöðva, eða 

allavega hafa áhrif, á þróun offitu barna (Ogden o.fl., 2014).  

 Í Bandaríkjunum hefur verið boðið upp á sumarbúðir sem starfa eftir 

þríþættu líkani Epstein og eru sérstaklega ætlaðar börnum í yfirþyngd. Þessar 
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sumarbúðir hafa verið til í mörg ár og eru taldar vera góður kostur en þó eru afar 

fáar rannsóknir sem hafa sýnt fram á raunverulegan árangur þeirra (Gately o.fl., 

2005). Fyrstu tvær vikurnar í sumarbúðunum fara því í að byggja börnin upp bæði 

andlega og líkamlega. En eftir það eru þau kynnt fyrir hinum ýmsu íþróttum, þau 

eru hvött áfram með það í huga að innleiða keppnisskap hjá þeim, með það að 

markmiði að leggja grunn að áframhaldandi íþróttaiðkun að meðferð lokinni 

(Gately, Cooke, Butterly, Mackreth og Carroll, 2000). 

 Í öllum þeim sumarbúðum þar sem unnið er með of feit börn eftir þríþættu 

meðferðarúrræði, starfa þverfagleg teymi. Unnið er með atferlismeðferð, næringu 

og hreyfingu. Í flestum sumarbúðum læra börnin meðal annars að setja sér 

markmið til styttri jafnt sem lengri tíma. Þau læra að temja sér nýjan lífsstíl sem 

felur meðal annars í sér að borða hvorki mat fyrir framan sjónvarp né á milli mála 

(Zwiauer, 2000). Epstein og félagar (1994) sem rannsökuðu langtímaáhrif 

meðferðar þar sem atferlismeðferð var beitt á börn sem sóttu meðferð vegna 

offitu, komust að því að eftir tíu ár voru 34% barnanna 20% léttari en fyrir 

meðferð. Þessi langtímarannsókn bendir á mikilvægi andlega þáttarins í 

meðferðum við offitu barna en þeir félagar vildu meina að breyting hegðunar væri 

mikilvægari en aðrir þættir. Þeir vanmátu ekki þætti hreyfingar og næringar en 

þegar þeir settu fram niðurstöður við tíu ára eftirfylgni barnanna bættu þeir við að 

það væri breytt hegðun sem hefði haldið börnum á réttri leið í áratug. 

 Fræðimenn hafa sumir hverjir látið í ljós áhyggjur af því slík 

meðferðarúrræði geti haft neikvæð áhrif á börnin hvað varðar sjálfstraust 

einstaklinganna og meðferðarheldni (Walker, Gately, Bewick og Hill, 2003). 

Niðurstöður um árangur þess starfs hefur verið gagnrýnt þar sem fæðið er 

orkusnautt og talið er að börnin eigi erfitt með að fylgja því eftir þegar heim er 

komið og þá umkringd af vinum og ættingjum sem ekki þekkja til 

meðferðarúrræðisins og hverju er nauðsynlegt að breyta varðandi atferli (Walker 

o.fl., 2003). Fleiri rannsóknir sýna þó fram á jákvæðan árangur starfs sem fram fer 

í þessum sumarbúðum, börn lækka í BMI stuðli (Gately o.fl., 2000; Walker o.fl., 

2003), þau fara heim að lokinni meðferð með meira sjálfstraust og samkvæmt 

eftirfylgni er árangur barnanna eftir að heim er komið áfram jákvæður og BMI 

heldur áfram að lækka (Walker o.fl., 2003).  
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 Þessi bandaríska aðferð sem sumarbúðir vinna eftir hefur verið rannsökuð í 

Bretlandi, Gately og félagar (2000) gerðu rannsókn hjá breskum börnum sem tóku 

þátt í sumarbúðum þar í landi. Þar var samkvæmt aðferð tvisvar sinnum í viku 

fjallað um breytingar á atferli vegna næringarinntöku. Einnig komu foreldrar í 

sumarbúðirnar að lokinni áttundu viku og tóku þátt í meðferðinni yfir eina helgi. 

Niðurstöður úr rannsókn Gately og félaga (2000) sýndu að börn sem voru saman í 

þennan tíma og fengu hjálp frá fagaðilum til að breyta atferli sínu voru einnig 

tilbúnari en áður til þess að taka þátt ýmsum íþróttum.  

 Huga þarf að hæfilegri orkuþörf barna og hefur það verið gert í flestum 

þessum sumarbúðum í Bandaríkjunum. Hjá börnunum er hún dregin almennt 

saman um 30% en í einstaka tilfelli eru gerðar kröfur um 40% minni inntöku. Er 

þá átt við börn sem eru annað hvort orðin lífshættulega feit eða fæðuneysla þeirra 

hefur farið út fyrir öll mörk. Reynt er að forðast að hafa of mikil áhrif á 

matarinntöku barna til þess að koma í veg fyrir stöðnun í þroska. Einnig þarf að 

hafa í huga átraskanir sem börn geta þróað með sér ef farið er of geyst í að minnka 

næringu (Zwiauer, 2000). 

 Hreyfing er mikilvægur hluti af starfi því sem fram fer í sumarbúðum fyrir 

of feit börn (Gately o.fl., 2000). En hún er hluti af atferlisbreytingu barna, sem 

miðar meðal annars að því að breyta innri áhugahvöt þeirra (Epstein o.fl., 1994). 

Flestar sumarbúðirnar bjóða upp á hreyfingu allan daginn, börnin taka þá gjarnan 

þátt í mörgum leikjum og getur hreyfingin átt sér stað í allt að átta klukkustundir í 

heild (Gately o.fl., 2000). Í upphafi ætti þjálfunin að vera létt auðveld fyrir börnin, 

það eykur möguleika þeirra á geta tekið þátt en það er mikilvægt að þau finni að 

þau geti tekið þátt og upplifi sig meðal jafningja (Zwiauer, 2000).  

 Epstein og félagar (1994) lögðu mikla áherslu á að börnum væri hjálpað að 

vinna með innri áhugahvöt og að leikur úti í náttúrunni eða íþróttaleikir yrðu hluti 

af daglegu lífi barnanna vegna þess að þau vildu það. Mikilvægt er því að 

hreyfingin sé skemmtileg og börnin njóti sín við iðkun.  

5.4 Úrræði í Ástralíu 

Þyngd ástralskra barna jókst mikið á árunum 1970 til 2000 (Olds, Tomkinson, 

Ferrar og Maher, 2009) og hefur offita og ofþyngd áhrif á allt að 25% ástralskra 

barna (Hesketh, Waters, Green, Salmon og Williams, 2005). Rannsókn var gerð á 
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árunum 1995-1997, og leiddu niðurstöður hennar í ljós að tíðni offitu hjá börnum 

og unglingum í Ástralíu var 19-23% (Thorburn, 2005). Nýrri rannsóknir sýna 

aftur á móti að svo virðist sem hægst hafi á þróun offitu barna og á árunum 2000-

2006 var aukning barna í mikilli ofþyngd ekki nema 0,8% (Olds o.fl., 2009). Í 

fjölmennasta ríki Ástralíu, New South Wales, eru 42.500 of feit börn á meðal 

íbúa. Þrátt fyrir háa tíðni offitu virðist sem hlutfall þeirra barna sem kljást við 

offitu hafi ekki aukist frá árinu 2000 samkvæmt tölfræði, en þó þykir ekki nógu 

mikið gert fyrir áströlsk of feit börn (Welsby o.fl., 2014).  

 Árið 2013 gaf ástralska ríkisstjórnin út leiðbeiningar um hvernig best væri 

að huga að börnum sem eru annað hvort í áhættuhóp eða orðin of feit. Þar er lögð 

áhersla á heilbrigt líferni, styttan sjónvarpsáhorfstíma, minni næringarinntöku og 

aukna hreyfingu barnanna. Allar lífsstílsbreytingar barna ættu að vera gerðar 

ásamt foreldrum eða forráðamönnum og í samráði við heilsugæsluna (Australia 

National Health and Medical Research Council, 2013).  

 Go4Fun er verkefni sem unnið er í New South Wales í Ástralíu og miðar að 

því hjálpa börnum á aldrinum 7-13 ára sem eru í yfirþyngd. Yfirskrift verkefnisins 

er viðvarandi heilbrigt líferni. Þetta verkefni hefur verið unnið síðan árið 2009 og 

hafa yfir 3.000 fjölskyldur fengið hjálp („Facts about childhood overweight and 

obesity“, e.d.). Go4Fun stendur fyrir 10 vikna námskeiðum, þar sem börn og 

foreldrar koma saman vikulega í tvo klukkutíma í senn. Fyrri klukkustundina er 

einhverskonar leikfimi í formi leikja, sem foreldrar taka þátt í, en seinni 

klukkustundina fara foreldrarnir í margskonar fræðslu á meðan börnin halda áfram 

að hreyfa sig. Fræðslan sem foreldrarnir fá á námskeiðunum snýr  að hollri 

næringu, eðlilegri hegðun gagnvart mat og því hvernig auðvelt sé að lesa 

innihaldslýsingar matvæla. Á námskeiðinu er börnum og forráðamönnum þeirra 

leiðbeint um markvissa markmiðasetningu (Welsby o.fl., 2014). Þrátt fyrir að börn 

sem sækja þetta námskeið hafi náð viðunandi árangri („Facts about childhood 

overweight and obesity“, e.d.) hafa samskonar námskeið ekki verið langlíf eða 

virkað jafn vel í Ástralíu (Welsby o.fl., 2014).  
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6. Hvernig má koma í veg fyrir offitu? 

Ljóst er af þeim tölum sem fram koma í rannsóknarvinnu um offitu barna á Íslandi 

að fjöldi þeirra er mikill og hjálparþurfi og á það jafnt við um þann hóp sem er í 

dag of feitir einstaklingar eða í áhættuhóp. Sömu tölur benda einnig til þess að 

vandamálið sé tilkomið vegna rangra fæðuvenja, en hægt er að tengja það bæði 

við umhverfi barnanna og erfðir. 

Í þeirri forvarnavinnu gegn offitu hjá börnum sem farið hefur fram, hefur 

líka verið sýnt fram á að foreldrarnir reynast yfirleitt sterkasta aflið í ferlinu, bæði 

sem leiðbeinendur og með því að sýna gott fordæmi. 

Mikilvægt er að vera á verði og hefja forvarnir tímanlega þar sem það 

hefur sýnt sig að sé of seint gripið til aðgerða er erfiðara að ná árangri. Hér þarf 

allt samfélagið að taka þátt, auk foreldranna sjálfra, og allir sem á einhvern hátt 

taka þátt í lífi barnsins. Dagforeldrar, starfsmenn leikskóla og grunnskóla, 

þjálfarar og aðrir sem skipa einhvern sess í daglegu erli barna þurfa öll að vera 

góðar fyrirmyndir þegar kemur að lífsstíl meðal annars matarvenjum (Döring o.fl., 

2014; Moreno, Furtner og Rivara, 2011; Sjöberg, Lissner, Albertsson-Wikland og 

Mårild, 2008; Waters, 2010). Niðurstöður forvarnavinnunnar koma ekki fram fyrr 

en eftir nokkra mánuði og endanlegan árangur getur tekið einhver ár að sjá. 

Meðal annarra þjóða sem hafa náð jákvæðum árangri með forvörnum eru 

Svíar en þar er mikil fræðsla um æskilegt matarræði og í skólum og leikskólum er 

börnum séð fyrir hollri næringu, þau fá hæfilegan matarskammt og grænmeti er 

hluti af matarræðinu (Marcus o.fl., 2009; Sjöberg o.fl., 2009). 

 

Þekking, eða þekkingarleysi, foreldra er misjafnlega mikið þegar kemur að því að 

gera sér grein fyrir eða leysa offituvanda barnanna. Brýnt er að þeir verði sér út 

um viðeigandi aðstoð til að geta unnið gegn vandamálinu með börnum sínum 

(Wardle o.fl., 2000; Klohe-Lehman o.fl., 2006). Að viðurkenna vandann, ásamt 

því að hafa grundvallarþekkingu á heilbrigðu fæðuvali og æskilegri hreyfingu, er 

það sem til þarf. Líkamleg áreynsla og hreyfing er einnig stór þáttur í að vinna 

bug á offitu eða koma í veg fyrir hana (Holt, Bewick og Gately, 2005).  
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 Mikilvægt er að vera meðvitaður um að hæfilegri hreyfingu er hægt að 

stjórna. Þannig mættu foreldrar takmarka daglegt sjónvarpsáhorf og 

tölvuleikjanotkun barna, og hvetja þau í þess stað áfram með því að taka þátt eða 

sýna því áhuga að börnin hreyfi sig reglubundið (Australia National Health and 

Medical Research Council, 2013; Boulos o.fl., 2012; Strauss og Knight, 1999). 

Félagsleg hæfni barna er misjöfn og ekki hentar öllum börnum að taka þátt í 

hópíþróttum eða sérstökum íþróttaæfingum. Rannsóknir benda hinsvegar til þess 

að fái börn leyfi að hreyfa sig í formi leikja, og það á meðal jafningja, megi auka 

áhuga þeirra á hinum ýmsum íþróttum (Holt o.fl., 2005). 

 Mati foreldra á þyngd barna sinna, forvarnir, þekking foreldra á matvælum 

og hreyfiþörf barna, stuðningur foreldra og lausnir fyrir of feit börn er því miður 

ennþá ábótavant á Íslandi 

Íslenskir foreldrar of feitra barna hafa lýst því yfir að þeir vilji fá meiri 

hjálp frá heilbrigðisyfirvöldum í gegnum skólana og að hjálpin þurfi að koma fyrr. 

Flest segjast þau sjá vandann en þurfi að bíða of lengi eftir aðstoðinni (Alma 

Björk Guttormsdóttir, 2011). Heilsuskólinn á vegum Landspítalans býður uppá 

meðferð fyrir of feit börn, en vegna þess hve fá börn komast að hverju sinni er 

nauðsynlegt að koma á fót fleiri úrræðum.  

Sumarbúðir, leikjanámskeið og gæsla fyrir og eftir skóla er vettvangur sem 

hægt væri að nota til að koma að meðferð sem nýttist þessum einstaklingum. Sú 

staðreynd að of feitum börnum líður betur með að taka þátt í hreyfingu og 

íþróttum í hópi jafningja sinna hvað varðar þyngd styður þá hugmynd að rétt væri 

að stofna til námskeiða þar sem lagt væri áhersla á bæði hreyfingu og æskilegt 

matarræði (Gately, Cooke, Butterly, Mackreth og Carroll, 2000).  Á Íslandi hefur 

lengi verið boðið upp á sumarbúðir fyrir börn yfir sumartímann. Möguleiki væri á 

úrræði tengdu sumarfríi og sumarbúðum svipuðum þeim sem settar hafa verið á 

laggirnar bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi. Þar hafa verið starfræktar 

sumarbúðir sem eru sérstaklega fyrir börn í áhættu hóp og þau sem eru orðin of 

feit. Börnin hafa lært leið að nýjum og bættum lífsstíl og mikið er lagt uppúr gildi 

hreyfingar og er umhverfið nýtt í það. Einnig læra börnin um heilbrigðar 

fæðuvenjur og áhersla er lögð á atferlisbreytingar í sambandi við umgengni við 

mat(Gately o.fl., 2005; Holt o.fl., 2005; Walker o.fl., 2003).  
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Á sama hátt væri hægt að nýta leikjanámskeið sem mörg bæjarfélög á 

Íslandi bjóða upp á yfir sumartímann. Á þessum námskeiðum mætti sjá fyrir sér 

samskonar framkvæmd og Ástralir hafa unnið með í nokkurn tíma og heitir 

Go4Fun og hefur skilað jákvæðum árangri. Á námskeiðunum, sem eru hugsuð 

fyrir of feita einstaklinga, fá börnin þá hreyfingu sem þau þurfa og félagsskap, en 

foreldrar þeirra fá einnig hreyfingu sem og fræðslu um hvernig er hægt er að 

breyta lífsstíl barna og hjálpa þeim til að koma í veg fyrir offitu („Facts about 

childhood overweight and obesity“, e.d.). Áætla má að slík námskeið hjálpi 

börnum að tengjast félagslega, þar sem of feit börn eiga í hættu á að verða 

félagslega einangruð (Farhat, Iannotti og Simons-Morton, 2010).  

 Börn sem ganga í gegnum offitumeðferð sem miðar að því að breyta atferli 

þeirra eru líklegri til að stunda íþróttir að loknu námskeiði, en það að léttast eykur 

um leið hreyfifærni þeirra. Þegar of feit börn hafa lokið meðferð er hlutverk 

foreldranna að halda áfram að leiðbeina og styðja við heilbrigðan lífsstíl barnanna 

(Þrúður Gunnarsdóttir, 2011). Það væri bæði börnum og foreldrum í hag að börn 

myndu taka þátt í matarinnkaupum, ákveða hvað væri í matinn og hjálpa til við að 

elda hann en það hjálpar börnunum að umgangast mat á heilbrigðan hátt (Sorte, 

Daeschel og Amador, 2011). 

Miðað við algengi offitu hjá börnum á Íslandi í dag er nauðsynlegt að huga 

að heppilegum aðgerðum til að hindra vaxandi offitu barna. Fyrsta skrefið í því er 

að foreldrar geri sér grein fyrir ofþyngd barnsins í tæka tíð og séu tilbúin að leita 

sér aðstoðar til að hjálpa barninu. Æskilegast er að báðir foreldrar taki þátt en 

farið er fram á að minnsta kosti annað foreldrið geri það í meðferð þeirri sem fram 

fer við Heilsuskólann (Tryggvi Helgason, barnalæknir fyrir hönd Heilsuskólans, 

munnleg heimild, 10. febrúar 2014). Rannsóknir sem beinast að mikilvægi beggja 

foreldra hefur ekki verið framkvæmd við Heilsuskólann vegna þess að tölur yrðu 

ekki marktækar, en ástæðan er sú að sjaldgæft er að báðir foreldrar taki þátt. Vitað 

er að hvatning frá foreldrum í meðferð og eftir meðferð er einn af þáttunum sem 

eykur líkurnar á því að barn nái árangri til lengri tíma (Þrúður Gunnarsdóttir, 

2011).  
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Lokaorð 

Við ritun þessa verkefnis var margt sem kom mér óvart, en þá helst hversu 

alvarlegur offituvandi barna er í heiminum í dag, hversu víða hann liggur og 

hversu lítið virðist vera gert fyrir börnin og fjölskyldur þeirra  

Þegar barn er of feitt er mikið aukaálag á líkamann, bæði á líffærin sem og 

stoðkerfið. Líkami barns tekur fljótt breytingum og bregðast ung börn því betur 

við meðferðum við offitu heldur en þegar þau verða eldri. Mikilvægt er því að 

bregðast við á viðeigandi hátt með réttum meðferðum. Hlutverk foreldra í offitu 

barna er höfundi ljóst eftir þessa ritgerð. Til þess að hægt sé að stöðva þróun offitu 

er mikilvægt að þekking foreldra og forráðamanna á alvarlegum afleiðingum 

offitu sé aukin; og einnig hvernig hægt er að koma í veg fyrir hana. Einnig er 

mikilvægt að gera foreldrum grein fyrir því hvaða áhrif kyrrseta barna hefur og 

hvernig hægt er að koma í veg fyrir hana með því að hvetja börn til þess að hreyfa 

sig og taka þátt í leikjum með þeim. Ekki er síður mikilvægt að foreldrar hafi 

þekkingu á þeirri fæðu sem þeir bjóða börnum sínum upp á. Tengsl eru til dæmis 

á milli þess hve oft börn borða á skyndibitastöðum og hversu hár BMI stuðull 

þeirra er. Samfélagsleg ábyrgð varðandi forvarnir þarf að vera sterkari en  t.d. í 

ljósi þess að skyndibitastaðir hafa stækkað máltíðir sínar gríðarlega undanfarin ár 

er greinilegt að þar er mikið verk að vinna.  

Rannsóknum ber saman um að forvarnir séu mikilvægar en  innleiðing á 

forvörnum er tímafrek og langan tíma tekur að sjá mælanlegan árangur og því 

gengur hæft að finna réttu leiðirnar. Forvarnir eru kostnaðarsamar fyrir ríkið en 

það er offita einnig, og ljóst er að þær virka sé markvisst unnið með þær og að 

allir sem umgangast börn og matvæli standi saman í þessu stóra verkefni.  

Á Íslandi er offita barna ekki nýtt vandamál en á undanförnum árum hefur 

börnum með alvarlega offitu fjölgað hratt. Þessi börn hafa möguleika á viðeigandi 

hjálp í Heilsuskólanum á vegum Landspítalans. Mikilvægt er þó að þetta úrræði 

verði aukið svo að fleiri börn komist að og geti notið faglegrar hjálpar. Einnig þarf 

að finna fleiri úrræði og þau þurfa einnig að miða að börnunum sem ekki eru 

komin í sjúklega offitu en þó í áhættuhóp. Fagfólk í Ástralíu, Bandaríkjunum og 

Bretlandi hefur boðið upp á námskeið og sumarbúðir sem börn eru að jafnaði 

mjög ánægð með. Mikilvægt er þó að bjóða upp á atferlisþjálfun en hún hefur 
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skipt sköpum þegar kemur að langtímaárangri. Á Íslandi hafa löngum verið reknar 

sumarbúðir og sumarnámskeið fyrir börn  sem mætti nýta betur í fornvarnarstaf 

gegn offitu. Til þess að stofna til nýrra úrræðis hérlendis þarf að útrýma 

fordómum og neikvæðum ímyndum sem eru gagnvart offitu einstaklinga. Það þarf 

að gera úrræðin að spennandi og eftirsóknarverð.  

Ég tel að þessi ritgerð hafi svarað spurningum sem hafa brunnið á mér 

síðan ég hóf vinnu við hana. Í ferlinu við að skrifa þessa ritgerð tel ég mig hafa 

lært margt sem síðar á vonandi eftir að nýtast mér í barna- og fjölskyldustarfi sem 

íþróttafræðingur.  
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