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Útdráttur 

 

Bakgrunnur: Offita telst orðin heimsfaraldur og ein mesta lýðheilsuvá 21. 

aldarinnar. Betri lífsstíll er mikilvægasti þátturinn í baráttunni við offitu. 

Atferlismótandi endurhæfing hefur það markmið að styrkja einstaklinginn í því 

að tileinka sér heilbrigðari lífsstíl.  

Markmið: Að kanna hvort og þá hvaða áhrif lífsstílsmeðferð á Kristnesi hefði 

á þyngd, líkamsþyngdarstuðul (LÞS, kg/m²) og heilsutengd lífsgæði (HL) og 

hvort fylgni væri á milli LÞS og HL og/eða breytinga á þeim.  

Aðferð: Afturskyggn, lýsandi rannsókn. Unnið var með gögn úr sjúkraskrá, 

þ.e. mælingar á heilsutengdum lífsgæðum og þyngd ásamt útreikningum á 

líkamsþyngdarstuðli hjá þátttakendum við komu, eftir fimm vikna meðferð og 

við endurkomu þremur mánuðum síðar. Einnig voru skráðar helstu 

bakgrunnsbreytur. Þátttakendur voru 304, allir þeir sem tóku þátt í 

lífsstílsmeðferð á Kristnesi frá 2005 til 2014. 

Niðurstöður: Meðalaldur var 42 ár (±11,55), konur voru 80% þátttakenda. 

HL mældust talsvert skert við komu (37 ±10,7), en BMI hátt (44 ±6,2 kg/m2). 

Háþrýstingur og vefjagigt voru algengustu sjúkdómsgreiningar fyrir utan 

offitu og 27% þátttakenda voru á örorku.   Eftir fimm vikna meðferð höfðu 

þátttakendur lést um 4,1 kg (±3,2; p< 0,001), LÞS lækkað um 1,41 stig 

(±1,09; p<0,001) og HL hækkað um 9,94 stig (±8,27; p< 0,001). LÞS lækkaði 

milli allra þriggja mælipunkta (p<0,001), HL hækkuðu á meðan á meðferð 

stóð og héldust hærri í endurkomuviku en í upphafi (p<0,001), en lækkuðu þó 

lítillega á eftirfylgdartímanum (p<0,001). Engin fylgni var á milli LÞS og HL 

í upphafi né milli breytinga á LÞS og HL eftir fimm vikur, en fylgni var milli 

breytinga á LÞS og HL við endurkomu (p<0,05).  

Ályktanir: Marktækur árangur er af lífsstílsmeðferð á Kristnesi gegn offitu, 

þátttakendur léttast og  heilsutengd lífsgæði þeirra aukast. Árangur helst góður 

við þriggja mánaða eftirfylgd.  Fólk sem leitar  lífsstílsmeðferðarinnar glímir 

við margþættan heilsuvanda sem krefst þverfaglegrar, einstaklingsmiðaðrar 

nálgunar. 

 

Lykilorð: Offita, líkamsþyngdarstuðull, heilsutengd lífsgæði, lífsstílsmeðferð. 
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Abstract 

 

Background: Obesity is a global epidemic and one of the largest health 

problems of the 21st century. The cornerstone for treatment of patients with 

obesity is a multicomponent lifestyle intervention.  

Aims: To explore if and to what effect the multicomponent lifestyle program 

at Kristnes Rehabilitation Clinic had on body mass index (BMI) and health-

related quality of life (HRQoL) and if there was a correlation between BMI 

and HRQoL at baseline or during the course of the treatment.  

Method: A retrospective, descriptive study, data was collected from hospital 

electronic journals. The data recorded were BMI and HRQoL data at baseline, 

after five weeks of treatment and at three-month follow-up, as well as basic 

demographic information on all participants in the program from 2005 until 

2014, n = 304.  

Results: Mean age was 42 years (±11,55), 80% were women. Baseline 

HRQoL was low (37 ±10,7) and BMI  was high (44 ±6,2 kg/m2). The  most 

common comorbidities were hypertension and fibromyalgia and 27% of the 

participants received disability benefits. At five weeks weight had decreased 

by 4,1 kg (±3,2; p< 0,001), BMI by 1,41 kg/m² (±1,09; p<0,001) and HRQoL 

increased by 9,94 points (±8,27; p< 0,001). BMI decreased throughout the 

study time (p<0,001), but HRQoL at follow up was lower than at five weeks 

(p<0,001), although still significantly higher than baseline. No correlation 

emerged between BMI and HRQoL at baseline nor between the changes in 

those variables after five weeks, but correlation between changes emerged 

during the follow up period  (p<0,05). 

Conclusion: The lifestyle program at Kristnes successfully helps participants 

lose weight and improve HRQoL. Effects of the progam were still evident at 

three month follow up. Obese people who seek the lifestyle program have  

multiple health issues that demand multicomponent, individually tailored 

lifestyle program.  

Key words: Obesity, body mass index, health-related quality of life, lifestyle 

program. 
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Inngangur 

Síðastliðin 50 ár hefur offita aukist mjög og þróast í það að verða alþjóðlegt 

heilbrigðisvandamál. Hún hefur áhrif á lífsgæði, eykur hættuna á sjúkdómum 

og heilsubresti og stuðlar að hærri kostnaði heilbrigðiskerfisins í löndum um 

allan heim (Ng o.fl., 2014).  

Orsakir offitu eru margar og oftast er um að ræða samspil ýmissa þátta 

eins og hegðunar-, efnahags-, félagslegra-, umhverfis- og erfðaþátta (Lang og 

Froelicher, 2006). Kyrrsetulíferni er talið hafa mikil áhrif á þróun offitu síðustu 

ára, tölvuvæðingin hefur aukið kyrrsetu bæði í frítíma og vinnutíma, 

sjónvarpsáhorf hefur einnig aukist til muna og bílaeign aukist svo dæmi séu 

tekin (Hu, Li, Colditz, Willett og Manson, 2003).  

Til þess að meta hvort fólk sé í ofþyngd eða með offitu er algengt að 

miða við s.k. líkamsþyngdarstuðul (LÞS), en það er einfaldur mælikvarði sem 

byggir á sambandi hæðar og þyngdar og er reiknaður út með jöfnunni hæð (í 

metrum) í öðru veldi deilt í þyngd (kílógrömm)  og er því gefinn upp sem 

kg/m². LÞS er grófur mælikvarði sem tekur ekki til greina vefjasamsetningu 

líkamans (WHO, e.d.b.). Fólk sem komið er með offitu á oft erfitt með að ráða 

við vandann og þarf aðstoð við að breyta lífsstíl sínum. Á Kristnesspítala hefur 

verið boðið upp á fimm vikna lífsstílsmeðferð með langtíma eftirfylgd síðan 

árið 2005, þar sem unnið er m.a. með að breyta hegðun sem tengist hreyfingu 

og mataræði. Breytt hegðun er mikilvægur þáttur í baráttunni við offitu og það 

t.d. að byrja smátt með því að hreyfa sig a.m.k. 15 mínútur á dag og minnka 

matarskammtinn aðeins getur stuðlað að því að fólk geti hægt og rólega breytt 

hegðun sinni og náð að léttast (Hill, Wyatt, Reed og Peters, 2003).  

Þyngdartap getur bætt heilsu en mikilvægt er að huga einnig að 

heilsutengdum lífsgæðum einstaklinga með offitu. Undanfarin ár hafa 

mælitæki, sem mæla heilsutengd lífsgæði, orðið algengari og mikilvægari í 

notkun í klínísku starfi. Til að meta heilsutengd lífsgæði þátttakenda í 

lífsstílsmeðferð á Kristnesi fylltu þátttakendur í s.k. HL-próf (e. Icelandic 

Quality of  Life: IQL) sem er staðlaður íslenskur spurningalisti sem var 

hannaður með það í huga að bera saman heilsutengd lífsgæði (HL) sem metin 

eru huglægt af hverjum einstaklingi (Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, 
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Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997). Þannig er hægt að fylgjast 

með árangri lífsstílsmeðferðarinnar hvað varðar líðan þátttakenda.  

Frá árinu 2005 hafa verið skráðar í sjúkraskrá upplýsingar um þyngd, 

líkamsþyngdarstuðul og heilsutengd lífsgæði þátttakenda við komu, útskrift og 

eftirfylgd í lífsstílsmeðferð á Kristnesi, auk ýmissa bakgrunnsbreyta sem gefa 

upplýsingar um heilsu og aðstæður þeirra sem þangað leita. Þar sem 

offituvandinn er flókinn og illviðráðanlegur þótti höfundi þessa 

meistaraverkefnis áhugavert að taka saman þessar upplýsingar og kanna 

árangur lífsstílsmeðferðarinnar. 

Tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort og þá hvaða áhrif 

lífsstílsmeðferð á Kristnesi hefur á líkamsþyngdarstuðul og heilsutengd 

lífsgæði, að kanna hvort fylgni er á milli líkamsþyngdarstuðuls og 

heilsutengdra lífsgæða og hvort fylgni er á milli breytinga á 

líkamsþyngdarstuðli og heilsutengdum lífsgæðum. Einnig að athuga hvað 

einkennir þá sem leita lífsstílsmeðferðar á Kristnesi. 

Tilgátur rannsóknar 

1. Líkamsþyngdarstuðull er lægri í lok fimm vikna meðferðar og að þremur 

mánuðum liðnum en við upphaf meðferðar.  

2.  Heilsutengd lífsgæði eru meiri í lok fimm vikna meðferðar og að 

þremur mánuðum liðnum en við upphaf meðferðar.  

3.  Fylgni er á milli líkamsþyngdarstuðuls og heilsutengdra lífsgæða. 

4.  Fylgni er á milli breytinga á líkamsþyngdarstuðli og heilsutengdum 

lífsgæðum. 

5. Til lífsstílsmeðferðar á Kristnesspítala leita aðallega konur með mikla 

offitu og skert lífsgæði 

Rannsóknarspurningar 

- Hvaða áhrif hefur lífsstílsmeðferð á Kristnesi á 

líkamsþyngdarstuðul og heilsutengd lífsgæði, annars vegar fimm 



3 

 

vikum frá upphafi meðferðar og hins vegar við þriggja mánaða 

eftirfylgd?  

- Er fylgni á milli líkamsþyngdarstuðuls og heilsutengdra lífsgæða 

og/eða á milli breytinga á líkamsþyngdarstuðli og heilsutengdum 

lífsgæðum?  

- Hvað einkennir þá einstaklinga sem sækja lífsstílsmeðferð á 

Kristnesi? 

Val á rannsóknaraðferð 

Rannsóknarsniðið er afturskyggn lýsandi rannsókn, notast er við tölulegt form 

og tölfræðilegum aðferðum beitt til að túlka gögnin. Með því að velja þessa 

rannsóknaraðferð gefst kostur á að fá heildaryfirlit yfir þátttakendur í 

lífsstílsmeðferðinni á Kristnesi og setja fram lýsandi niðurstöður um hópinn. 

Með þessari aðferð er einnig hægt að draga ályktanir um tengsl milli breyta og/ 

eða mun við endurteknar mælingar á sömu breytum (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  

Skilgreining meginhugtaka 

Líkamsþyngdarstuðull er einfaldur mælikvarði til að meta hættuna á offitu. 

Líkamsþyngdarstuðull byggir á sambandi hæðar og þyngdar og er reiknaður út 

með jöfnunni hæð (í metrum) í öðru veldi deilt í þyngd (kílógrömm) og hefur 

því eininguna kg/m² (WHO, e.d.b.). 

Offita miðast við líkamsþyngdarstuðul ≥ 30 kg/m². 

Ofþyngd miðast við líkamsþyngdarstuðul 25-29,9 kg/m². 

Heilsutengd lífsgæði endurspegla upplifun skjólstæðings af almennri líðan og 

eigin líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu (Kolotkin, Meter og Williams, 

2001; Patrick, 2003).  

Lífsstílsmeðferð er meðferð sem stuðlar að því að styrkja einstaklinginn í því 

að tileinka sér leiðir til að ná markmiðum sínum hvað varðar heilbrigðari 

lífsstíl. Oftast felur slík meðferð í sér aðferðir til að ná tökum á matarvenjum, 
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auka hreyfingu og efla sjálfstraust til breytinga (Foster, Makris og Bailer, 

2005). 

Takmarkanir rannsóknar 

Nokkrar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Um afturskyggna lýsandi 

rannsókn er að ræða og þátttakendur því ekki valdir af handahófi heldur 

einskorðast við þá sem sóttu lífsstílsmeðferð á Kristnesi. Þátttakendur svöruðu 

bakgrunnsupplýsingum eftir upplifun og minni og engar staðfestingar voru 

sóttar annars staðar frá. Þátttakendur skiluðu ekki allir inn niðurstöðum HL-

prófa og sumir mættu ekki í mælingar sem áætlaðar voru.  

Skráningu gagna í sjúkraskrá var stundum ábótavant og ekki voru alltaf 

sömu heilbrigðisstarfsmenn sem söfnuðu upplýsingum á þeim árum sem 

rannsóknin nær yfir og það getur haft áhrif á skráningar. 

Ytra réttmæti segir til um möguleikann að geta dregið ályktanir um 

árangur lífsstílsmeðferðar út fyrir hópinn. Deila má um það hvort hægt sé að 

túlka niðurstöður sem lýsandi fyrir karla þar sem karlkyns þátttakendur í 

rannsókninni voru aðeins 20%. Niðurstöður sýna breytingar yfir tiltölulega 

stutt tímabil og segja því ekkert til um langtímaárangur lífsstílsmeðferðarinnar. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Offita  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health 

Organization; WHO) er offita heimsfaraldur og ein mesta lýðheilsuvá 21. 

aldarinnar vegna algengis, áhrifa á heilsu og meðfylgjandi kostnaðar fyrir 

heilbrigðiskerfið (WHO, 2000). Um það bil 65% af íbúum jarðar búa í löndum 

þar sem offita og ofþyngd eru oftar dánarorsök en vannæring (WHO, 2008). 

Flestar þjóðir þurfa því að takast á við offitu og afleiðingar hennar (WHO, 

2000).  

Offita fékk fyrst sjúkdómsgreiningarnúmer í hinni alþjóðlegu 

sjúkdómaskrá árið 1965 (International Classification of Diseases (ICD), e.d.) 

og því dálítið sérstakt að það var ekki fyrr en 18. júní 2013 sem „The American 

Medical Association“ samdi sérstaka ályktun um að offita væri sjúkdómur. 

Rök þeirra voru að það að lyfta offitu fram sem sjúkdómi myndi hjálpa til við 

að taka betur á offituvandanum (AMA, e.d.). Offita hefur ICD- númerið E66.9 

sem merkir að einstaklingur er með óeðlilega mikla líkamsfitu og með 

líkamsþyngdarstuðul ≥ 30 kg/m² (ICD10Data.com, e.d.).  

Mjög algeng aðferð til að meta holdafar er s.k. líkamsþyngdarstuðull 

(LÞS) (e. Body Mass Index; BMI) en hann er reiknaður út frá hæð og þyngd 

einstaklinga (kg/m²). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur gefið út 

viðmiðunarmörk fyrir flokkun þyngdar fullorðinna út frá líkamsþyngdarstuðli 

og miðast kjörþyngd við 18,5-24,99 kg/m² og offita við 30 kg/m² eða hærra 

(WHO, e.d.b.). Tafla I sýnir nánari flokkun viðmiðunarmarka. Þessi mörk eru 

talin mikilvæg fyrir aukna hættu á að fá ýmsa sjúkdóma. Viðmiðið er það sama 

fyrir bæði kynin og allan aldur fullorðinna einstaklinga, ekki er tekið tillit til 

mismunandi líkamsbyggingar, hvar fitan sest á líkamann né samsetningar vefja 

og ber því að líta á LÞS sem grófan mælikvarða á ofþyngd og offitu. 

Samkvæmt LÞS gæti vöðvastæltur og/eða stórbeinóttur einstaklingur talist 

vera í ofþyngd eða með offitu og annar einstaklingur sem er með töluverða 

kviðfitu í kjörþyngd (WHO, e.d.b).  
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Tafla I. Flokkun LÞS fullorðinna samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 

Viðmið LÞS (kg/m²) 

Vannæring < 18,50 

Kjörþyngd 18,50 – 24,99 

Yfirþyngd ≥ 25,00 

Ofþyngd 25,00 – 29,99 

Offita ≥ 30,00 

 

Þægilegast væri að niðurstöður mælinga á líkamsþyngdarstuðli myndu segja 

til um hvort fólk, hvar sem er í heiminum, á hvaða aldri sem er og af hvoru 

kyni sem er, væri með offitu og í hættu á að fá sjúkdóma vegna þyngdar sinnar 

en  sömu tölu líkamsþyngdarstuðuls þarf að vissu marki að túlka mismunandi 

eftir því hvaða kynþætti fólk tilheyrir (Chang o.fl, 2003; Chung o.fl., 2005; 

Piers, Rowley, Soares og O'Dea, 2003). Líkamsstærð fólks og samsetning 

beina, fitu og vöðva er mismunandi milli ólíkra þjóðernishópa, til dæmis er 

líkamsbygging Asíufólks og hvíta mannsins mjög ólík og því þarf að túlka 

fituprósentu og líkamsþyngdarstuðul mismunandi fyrir þessa tvo hópa 

(Deurenberg, Yap og Van Staveren, 1998). Viðmið líkamsþyngdarstuðuls fyrir 

yfirþyngd og offitu eru lægri í Asíu þar sem fólk frá Asíu er í mun meiri hættu 

á að fá sykursýki II, háþrýsting og hækkaða blóðfitu við sama 

líkamsþyngdarstuðul og Evrópubúar. Í Evrópu miðast yfirþyngd við LÞS ≥ 25 

kg/m² en í Asíu miðast yfirþyngd að öllu jöfnu við LÞS ≥ 22 kg/m² (WHO 

Expert Consultation, 2004). 

Kviðfita tengist ýmsum sjúkdómum og því er mikilvægt að geta skoðað  

hvar fitan sest á líkamann (Folsom, o.fl., 2000). Hlutfall mittis- og 

mjaðmaummáls (e. Waist-hip ratio) segir betur til um dreifingu fitunnar og þar 

með sjúkdómsáhættu en líkamsþyngdarstuðull (Pischon o.fl., 2008). Notast er 

við málband og miklu máli skiptir að rétt sé farið að og sömu aðferðum beitt 

við hverja mælingu, þ.e. staðsetning á málbandi við mjaðmir og mitti, gerð 

málbands og hversu fast er hert að. Nokkur hætta er því á mæliskekkju í þessu. 

Ummál er mælt í sentimetrum á hvorum stað og ummáli mjaðma deilt í ummál 

mittis. Niðurstaðan flokkast í lágt, hækkað, hátt og mjög hátt gildi eftir aldri 

og kyni (WHO, e.d.c). Nýleg rannsókn, sem gerð var í Oxford Brookes 

háskólanum í Bretlandi, bendir á nýja, einfalda aðferð til mats á ofþyngd og 
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offitu, en það er hlutfall mittisummáls og hæðar. Höfundar færa viss rök fyrir 

því að slíkt mat sé betri mælikvarði á áhættu en líkamsþyngdarstuðull. Miðað 

skal við hlutfall 0,5 milli hæðar og mittisummáls og mæling er gerð einfaldlega 

með því að mæla bandspotta jafn langan og hæð viðkomandi og leggja hann 

samanbrotinn til helminga utan um mittið. Ef hann nær utan um mittið þá telst 

viðkomandi ekki í yfirþyngd. Kannað var heilsufar og þyngd tæplega 3.000 

einstaklinga og niðurstöðurnar sýna að hluti þátttakenda, sem voru í kjörþyngd 

samkvæmt útreikningum á LÞS, töldust of grannir samkvæmt spotta-

aðferðinni (Ashwell og Gibson, 2014). 

Þróun offitu síðustu áratuga 

Á heimasíðu WHO kemur fram að árið 2008 voru 1,4 milljarður fullorðinna í 

heiminum í yfirþyngd og af þeim um 500 milljónir með offitu. Með árunum 

hefur offitan breiðst hratt út og árið 2014 voru meira en 1,9 milljarður 

fullorðinna í yfirþyngd og af þeim meira en 600 milljónir með offitu (WHO, 

e.d.a.). Ofþyngd og offita eru minna vandamál í Asíu en í Evrópu og Ameríku. 

Í Japan og Kóreu eru um 4% fullorðinna með offitu, en 32% í Bandaríkjunum 

og Mexíkó. Hlutfall karla og kvenna með offitu er svipað í flestum löndum, en 

í Rússlandi, Suður Afríku, Tyrklandi, Chile og Mexíkó eiga fleiri konur við 

offitu að stríða en karlar, en á Íslandi og í Noregi eru það fleiri karlar en konur. 

Síðan árið 2000 hefur talan yfir of feitt fólk á Íslandi meira en tvöfaldast 

(OECD, 2013). Ísland er nú í 11. sæti af þeim ríkjum innan Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar sem hafa hæst hlutfall fullorðinna einstaklinga með 

offitu. Bandaríkjamenn eru á toppnum og þar á eftir er Mexíkó, Nýja Sjáland, 

Ungverjaland, Ástralía, Kanada, Chile, Bretland, Írland, Lúxemborg og 

Tyrkland (OECD, 2014). Flestar rannsóknir síðustu ára hafa sýnt greinilega 

sókn offitu í flestum löndum. Finucane o.fl. (2011) gerðu kerfisbundna 

yfirlitsrannsókn á breytingu líkamsþyngdarstuðuls í 199 löndum í heiminum á 

árunum 1980-2008. Helstu niðurstöður þeirra sýna að meðal 

líkamsþyngdarstuðull í heiminum jókst um 0,4 kg/m² fyrir hvern áratug. Þeir 

félagar áætla að árið 2008 hafi um 1,46 milljarður fullorðinna einstaklinga í 

heiminum verið með líkamsþyngdarstuðul 25 kg/m² eða meira, þar af 205 

milljónir karla og 297 milljónir kvenna með líkamsþyngdarstuðul ≥ 30 kg/m². 

Gallus o.fl. (2014) birtu niðurstöður þversniðsrannsóknar um algengi 

ofþyngdar og offitu 14.865 fullorðinna í 16 Evrópulöndum árið 2010. 

Niðurstöður sýna að 55% karla og 41% kvenna voru í yfirþyngd  og þar af voru 
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14% karla og 12% kvenna með offitu. Offitan var algengust í norður Evrópu 

en sjaldgæfust í Miðjarðarhafslöndunum og þá sérstaklega Frakklandi og 

Ítalíu. Í meira en 20 af 34 löndum Efnahags- og framfarastofnunarinnar voru 

yfir 50% fullorðinna í ofþyngd eða með offitu. Ogden, Carrol, Kit og Flegal 

(2014) skoðuðu algengi offitu meðal fullorðinna Bandaríkjamanna á árunum 

2011-2012. Þeir notuðu gögn úr bandarískri heilsufarskönnun um hæð og 

þyngd  5.181 þátttakenda. Niðurstöður sýna að einn af hverjum þremur voru 

með offitu eða 34, 9% þátttakenda og fleiri en tveir af hverjum þremur fyrir 

ofan ofþyngdarmörk (LÞS ≥ 25 kg/m2. Skýr og ógnvænleg aukning offitu 

síðustu áratugi hefur orðið til þess að framtíðarspár hafa dregið upp ískyggilega 

mynd. Kelly, Yang, Chen, Reynolds og He (2008) könnuðu í yfirlitsrannsókn 

sinni algengi og þróun ofþyngdar og offitu meðal fullorðinna í 106 löndum í 

heiminum árið 2005. Þeir söfnuðu upplýsingum sem þeir töldu ná yfir 88% 

íbúa jarðar með það fyrir augum að spá fyrir um þróun ofþyngdar og offitu 

fram að árinu 2030. Niðurstöður þeirra sýna að árið 2005 voru 937 milljónir 

fullorðinna einstaklinga í heiminum í ofþyngd og 396 milljónir með offitu. Þeir 

félagar miðuðu við að ofþyngd og offita myndu þróast áfram í sama takti og 

undanfarin ár og tóku tillit til þátta eins og fjölgun íbúa, aldursbreytingu þjóða 

o.fl. Þannig áætluðu þeir að árið 2030 yrðu 1,35 milljarður manna í ofþyngd 

og 573 milljónir með offitu. Fleiri rannsakendur hafa rýnt fram í tímann til 

ársins 2030. Wang, McPherson, Marsh, Gortmaker og Brown (2011) skoðuðu 

áætlaða þróun offitu meðal fullorðinna í Bandaríkjunum og Bretlandi fram til 

ársins 2030. Þeir notuðu svipaðar aðferðir og Kelly og félagar og áætla að öllu 

óbreyttu að 65 milljón fleiri Bandaríkjamenn og 11 milljón fleiri Bretar glími 

við offitu á árinu 2030 en 2010. Engu ríki innan Efnahags- og 

framfarastofnunar Evrópu (OECD) hefur tekist að snúa þróuninni við síðan 

offitufaraldurinn byrjaði um 1980 og teljast nú 18% fullorðinna einstaklinga í 

þessum ríkjum með offitu. Árið 1980 voru færri en einn af hverjum tíu íbúum 

ríkjanna með offitu og hefur sú tala því tvöfaldast til þrefaldast á undanförnum 

áratugum. Frá árinu 1990 hefur offita aukist mest í Ástralíu, Englandi og 

Bandaríkjunum. Undanfarin fimm ár hefur þó heldur hægt á þessum vexti 

meðal nokkurra landa, svo vonir standa til þess að spárnar til 2030 rætist ekki 

að fullu, en engin merki eru þó um verulegan viðsnúning á offituþróuninni í 

neinu ríkjanna (OECD, 2014). 

Líkamsþyngdarstuðull Íslendinga hefur hækkað í takt við þróun offitu í 

heiminum, þótt ekki séu nákvæmlega sömu tölur í nokkrum mismunandi 

rannsóknum á þróuninni hérlendis. Árið 1975 var meðal LÞS íslenskra karla 

24,1 kg/m², árið 1995 var stuðullinn orðinn 25,6 kg/m² og árið 2014 26,8 
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kg/m². Íslenskar konur hafa einnig hækkað sinn LÞS gegnum áratugina, árið 

1975 var hann 23,7 kg/m², árið 1985 24,7 kg/m² og árið 2014 var LÞS orðinn 

25,2 kg/m² (NCD Risk Factor Collaboration, 2016). Árið 2011 kom út skýrsla 

um mataræði, hreyfingu og offitu meðal íbúa á Norðurlöndum þ.e. í 

Danmörku, Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og á Íslandi. Fullorðnir þátttakendur 

voru 9.153 og þar af voru 2.011 frá Íslandi. Fjöldi barna í rannsókninni voru 

2.479 og voru íslensku þátttakendur 518. Niðurstöður sýna að Íslendingar eru 

feitastir af íbúum Norðurlandanna þar sem 57,1% eru í yfirþyngd (LÞS ≥ 25 

kg/m²) og þar af eru 17,8% með offitu. Offita er ekki eins algeng meðal 

nágranna okkar en tölur um offitu eru eftirfarandi: Danmörk 12,0%, Finnland 

14,0%, Svíþjóð 10,2% og Noregur 8,7% (Rasmussen o.fl. 2012).  

Hólmfríður Þorgeirsdóttir, Laufey Steingrímsdóttir, Vilmundur Guðnason og 

Örn Ólafsson (2005) rannsökuðu árið 2002 breytingar á hlutfallslegum fjölda 

of þungra fullorðinna Íslendinga og hvort samband væri á milli fæðuframboðs, 

ofþyngdar og offitu. Þátttakendur komu úr Reykjavíkurhluta MONICA-

rannsóknarinnar og hóprannsóknar Hjartaverndar frá tímabilinu 1975-1994, 

aldurshópar voru 45-54 ára og 55-64 ára. Gögnin í rannsókninni voru frá fyrstu 

komu einstaklinganna. Niðurstöður sýna að líkamsþyngdarstuðull hækkaði hjá 

báðum kynjum og jókst bæði hlutfall þeirra sem voru of þungir og of feitir. 

Hlutfall of feitra kvenna meira en tvöfaldaðist á tímabilinu og hlutfall of feitra 

karla á aldrinum 45-54 ára tvöfaldaðist. Óverulegar breytingar höfðu átt sér 

stað í neyslu orkuríkra fæðu á tímabilinu. Höfundar draga þá ályktun að 

aukning ofþyngdar og offitu sé sambærileg við það sem er á Vesturlöndum og 

að mikilvægt sé að hvetja til heilbrigðari lífshátta hvað hreyfingu og mataræði 

varðar. Svipuð þróun sést í rannsókn sem Bolli Þórsson, Thor Aspelund, 

Tamara B. Harris, Lenore J. Launer og Vilmundur Guðnason (2009) gerðu á  

líkamsþyngdarstuðli miðaldra Íslendinga yfir 40 ára tímabil (1967-2007). 

Þátttakendur voru 17.757 og meðallíkamsþyngdarstuðull jókst um tvær 

einingar hjá báðum kynjum á tímabilinu, svo á árunum 2003-2007 var algengi 

offitu orðið 21% hjá konum og 23% hjá körlum. Margrét Valdimarsdóttir o.fl. 

(2009) rannsökuðu þróun offitu á Íslandi frá 1990 til 2007. Sex 

spurningalistakannanir voru lagðar fyrir fullorðna einstaklinga (18-79 ára) á 

öllu landinu á tímabilinu og voru þátttakendur valdir með tilviljun úr þjóðskrá. 

Svarendur gáfu sjálfir upp þyngd og hæð, ekki var um mælingar að ræða.  

Niðurstöður benda til þess að hlutfall of feitra karla hafi verið 7,2% á árinu 

1990, en hækkaði í 18,9% árið 2007 og hjá konum hækkaði hlutfallið úr 9,5% 

í 21,3% á sama tíma. Hlutfall íslenskra karla yfir kjörþyngd (LÞS ≥ 25) var þó 

heldur hærra en meðal kvenna. Nokkru seinna, eða  2010-2011, var gerð 
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landskönnun sem sýnir enn hærri tölur, en  af þeim 1.312 þátttakendum  á 

aldrinum 18-80 ára sem tóku þátt í könnuninni voru 37,5% í ofþyngd (LÞS 25-

29,99 kg/m²) og 21% með offitu (LÞS ≥ 30 kg/m²) (Hólmfríður Þorgeirsdóttir 

o.fl., 2011). Laufey Steingrímsdóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir, Lilja Sigrún 

Jónsdóttir, Rafn Sigurðsson og Laufey Tryggvadóttir (2010) rannsökuðu 

algengi offitu meðal 18-45 ára kvenna á Íslandi. Þátttakendur voru slembiúrtak 

úr þjóðskrá og niðurstöður sýna að af þeim 15.025 konum sem svöruðu 

könnuninni voru 34,2% með offitu og er það hæsta tala um tíðni offitu í 

íslenskum rannsóknum. Skýrsla Landlæknisembættisins sem byggist á 

viðamikilli póstkönnun frá 2012, með þátttöku um tíu þúsund Íslendinga á 

aldrinum 18-84 ára, sýnir að fjórðungur þátttakenda á aldrinum 18-66 ára 

glímdi við offitu og um 23% í aldurshópnum 67-79 ára (Jón Óskar 

Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2014).  

 Offita barna í heiminum hefur aukist gríðarlega undanfarin ár og er litin 

mjög alvarlegum augum í tengslum við stöðu heilbrigðismála á 21. öld. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur ríka ástæðu til að vinna að því að 

fyrirbyggja og meðhöndla ofþyngd og offitu barna (WHO, e.d.d.). Áætlað er 

að árið 2013 hafi um 42 milljónir barna, fimm ára og yngri, verið í ofþyngd. Í 

dag má áætla að um 20-25% barna og unglinga í heiminum séu yfir kjörþyngd 

og þar af séu 4,9% drengja og 5,4% stúlkna með offitu (Batch og Baur, 2015). 

Offituþróun meðal barna í nokkrum löndum Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar hefur staðið í stað s.l. 10 ár og þar má nefna Frakkland 

og England (OECD, 2014). Fjöldi barna með offitu er svipaður á 

Norðurlöndunum, eða 2-4% og er munur milli landanna ekki tölfræðilega 

marktækur (Rasmussen o.fl., 2012). Rannsókn  Brynhildar Briem (1999) á 

heilsufari níu ára barna á Íslandi á tímabilinu 1938-1998 sýnir að hlutfall of 

þungra og of feitra barna jókst úr 0,2% í 19% á þessu tímabili. Niðurstöður 

Stefáns Hrafns Jónssonar og Margrétar Héðinsdóttur (2010) um  líkamsþyngd 

barna á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2002-2009 sýna að hlutfall of feitra 

barna, óháð kyni og aldri, hækkaði um 1,3% á rúmum fimm árum eða úr 4,2% 

árið 2004 í 5,5% árið 2009. Rannsókn Sigurbjörns Birgis Arngrímssonar, 

Erlings Birgis Richardsson, Kára Jónssonar og Önnu Sigríðar Ólafsdóttur 

(2012) sýnir hins vegar að aukning offitu og ofþyngdar meðal íslenskra barna 

er á undanhaldi. 

 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir offitu sem afleiðingu af 

orkuójafnvægi milli þeirra hitaeininga sem neytt er og þeirra hitaeininga sem 

brennt er og hafa bæði erfðir og atferli áhrif á það (WHO, e.d.a). Breytt 

umhverfisskipulag og tæknivæðing eru talin vera meðal skýringa á aukinni 
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offitu í heiminum. Í Bandarískri rannsókn Frank, Saelens, Powell og Chapman 

(2007) á 3.522 einstaklingum sem kusu sér búsetuform eftir 

umhverfisskipulagi, sýnir að þeir sem bjuggu í umhverfi sem bauð upp á 

göngufjarlægð í dagleg verkefni, hreyfðu sig meira, keyrðu minna og voru í 

minni hættu á að þróa með sér offitu en aðrir sem bjuggu í umhverfi sem 

bílanotkun var nauðsynleg. Fólk þarf að leggja minni orku og krafta í dagleg 

störf þar sem notkun véla og tækja eru algengari en rannsókn Lanningham-

Foster, Nysse og Levine (2003) með 122 þátttakendum sýnir hversu mikla orku 

þátttakendur spöruðu með því að nota tæki eins og lyftur, þvottavélar, bíla o.fl. 

í verkefnum daglegs lífs. Ding og Gavel (2012) gerðu yfirlitsrannsókn á 36 

rannsóknum sem birtust á árunum 1990-2011 og tók fyrir samband 

umhverfisskipulags, hreyfingu og offitu. Mikilvægt er að huga að því hvernig 

íbúðarbyggð er skipulögð m.t.t. tækifæra til að stunda útivist og hreyfingu í 

nágrenni við heimili, hafa þurfi í huga menningu, aldur o.fl. Flestar 

rannsóknanna mæla með frekari rannsóknum á þessu sviði. Yfirlitsgrein  

Swinburn o.fl. (2013) um samband umhverfis, matar og offitu sýnir að 

mikilvægt er að huga að þáttum eins og matarmenningu þjóða, framboði og 

aðgengi að hollum mat, gæði matvæla, reglum og sköttum tengdum matvælum 

og kostnaði. Þessi þættir séu mikilvægir með það í huga að fólk hafi aðgang að 

og kjósi hollan og næringarríkan mat fram yfir óhollustu. Bandarísk rannsókn 

Swinburn, Sacks og Ravussin (2009) á heilsufarsupplýsingum fullorðinna og 

barna sýnir að neysla orkuríkrar fæðu hefur aukist gífurlega frá árunum 1970 

til 2000 og álykta höfundar að það útskýri þróun offitu í Bandaríkjunum.  

Yfirvöld í ýmsum löndum hafa reynt að sporna við offituþróun með því að 

setja vissar reglur. Sem dæmi má nefna greiða Bandaríkjamenn fólki með 

offitu umbun fyrir að leita leiða til að bæta heilsu og ná árangri á því sviði og 

í Japan hefur sérstök heilsunefnd verið starfandi síðan 2008 sem hefur það 

markmið að leiðbeina fólki sem glímir við heilsuleysi vegna offitu. Yfirvöld 

innan efnahags- og þróunarlandanna brugðu á það ráð árið 2011 að leggja 

skatta á orkuríkan mat og sykur í þeim tilgangi að draga úr sölu slíkra vara og 

í Ungverjalandi dróst sala vöru með slíka skatta saman um 27% sama ár. Fleiri 

lönd lögðu fram niðurstöður í skýrslu um góðan árangur þessara skatta. 

Mexíkó og fleiri lönd fylgdu fordæmi um sykurskatt eftir og til að bæta um 

betur hófst auglýsingaátak í Mexíkó árið 2013 með skilaboðum til þjóðarinnar 

um hversu alvarlegar afleiðingar offitan hefur. Áfram má nefna aðgerðir 

yfirvalda til að stöðva offitu eins og átak í næringarmerkingu matvæla og 

reglur um takmarkanir á auglýsingu óhollustuvara (OECD, 2014). 
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Vísindamenn við MIT (Massachusetts Institute of Technology) og 

Harvard háskólann í Bandaríkjunum telja sig hafa sýnt fram á það að ákveðið 

genasamband ráði því hvort líkaminn brenni fitu eða geymi hana og styðja 

þannig við erfðafræðileg áhrif tengd offitu, að hún stafi ekki eingöngu af 

ójafnvægi milli þess sem er borðað og þeirrar hreyfingar sem stunduð er. Hægt 

sé að stjórna þessu genasambandi til að stýra því hvort líkaminn geymi fitu eða 

sói henni og þannig sé kominn möguleiki til að koma í veg fyrir og lækna fólk 

af offitu (Claussnitzer o.fl., 2015). Nýleg yfirlitsrannsókn færir greinargóð rök 

fyrir því að bæði erfðir og umhverfi hafi áhrif á það hvort fólk sé með offitu 

eða ekki. Ákveðin gen geti leitt til offitu t.d. með því að skerða tilfinningu fyrir 

magamáli og í nútímaumhverfi matarofgnóttar séu slíkir einstaklingar í aukinni 

hættu á offitu. Til að sporna við þessu telja höfundar að lyfjaiðnaðurinn þurfi 

að leggja sitt af mörkum og einnig sé mikilvægt fyrir þessa einstaklinga að fá 

aðstoð með að breyta hegðun sinni varðandi matarvenjur, þróun 

svengdarvitundar og þess háttar (Llewellyn og Wardle, 2015). 

Í gamla daga var sagt að fjórðungi brygði til föður, fjórðungi til móður, 

fjórðungi til fósturs og fjórðungi til nafns, sem má túlka sem svo að fólk erfir 

ákveðna þætti en annað mótist af uppeldi og umhverfi. Erfðum er erfitt að 

breyta en aftur á móti er mögulegt að breyta hegðun og umhverfi sem síðan 

getur haft sitt að segja um þróun offitu í heiminum.  

Tengsl offitu við sjúkdóma 

Áður fyrr þótti aukin þyngd merki um ríkidæmi og heilbrigði en í dag telst 

offita langvinnur sjúkdómur sem oft á tíðum leiðir af sér aðra sjúkdóma. 

Offitan telst meiri heilsufarsáhættuþáttur en t.d. næringarskortur og sýkingar 

(WHO, 2000).  

Helstu líkamlegu sjúkdómar sem tengjast offitu eru m.a. sykursýki II, 

kæfisvefn, stoðkerfisverkir, hjarta- og æðasjúkdómar og ákveðnar tegundir af 

krabbameini (Must og Strauss, 1999; Peytremann-Bridevaux og Santos-

Eggimann, 2008; Jensen o.fl., 2014; Martin-Rodriguez, Guillen-Grima, Martí,  

og Brugos-Larumbe, 2015). Önnur vandamál sem tengjast offitu eru t.d. 

svefntruflanir, ófrjósemi og erfiðleikar með fæðingu (Colquitt, Pickett, 

Loveman og Frampton, 2014). Samantektarrannsókn Berrington o.fl. (2010) á 

19 framskyggnum rannsóknum um samband offitu og dánarorsaka sýnir að af 

þeim 1,46 milljón þátttakendum sem létu lífið á rannsóknartímanum mátti að 

stórum hluta rekja dánarorsök þeirra til offitutengdra sjúkdóma, sérstaklega 
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hjarta- og æðasjúkdóma. Kenchaiah o.fl. (2002) rannsökuðu samband offitu og 

hjartaáfalla meðal 5.881 þátttakenda í enskri hjartarannsókn með 14 ára 

eftirfylgdartíma og komust að því að einstaklingar með offitu voru í tvöfalt 

meiri hættu á að fá hjartaáfall en þeir sem ekki voru með offitu. 

Wang, McPherson, Marsh, Gortmaker og Brown (2011) skoðuðu áætlaða 

aukningu sjúkdóma tengdum offitu meðal fullorðinna Breta og 

Bandaríkjamanna fram til ársins 2030 og þeim telst til  að þjóðirnar þurfi árið 

2010 að meðhöndla 6-8,5 milljónir fleiri sykursýkistilfelli, 5,7-7,3 milljónir 

fleiri hjartasjúkdóma og heilablóðföll og 492.000-669.000 fleiri 

krabbameinstilfelli, sem rekja má til offitunnar, en fyrir 2011. Um heim allan 

deyja um 3,4 milljónir manna vegna sykursýki. Áætlað er að dauði vegna 

sykursýki muni tvöfaldast milli áranna 2005 og 2030. Sykursjúkum fjölgar á 

öllum aldri í Evrópu og er þar helst talið um að kenna yfirþyngd, óhollu 

mataræði og hreyfingarleysi. Í Evrópu eru u.þ.b. 60 milljónir manna 25 ára og 

eldri með sykursýki, eða um 10,3% karla og 9,6% kvenna (WHO, e.d.e.). Á 

Íslandi hefur algengi sykursýki II aukist í hlutfalli við vaxandi ofþyngd og 

tvöfaldaðist hjá íslenskum körlum og jókst um 50% hjá íslenskum konum á 

árunum 1967-2007 (Bolli Þórsson o.fl., 2009). Samantektarrannsókn Pérez, 

Munoz, Cortés og de Pablos Velasco (2007) á 99 rannsóknum um samband 

offitu og hjarta- og æðasjúkdóma sýnir að tengsl eru á milli sykursýki II og 

heildarmagns fituvefs, einkum kviðfitu. Sextíu og sjö prósent þeirra sem hafa 

sykursýki II eru með LÞS ≥ 27 kg/m² og 46% eru með LÞS ≥ 30 kg/m². 

Rannsókn Wing o.fl. (2011) á sambandi þyngdartaps og hjarta- og 

æðasjúkdóma hjá 5.145 bandarískum þátttakendum sýnir að aðeins 5-10% 

þyngdartap getur aukið lífslíkur og bætt heilsu, einkum hvað varðar hjarta- og 

æðasjúkdóma og sykursýki II. Samantektarrannsókn Orzano og Scott (2004) 

sýnir einnig að aðeins 5-10% þyngdartap getur haft jákvæð áhrif á hjarta- og 

æðasjúkdóma.   

Algengt er, einkum meðal karlmanna,  að þótt öndun sé viðunandi að 

degi til verði súrefnismettun í svefni ábótavant og þetta ástand getur leitt til 

kæfisvefns (Kopelman, 1992). Sænsk þversniðsrannsókn á 3.034 

einstaklingum með offitu, sem ekki voru greindir með kæfisvefn, sýnir að 

þriðjungur kvenna og helmingur karla með LÞS ≥ 35 voru í raun með 

kæfisvefn (Grunstein, Stenlof, Hedner og Sjöstrom, 1995).  

Í yfirlitsgrein Anderson o.fl. (2015) á sambandi offitu og krabbameins 

kemur fram að aukinn fituvefur getur leitt til krabbameina eins og í ristli og 

endaþarmi, vélinda, nýrum, brisi, gallblöðru, lifur og blöðruhálskirtli. Konur 

með offitu eru í aukinni hættu á að fá legháls- og brjóstakrabbamein við 
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tíðarhvörf. Talið er að hægt sé að rekja um 4-38% þessara krabbameina til 

offitu.  

Offita leiðir oft til vandamála í stoðkerfinu og í yfirlitsgrein Shultz, 

Byrne og Hills (2014) á sambandi offitu og stoðkerfis sýnir að álag á bein og 

liðamót vegna offitu geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir stoðkerfið. 

Vöðvauppbygging líkamans er yfirleitt ekki nægjanleg til að stýra eðlilegum 

hreyfingum og halda við stoðkerfi of feitra einstaklinga og jafnvægi skerðist. 

Þetta getur leitt til ýmissa vandamála og verkja eins og í baki og slitgigtar í 

hnjám og mjöðmum. Of feitir einstaklingar eiga því oft erfitt með hreyfingar 

tengdum daglegri iðju og að finna líkamsrækt við hæfi. Verkir draga úr löngun 

til hreyfingar og þannig hefst vítahringur.  

Í yfirlitsgrein Ursini, Naty og Grembiale (2011) kemur fram að fólk með 

vefjagigt er í 40% meiri hættu á að vera með offitu og 30% meiri hættu á að 

vera í ofþyngd en fólk við góða heilsu. Erfitt er þó að vita hvort offita er orsök 

eða afleiðing vefjagigtar. Okifuji, Donaldson, Barck og Fine (2010) 

rannsökuðu samband vefjagigtar, offitu og annarra þátta. Þátttakendur voru 

215 Bandaríkjamenn sem svöruðu spurningalistum og einnig voru gerðar 

ýmsar mælingar. Niðurstöður sýna að tæplega  helmingur  þátttakenda voru 

með offitu. Marktækur munur fannst á verkjum og stirðleika í liðamótum, 

minni líkamsstyrk og svefnvandamálum hjá þeim vefjagigtarsjúklingum sem 

voru með offitu miðað við þá sem ekki voru með offitu. Rannsakendur draga 

þá ályktun að offita leiðir til meiri einkenna vefjagigtar og nauðsynlegt sé að 

huga að leiðum til þyngdartaps í meðferð vefjagigtar.   

Offita tengist ekki einungis líkamlegum sjúkdómum heldur einnig 

ýmsum geðrænum vanda, svo sem þunglyndi, kvíða og streitu og getur þar 

bæði verið um að ræða að offita valdi andlegu álagi og að andleg vanheilsa 

leiði til offitu. Lyfjaáhrif koma hér líka inn í myndina, því lyf gegn þunglyndi 

geta valdið þyngdaraukningu með því að hafa lystaukandi áhrif. 

Þversniðsrannsókn þeirra Uguz, Sahingoz, Gungor, Aksoy og Askin (2015) á 

362 einstaklingum sem höfðu tekið þunglyndislyf í 6-36 mánuði sýnir 

marktæka þyngdaraukningu hjá þátttakendum frá því þeir byrjuðu að taka 

þunglyndislyf.  

Könnun Scott, McGee, Wells og Browne (2008) meðal 12.992 íbúa Nýja 

Sjálands sýnir að  einstaklingar með offitu voru 46% líklegri til að glíma við 

kvíða og 27% líklegri til að þjást af þunglyndi en þeir sem voru í kjörþyngd. 

Abilés o.fl. (2010) báru saman 50 einstaklinga með offitu og 25 einstaklinga í 

kjörþyngd, m.t.t. geðrænna vandamála. Offituhópurinn var með minna 

sjálfsálit, stressaðri, þunglyndari og kvíðnari en þeir sem voru í kjörþyngd. 
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Averbukh o.fl. (2003) rannsökuðu  þunglyndi meðal 47 bandarískra 

einstaklinga sem fóru í hjáveituaðgerð. Mælingar voru gerðar á þátttakendum 

fyrir aðgerð og aftur einu ári síðar. Þunglyndi var mun minna eftir aðgerð og 

munurinn var meiri meðal þeirra sem voru með mikið þunglyndi fyrir aðgerð 

en hinna sem voru minna þunglyndir fyrir aðgerð. Rannsóknir þeirra 

Kalarchian o.fl. (2007) og Mühlhans, Horbach og de Zwaan (2009) sýna einnig 

að einstaklingar sem óska eftir að fara í offituaðgerð eru oftar með meiri kvíða 

og þunglyndi en þeir sem eru í kjörþyngd eða með vægari þyngdaraukningu. 

Norsk, framskyggn hóprannsókn þeirra Bjerkeset, Romundstad, Evans og 

Gunnell (2008) á 74.332 einstaklingum sýnir að hækkun líkamsþyngdarstuðuls 

tengist auknum líkum á þunglyndi. Fleiri rannsóknir benda til þess að offita 

virðist leiða til þunglyndis (Roberts, Deleger, Strawbridge og Kaplan, 2003; 

Herva o.fl., 2006). Kerfisbundin yfirlitsrannsókn og safngreining sem náði yfir 

15 rannsóknir á ofþyngd og þunglyndi bendir hins vegar til að þunglyndi geti 

leitt til offitu (Luppino o.fl., 2010). Framskyggn hóprannsókn Vogelzangs o.fl. 

(2008) á 2.088 bandarískum einstaklingum sýnir að þeir sem voru þunglyndir 

voru oftar með kviðfitu en þeir sem ekki voru þunglyndir. Rannsókn Torres og 

Nowson (2007) sýnir að kvíðið og þunglynt fólk þróaði gjarnan með sér 

ofþyngd og offitu, en orsakasamband var þó óljóst. Niðurstöður framskyggnar 

hóprannsóknar Forman-Hoffman, Yankey, Hillis, Wallace og Wolinsky  

(2007) á 9.130 þátttakendum á aldrinum 53-63 ára sýna hins vegar engin tengsl 

á milli þyngdaraukningar og þunglyndis. Erermis o.fl. (2004) rannsökuðu þrjá 

30 manna unglingshópa þar sem einn hópurinn samanstóð af unglingum með 

offitu, annar var ekki með offitu og sá þriðji, sem var viðmiðunarhópur, var í 

kjörþyngd. Mælingar voru gerðar á m.a. sjálfsáliti og þunglyndi. Hópurinn sem 

glímdi við offitu var með meira þunglyndi, minna sjálfsálit og fleiri 

hegðunarvandamál en hinir hóparnir. Framskyggn hóprannsókn Anderson, 

Cohen, Naumova, Jacques og Must (2007) á 776 unglingum á 20 ára tímabili 

sýnir að unglingsstúlkur með offitu eru í aukinni hættu á að þróa með sér 

þunglyndi og kvíða á fullorðinsárum, en hins vegar kom ekki fram aukin hætta 

á þunglyndi og kvíða á fullorðinsárum hjá unglingsdrengjum með offitu. 

Safngreining Blaine (2008), þar sem teknar voru saman 16 rannsóknir um áhrif 

þunglyndis á offitu, sýnir að þunglynt fólk var í mun meiri áhættu á að þróa 

með sér offitu en þeir sem ekki voru þunglyndir og að þunglyndar 

unglingsstúlkur voru í mestri áhættu. Þetta sýnir mikilvægi þess að greina og 

meðhöndla þunglyndi, sérstaklega meðal unglingsstúlkna, til að minnka 

áhættuna á offitu síðar meir. Af ofantöldu má sjá að ekki er alltaf ljóst hvað 

orsakar hvað í þessu samhengi og ýmsir þættir, svo sem aldur og kyn geta skipt 
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máli fyrir þróun hins margþætta sambands á milli offitu og geðrænna 

vandamála. 

Fordómar gegn feitu fólki eru talsverðir í vestrænum samfélögum, bæði 

meðal almennings, heilbrigðisstarfsfólks og þeirra sem sjálfir kljást við offitu 

(Saguy 2014, Ogden og Clementi 2010). Umræða samfélagsins um holdafar 

getur haft talsvert að segja um hvernig viðhorf almennings til offitu er. 

Rannsókn Saguy (2014) meðal almennings (þátttakendafjöldi 2.123) á 

upplifun á því hvernig umræða um offitu er, sýnir að þátttakendur töldu offitu 

vera afleiðingu persónulegrar hegðunar og þannig á ábyrgð hvers einstaklings 

sjálfs og að feitt fólk gæti ekki verið við góða heilsu. Höfundur telur að 

rannsakendur, blaðamenn, stjórnmálamenn o.fl. þurfi að huga að orðalagi sínu 

þegar rætt er um offitu og offitufaraldurinn til að auka ekki á fordóma í 

samfélaginu. Eigindleg rannsókn Ogden og Clementi (2010) sýnir upplifun 46 

einstaklinga á lífi sínu með offitu. Tekin voru viðtöl við þátttakendur sem voru 

með offitu eða höfðu verið með offitu. Lífið með offitu leiddi af sér lítið 

sjálfsálit, þau upplifðu sig ljót og ógeðsleg. Þjóðfélagið stimplaði þau á þann 

hátt að það ýtti undir þá erfiðleika sem þegar voru til staðar. Sumir töldu þó að 

fordómar samfélagsins hefðu hvatt þau til að gera jákvæðar breytingar á lífsstíl. 

Fólk með offitu stendur höllum fæti í atvinnuleit vegna fitufordóma, þó fyrst 

og fremst konur, eins og fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Tinnu 

Laufeyjar Ásgeirsdóttur (Asgeirsdottir, 2011) á gögnum stórrar 

þversniðsrannsóknar á Íslandi.    

Tengsl offitu við félagslega þætti    

Rannsókn Devaux og Sassi (2013) á heilsufarskönnunum 11 landa Efnahags- 

og framfarastofnunarinnar sýnir að of feitir einstaklingar voru með verri 

félags- og efnahagsstöðu en þeir sem voru í kjörþyngd. Þessi félagslegi 

ójöfnuður fannst í öllum 11 löndunum og var algengari meðal kvenna en karla. 

Rannsókn Drewnowski o.fl. (2014) á rúmlega 8.000 þátttakendum búsettum í 

París og Seattle sýnir að of feitir einstaklingar voru oftar með minni menntun 

og lægri tekjur en þeir sem voru í kjörþyngd. Yfirlitsrannsókn McLaren (2007) 

á 333 rannsóknum, sem birtar voru á árunum 1988-2004, og taka fyrir samband 

offitu og félags- og efnahagslegrar stöðu sýnir að því verri sem félags- og 

efnahagslega staða einstaklinga var, því meiri líkur voru á offitu. Þetta fannst 

hjá báðum kynjum. Kerfisbundin rannsókn þeirra Dinsa, Goryakin, Fumagalli 

og Suhrcke (2012) á sambandi offitu og efnahags- og félagslegrar stöðu þeirra 
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sem búa í lág- og millitekjulöndum sýnir að þeir sem bjuggu í fátækum löndum 

og voru með góða menntun voru frekar með offitu en þeir sem ekki voru með 

góða menntun. Þeir sem bjuggu í millitekjulöndum voru aftur á móti frekar 

með offitu ef menntun var lítil, sérstaklega konur. 

Meðal Norðurlandabúa eykst offita með minni menntun (Rasmussen o.fl., 

2012). Rannsókn Gallus o.fl. (2014) á 14.685 þátttakendum í 16 

Evrópulöndum sýnir tengsl offitu við ýmsa þætti, en offita jókst með minni 

menntun og hækkandi aldri og var algengari hjá þeim sem voru reyklausir en 

hjá þeim sem reyktu. Bandarísk langtímarannsókn Fradkin o.fl. (2015) um 

tengsl milli menntunar og offitu hjá 4.825 unglingum sýnir að ef unglingurinn 

ólst upp á heimili þar sem menntunarstig var hátt, eða a.m.k. einhver á 

heimilinu með háskólagráðu, þá voru marktækt minni líkur á að unglingurinn 

væri of feitur miðað við ef menntunarstig heimilismeðlima var lágt. Munurinn 

mældist helst hjá einstaklingum af rómönskum ættum og þeim sem voru af 

Evrópskum uppruna. Rannsókn Rasmussen o.fl. (2012) sýnir að offita meðal 

barna á Norðurlöndum var algengari ef foreldrar voru með litla menntun, 

marktæk tengsl mældust milli þessara þátta hjá íslensku þátttakendum. 

Fólk á miserfitt með að ná tökum á sjúkdómum sem eru fylgikvillar offitunnar, 

80% þeirra sem deyja af völdum sykursýki II er fólk af lág- og miðstétt og með 

litla menntun (WHO, e.d.e.). 

Rannsókn Weil o.fl. (2002) á heilsufarsupplýsingum 145.007 

Bandaríkjamanna á árunum 1994-1995 sýnir að öryrkjar voru líklegri til að 

þjást af offitu en þeir sem voru í kjörþyngd. Bandarísk rannsókn Sturm, Ringel 

og Andreyeva (2004) bendir til þess að þar sem sífellt fleiri Bandaríkjamenn 

þjást af offitu þá fjölgi þeim sem fara á örorku um sem nemur 1% árlega 

umfram því sem búast mætti við ef offita ykist ekki. Rannsókn á algengi og 

tengsl örorku við offitu á Íslandi á árunum 1992-2004 sýnir að á þessum árum 

fjölgaði öryrkjum, sem höfðu offitu sem fyrstu sjúkdómsgreiningu, úr 37 í 111 

eða sem svaraði 183% aukning hjá konum og 263% aukning hjá körlum. Þessi 

aukning var marktækt meiri en aukning örorku almennt á þessu tímabili. Það 

lítur út fyrir að fjöldi þeirra sem hafa alvarlega offitu hér á landi fari vaxandi 

og það hefur áhrif á fjölda nýrra öryrkja sem greinast (Sigurður Thorlacius, 

Sigurjón B. Stefánsson og Laufey Steingrímsdóttir, 2006).  

Endurtekin þversniðsrannsókn í Finnlandi á 1.787 einstaklingum á 21 

árs tímabili, sýnir tengsl milli búsetu og ofþyngdar að því leyti að íbúar á 

landsbyggðinni voru oftar í ofþyngd og með offitu en íbúar í þéttbýli og drógu 

höfundar þá ályktun að þyngri einstaklingar sem leitast við að búa í dreifbýli 

séu í meiri hættu á að þyngjast (Jokela o.fl., 2009). Hjá Norðurlandabúum er 
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offita algengari meðal íbúa á landsbyggðinni og hjá þeim sem hafa litla 

menntun og hún eykst með hækkandi aldri (Rasmussen o.fl., 2012). 

Íslenskar rannsóknir birta tengsl offitu og ýmissa þátta. Laufey 

Steingrímsdóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir, Lilja Sigrún Jónsdóttir, Rafn 

Sigurðsson og Laufey Tryggvadóttir (2010) rannsökuðu holdafar ungra kvenna 

eftir búsetu árið 2004 og sýna niðurstöður þeirra að tæp 40% kvenna á 

höfuðborgarsvæðinu á aldrinum 18-45 ára voru yfir kjörþyngd, en 50% kvenna 

á landsbyggðinni. Rannsókn um áhrif búsetu og menntunar á mataræði og 

líkamsþyngdarstuðul kvenna og karla sýnir að konur, 46 ára og eldri, innan 

höfuðborgarsvæðisins voru með lægri líkamsþyngdarstuðul en konur utan 

höfuðborgarsvæðisins. Slíkur munur fannst hins vegar ekki meðal karla eða 

yngri kvenna. Fólk sem bjó utan höfuðborgarsvæðisins borðaði fituríkari fæðu 

en fólk á höfuðborgarsvæðinu. Menntunarstig tengdist ekki holdafari í þessari 

rannsókn (Hrafnhildur Guðjónsdóttir o.fl., 2015). 

Heilsutengd lífsgæði 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreindi lífsgæði árið 1997 sem skilning 

einstaklingsins á tilveru sinni hvað varðar menningu og lífsgildi í tengslum við 

markmið, væntingar, lífskjör og hluttekt. Þessi skilgreining er víð og hefur að 

gera með líkamlega- og andlega heilsu, sjálfstæði, félagslega þátttöku og 

umhverfi (World Health Organization Quality of life (WHOQL) Group, 1997). 

Margir fleiri hafa skilgreint lífsgæði og t.d. skilgreindu Browne o.fl. (1994) 

það hugtak sem víxlverkun milli ytri þátta í lífinu og svo hvernig 

einstaklingurinn skynjar þá. Skilgreiningar á lífsgæðum og heilsutengdum 

lífsgæðum eru margar og hafa menn ekki sammælst um hvaða skilgreiningar 

eru hinar einu réttu. Stundum eru sömu hugtök notuð í báðum skilgreiningum 

og því erfitt að sjá mun á þessu tvennu (Ferrans, Zerwic, Wilbur og Larson, 

2005). Þó má gera greinamun á almennum lífsgæðum og heilsutengdum 

lífsgæðum á þann hátt að helstu lífsnauðsynjar eins og hamingja, vellíðan, 

húsnæði, tekjur og næring teljast til almennra lífsgæða en til heilsutengdra 

lífsgæða teljast að auki þættir sem varða heilsuna sjálfa og upplifun á henni 

(Draper, 1997; Häyry, 2000). 

Á árunum 1990 til 1999 urðu próf sem mæla lífsgæði mjög algeng í 

notkun og rannsóknir á lífsgæðum birtust sem aldrei fyrr (Garratt, Schmidt, 

Mackintosh og Fitzpatrick, 2002). Í framhaldi fóru menn að skilgreina 

heilsutengd lífsgæði (HL). Með heilsutengdum lífsgæðum er átt við ýmsa þætti 
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sem geta haft áhrif á heilsu eins og t.d. fjárhagur, frelsi, sjálfstjórn og samskipti 

(Guyatt, Feeny og Patrick, 1993). Heilsutengd lífsgæði endurspegla upplifun 

einstaklingsins á almennri líðan og eigin líkamlegri, andlegri og félagslegri 

heilsu (Patrick, 2003). Alþjóðlegur hópur sérfræðinga í heilsutengdum 

lífsgæðum tengir heilsutengd lífsgæði eftirfarandi þáttum: líkamleg, andleg og 

félagsleg færni, hlutverk, almenn lífshamingja og upplifun heilbrigðis (Berzon, 

Hays og Shumaker, 1993). Önnur skilgreining á heilsutengdum lífsgæðum 

tengist viðhorfum og upplifun einstaklingsins til eigin vellíðunar og 

líkamlegrar, andlegrar og vitrænnar getu ásamt upplifun á því að geta sinnt 

mikilvægum hlutverkum tengdum fjölskyldu, starfi og samfélagi (Wenger og 

Furberg, 1990). Með líkamlegri færni er átt við færni til að sinna daglegum 

athöfnum, með félagslegri færni er átt við færni til að sinna hlutverkum og 

skyldum sem tengjast starfi, fjölskyldu og samfélagi, með andlegri færni er átt 

við andlega líðan eins og það að vera laus við kvíða, áhyggjur, o.fl. Almenn 

líðan er upplifun einstaklingsins á eigin vellíðan. Fleiri þættir tilheyra 

heilsutengdum lífsgæðum eins og taugasálfræðileg starfsemi, svefn, félagsleg 

tengsl, o.fl. (Naughton og Shumaker, 2003). Með notkun prófa sem mæla 

heilsutengd lífsgæði má safna mikilvægum upplýsingum um almenna líðan, 

breytingar á ýmsum þáttum heilsutengdra lífsgæða og áhrif þeirra á daglegt líf 

(Naughton og Shumaker, 2003).  

Mikil aukning hefur verið á framboði og notkun mælitækjanna og 

ástæðan fyrir því er m.a. krafa frá heilbrigðiskerfinu um mat á árangri 

meðferða sem í boði eru. Einstaklingar sem eru með langvinna og/eða 

ólæknandi sjúkdóma þurfa  að eiga möguleika á meðferð sem snýr allt í senn 

að líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum og mikilvægt er að meta 

árangur meðferðar (Addington-Hall og Kalra, 2001).  

Þróuð hafa verið mælitæki sem mæla ýmist almenna eða ákveðna þætti 

heilsutengdra lífsgæða (Fallowfield, 1996). Prófum sem ætlað er að meta 

heilsutengd lífsgæði má skipta í þrjár gerðir en það eru þau sem eru almenns 

eðlis og mæla almenn heilsutengd lífsgæði, þau sem mæla ákveðna sjúkdóma 

eða aldurshópa og að lokum þau sem mæla hluta af þáttum heilsutengdra 

lífsgæða eins og t.d. þunglyndi eða líkamlega færni (Naughton og Shumaker, 

2003). Dæmi um próf sem mæla heilsutengt lífsgæði almenns eðlis eru 

Sickness Impact Profile (SIP) (Bergner, Bobbitt, Carter og Gilson, 1981) og 

SF-36 Item Health Status Profile (Ware og Sherbourne, 1992). SF-36 hefur 

verið þýtt á íslensku og búið er að meta próffræðilega eiginleika íslensku 

útgáfunnar (Margrét Eiríksdóttir, 2011). Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, 

Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson (1997) þróuðu próf á íslensku, HL-
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próf, þar sem einstaklingar meta huglægt heilsutengd lífsgæði sín. HL-prófið 

reyndist áreiðanlegt og réttmætt og því nothæft í klínísku starfi og rannsóknum. 

EQ-5D (EuroQl) er almennt staðlað mælitæki sem lýsir og metur heilsu. 

Spurningar snúa að venjubundnum störfum, verkjum/óþægindum, hreyfigetu, 

sjálfsumönnun og kvíða/depurð/þunglyndi (Greiner o.fl., 2003) og til er íslensk 

þýðing á prófinu (EQ-5D, e.d.). Dæmi um próf sem mæla heilsutengd lífsgæði 

fyrir ákveðna sjúkdóma eru Functional Assessment of Cancer Therapy 

(FACT) (Cella o.fl., 1993) og European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ) (Aaronson 

o.fl., 1993). St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) er sérstækur 

öndunarsjúkdóma sjálfsmats-spurningalisti með 50 atriðum sem mæla 

heilsutengd lífsgæði. SGRQ er réttmætt og áreiðanlegt mælitæki (Jones, 2011). 

Mælitækið hefur verið þýtt á íslensku. McGill Pain Questionnaire (Melzack, 

1975) og Centers for Epidemiological Studies-Depression (CES-D) scale 

(Radloff, 1977) eru dæmi um próf sem mæla ákveðna þætti heilsutengdra 

lífsgæða en það fyrra mælir verki og það seinna þunglyndi.  

Heilsutengd lífsgæði og offita 

Þegar fólk með offitu er spurt af hverju það leiti sér meðferðar vegna offitu eru 

svörin m.a. þau að fólk er óánægt með útlit sitt, á erfitt með daglegar athafnir 

vegna mæði, finnur álag og verki í liðamótum, upplifir þrekleysi og á í 

erfiðleikum með hreyfingu. Aðrir tala um lélegt sjálfstraust og sjálfsálit eða 

hafa áhyggjur af öðrum sjúkdómum sem eru fylgikvillar offitunnar. Í stuttu 

máli sagt upplifir fólk með offitu léleg heilsutengd lífsgæði og rekur ástæðu 

þess til offitunnar (Seidell, 1995).  

Duval, Marceau, Perusse og Lacasse (2006) fundu í rannsókn sinni 11 

próf sem mæla sérstaklega heilsutengd lífsgæði hjá fólki með offitu. Sem dæmi 

má nefna eru prófin The Impact of Weight on Quality of Life (IWQOL) 

(Kolotkin, Head, Hamilton og Tse, 1995), The Obese Specific Quality of Life 

(OSQOL) (Le Pen, Levy, Loos, Banzet og Basdevant, 1998) og The Obesity 

Related Well-Being (ORWELL-97) (Mannucci o.fl., 1999) sérstaklega ætluð 

til að mæla heilsutengd lífsgæði hjá fólki með offitu. Engin slík próf virðast 

hafa verið þýdd og sannprófuð á íslensku. 

Jia og Lubetkin (2005) rannsökuðu samband offitu og heilsutengdra 

lífsgæða meðal bandarískra íbúa. Notuð voru gögn úr heilsufarskönnun og 

niðurstöður sýna að fólk í yfirþyngd var með lægri heilsutengd lífsgæði en fólk 

í kjörþyngd. Rannsókn Sach o.fl. (2006) sýnir svipaðar niðurstöður. 
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Þátttakendur í þeirri rannsókn voru 1.865 einstaklingar sem sóttu þjónustu á 

heilsugæslustöð og voru beðnir um að fylla í þrjú mismunandi próf sem meta 

heilsutengd lífsgæði. Einnig var líkamsþyngdarstuðull reiknaður út. 

Þátttakendur með offitu voru með lægri heilsutengd lífsgæði, á öllum prófum, 

miðað við fólk í kjörþyngd.  

Samantektarrannsókn Maciejewski, Patrick og Williamson (2005) á 34 

rannsóknum sýnir að heilsutengd lífsgæði fólks með offitu urðu ekki marktækt 

hærri við þyngdartap. Samantektarrannsókn Warkentin, Das, Majumdar, 

Johnson og Padwal (2014) á 20 rannsóknargreinum sem skoðuðu samband 

offitu og heilsutengdra lífsgæða sýnir að enginn marktækur munur varð á 

þyngdartapi og aukningu á heilsutengdum lífsgæðum hjá fólki með offitu. 

Bandarísk slembirannsókn Sarwer o.fl. (2013) á tveggja ára lífsstílsmeðferð 

vegna offitu sýnir marktæka hækkun á flestum undirþáttum heilsutengdra 

lífsgæða í takt við þyngdartap. Þátttakendur misstu að meðaltali 3,7% af þyngd 

sinni á fyrstu sex mánuðum meðferðar og drógu rannsakendur þá ályktun að 

það nægði til að hafa jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði. Wright o.fl. (2013) 

rannsökuðu breytingar á heilsutengdum lífsgæðum hjá 199 fullorðnum 

einstaklingum með offitu sem tóku þátt í sérhannaðri þyngdartapsmeðferð, 

24% voru karlar og 76% konur. Þyngdartap hafði áhrif á heilsutengd lífsgæði 

en það skipti máli hversu mörg kíló þátttakendur höfðu misst. Þeir sem misstu 

0,1-4,9 kg voru að meðferð lokinni með betri mælingar á heilsutengdum 

lífsgæðum sem mæla andlega líðan og þeir sem höfðu misst fimm kíló eða 

meira sýndu betri niðurstöður á þeim þáttum sem snúa að líkamlegri líðan. 

Larsson, Karlsson og Sullivan (2002) gerðu þversniðsrannsókn á  

sambandi  þyngdar og heilsutengdra lífsgæða hjá 5.633 Svíum á aldrinum 16-

64 ára. Niðurstöður þeirra sýna að bæði konur og karlar með offitu mældust 

með lægri heilsutengd lífsgæði en konur og karlar í kjörþyngd á sama aldri. 

Fólk með alvarlega offitu (LÞS ≥ 40 kg/m²) hafði mjög lág heilsutengd 

lífsgæði. Önnur sænsk rannsókn, framkvæmd af Karlsson, Taft, Rydén, 

Sjöström og Sullivan (2007), var 10 ára samanburðarrannsókn á sambandi 

þyngdartaps og heilsutengdra lífsgæða hjá 1.276 Svíum með alvarlega offitu. 

Tveir hópar voru skoðaðir, þeir sem höfðu farið í aðgerð vegna offitu og þeir 

sem fengu hefðbundna lífsstílsmeðferð. Heilsutengd lífsgæði voru mæld í 

byrjun meðferðar og svo reglulega þar til 10 ár voru liðin. Niðurstöður sýna að 

breytingar urðu á heilsutengdum lífsgæðum í takt við breytingar á þyngd. 

Þátttakendur sem fóru í offituaðgerð mældust í upphafi með lægri heilsutengd 

lífsgæði en þeir sem ekki fóru í aðgerð en lífgæði þeirra hækkuðu mikið fyrsta 

árið eftir aðgerð, þar sem þyngdartap var að meðaltali 25,3% af 
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líkamsþyngdinni. Heilsutengd lífsgæði lækkuðu svo aftur þegar 

þyngdaraukning átti sér stað 1-6 árum eftir aðgerð. Heilsutengd lífsgæði 

héldust óbreytt 6-10 árum eftir aðgerð í takt við óbreytta þyngd þátttakenda og 

voru eftir 10 ára mælitímabil hærri en í upphafi meðferðar. Hópurinn sem ekki 

fór í aðgerð missti að meðaltali 1,2% af líkamsþyngd sinni fyrstu sex mánuðina 

og heilsutengd lífsgæði urðu betri, eftir tvö ár voru bæði þyngd og heilsutengd 

lífsgæði orðin eins og í byrjun meðferðar. Tíu árum frá upphafi meðferðar var 

hópurinn, sem ekki fór í aðgerð, með hærri líkamsþyngdarstuðul en í upphafi 

meðferðar.  Niðurstaðan var að hópurinn sem hafði farið í offituaðgerð mældist 

með betri heilsutengd lífsgæði í öllum þáttum eftir 10 ár en í upphafi mælinga. 

Höfundar álykta að það nægi að ná 10% þyngdartapi til að fá jákvæðar 

breytingar á heilsutengdum lífsgæðum til lengri tíma. Rannsókn Khandalavala 

o.fl. (2015) á 1.573 bandarískum einstaklingum sem höfðu farið í offituaðgerð 

sýnir hins vegar að bætt heilsutengd lífsgæði eftir offituaðgerð haldast ekki til 

lengri tíma litið, eða þegar árangur er skoðaður allt að 20 árum frá aðgerð. 

Yfirlitsgrein Dolan og Kavetsos (2012) sýnir að fólk í ofþyngd hefur  

oftast upplifað þyngdaraukninguna á löngum tíma og aðlagast líkamsvexti 

sínum og þeim fylgikvillum sem offita leiðir af sér. Því megi ekki ætla að allir 

með offitu upplifi lítil heilsutengd lífsgæði. Oft geti fólk með offitu ekki 

hugsað sér að gefa upp á bátinn þann lífsstíl sem viðheldur eða eykur þyngd.  

Kostnaður vegna offitu 

Áætlað er að offitan kosti flest ríki innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

um 1-3% af heildarútgjöldum heilbrigðiskerfisins en í Bandaríkjunum eru 

þessar tölur 5-10% (OECD, 2014). Í Evrópu er áætlaður heilbrigðiskostnaður 

vegna aukakílóa um 7-8% af heildarútgjöldum allra sjúkdóma (Pomerleau, 

McKee, Lobstein og Knai, 2003). 

 Í samanburði við fólk í kjörþyngd er 46% meiri heilbrigðiskostnaður í 

tengslum við sjúkrahúsinnlögn fólks sem er með offitu, 27% meiri kostnaður í 

tengslum við læknisheimsóknir og göngudeildarþjónustu og 80% meiri 

lyfjakostnaður (Finkelstein, Trogdon, Cohen og Dietz, 2009). Withrow og 

Alter (2011) gerðu kerfisbundna yfirlitsrannsókn á rannsóknum sem birtust á 

árunum 1990-2009, alls voru 32 rannsóknargreinar sem uppfylltu skilyrði 

þeirra. Þar er áætlaður beinn kostnaður vegna offitu 0,7-2,8% af 

heildarútgjöldum heilbrigðiskerfisins. Fólk með offitu kostaði 

heilbrigðiskerfið u.þ.b. 30% meira en fólk í kjörþyngd.  
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 Müller-Riemenschneider, Reinhold, Berghöfer og Willich (2008) gerðu 

kerfisbundna yfirlitsrannsókn um fjárhagslegan kostnað Evrópulanda vegna 

offitu. Þeim félögum þótti erfitt að  áætla kostnaðinn þar sem offitan orsakar 

marga aðra alvarlega sjúkdóma sem einnig eru kostnaðarsamir. Þeir komust þó 

að þeirri niðurstöðu að þjóðir þurfi að greiða 0,09-0,61% af heildartekjum 

sínum til meðferðar á offitu og fylgikvillum hennar. Heilbrigðisútgjöld í 

Bandaríkjunum vegna offitu hafa hækkað gífurlega eða úr 78,5 milljarða 

dollara árið 1998 í 147 milljarða dollara árið 2008 (Hammond og Levine, 

2010). Wang, Beydoun, Liang, Caballero og Kumanyika (2008) tóku saman 

bandarískar heilsufarsupplýsingar  frá árunum 1970-2004. Tilgangur þeirra 

félaga var að greina  heilbrigðiskostnað sem fylgir offitu og sjúkdómum 

tengdum henni. Þeir áætla að með sömu þróun muni offita sífellt færast í 

aukana og árið 2030 muni kostnaður vegna offitu, og fylgikvilla hennar, vera 

15,8-17,6% af heildarkostnaði heilbrigðiskerfisins. Wang, McPherson, Marsh, 

Gortmaker og Brown (2011) skoðuðu áætlaðan kostnað sjúkdóma tengdum 

offitu meðal fullorðinna Breta og Bandaríkjamanna fram til ársins 2030. 

Reikna má með að beinn kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið ár hvert í Bretlandi 

muni aukast um 1,9-2 milljarða punda og í Bandaríkjunum um 48–66 milljarða 

dollara. 

Gerðar hafa verið rannsóknir á því hvað ofþyngd og offita kostar 

íslenska heilbrigðiskerfið. Ásta Dís Óladóttir o.fl. (2008) unnu að skýrslu fyrir 

heilbrigðisráðuneytið um kostnað íslensks samfélags vegna ofþyngdar og 

offitu. Niðurstöður sýna að árið 2007 var sá kostnaður 5,8 milljarðar króna. 

Reiknað var með að kostnaðurinn skiptist annars vegar í beinan 

meðferðarkostnað vegna offitunnar og hins vegar í beinan og óbeinan kostnað 

vegna fylgikvilla offitunnar en megnið af kostnaðinum taldist vera vegna 

fylgikvilla. Rannsókn  Tinnu Laufeyjar Ásgeirsdóttur (2007) sýnir að með 

hækkun meðallíkamsþyngdarstuðuls Íslendinga um eitt stig þá aukist 

kostnaður íslenska heilbrigðiskerfisins um tvo milljarða. 

Þrátt fyrir þann mikla kostnað og álag sem offitan leggur á 

heilbrigðiskerfið vegna meðferða sjúkdóma og félagskerfið vegna t.d. fjarveru 

frá vinnu er staðreyndin þó sú að offitan kostar einstakling með offitu stundum 

heilsu sína, heilsutengd lífsgæði eru oft lág (Jia og Lubetkin, 2005) og líkur 

aukast á ótímabærum dauða (OECD, 2014). Nauðsynlegt  er að rannsaka hvers 

konar heilbrigðiskostnaður fellur helst á kerfið svo hægt sé að þróa betri 

fyrirbyggjandi aðgerðir vegna offitunnar. 
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Úrræði og meðferð við offitu 

Fitusöfnun ógnar heilsu og án sérstakrar íhlutunar reynist mörgum erfitt að 

losna úr viðjum hennar (Colquitt, Pickett, Loveman og Frampton, 2014). 

Vestræn menning leggur áherslu á grannan líkamsvöxt og yfirþyngd er ekki 

talin ákjósanleg. Lesa má um ýmis konar meðferðarform sem fólki í ofþyngd 

býðst og þau eru eins ólík og þau eru mörg. Aukakílóin koma ekki á einni nóttu 

og því er ekki hægt að ætlast til að skyndilausnir leysi þennan vanda. 

Auglýsingaheimurinn sendir okkur þó sífellt skilaboð um alls kyns frábærar 

lausnir og endalaust má selja fólki pillur, duft, mataruppskriftir, bækur, o.fl. í 

þeim tilgangi að sigrast á offitupúkanum.  

Töluverðar breytingar hafa orðið í tímanna rás á þekkingu og 

ráðleggingum varðandi lífsstílsbreytingu tengdu mataræði og hreyfingu.  

Á heimasíðu WHO má lesa þær ráðleggingar að fólk eigi að draga úr fitu- og 

sykurneyslu, borða meira af ávöxtum, grænmeti, hnetum og grófmeti og stunda 

reglulega hreyfingu. Mikilvægt sé að þjóðfélagið styðji við bakið á fólki og 

bjóði upp á val um hollan mat og gott aðgengi að alls kyns hreyfingu án mikils 

kostnaðar. Matvælaframleiðendur hafi mikilvægu  hlutverki að gegna og þurfi 

að draga úr sykur-, fitu- og saltmagni í framleiðslu sinni, merkja 

næringarinnihald á vörum sínum skýrt og skiljanlegt og markaðssetja 

hollustuvörur framar óhollustu (WHO, e.d.c.). 

Lyfjamarkaðurinn markaðssetur lyf sem talin eru hjálpleg í baráttunni 

við offituna, boðið er upp á lífsstílsmeðferðir á ýmsum stofnunum og maga- 

og hjáveituaðgerðir hafa reynst árangursríkar til lengri tíma hjá þeim sem þjást 

af alvarlegri offitu. Þrátt fyrir þetta er offita enn í sókn og segja má að mikið 

álag hvíli á vísindamönnum og heilbrigðisstarfsfólki við að finna svör og 

úrræði til að sporna við þessari þróun (WHO, 2000).  

 Á Íslandi eru til ýmis úrræði fyrir fólk með offitu en ekki hafa enn verið 

gefnar út klínískar leiðbeiningar. Heilbrigðiskerfið býður upp á mismunandi 

leiðir fyrir þá sem glíma við offitu eins og ráðgjöf og stuðning frá læknum og 

hjúkrunarfræðingum sem starfa á heilsugæslustöðvum og lífsstílsmeðferð á 

endurhæfingarstofnun. Fólk getur einnig leitað annarra leiða eins og til 

sjálfstætt starfandi sálfræðinga sem bjóða fram þjónustu sína, íslensku 

vigtarráðgjafar og OA-samtökin styðja við fólk með offituvanda og ýmis 

námskeið eru í boði á líkamsræktarstöðvum. Aðrir velja leiðir eins og 

lyfjameðferð, skurðaðgerð og atferlismeðferð.   
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Lyfjameðferð  

Lyfjameðferð er yfirleitt ekki notuð nema önnur meðferð hafi verið reynd og 

ekki gengið sem skyldi eins og t.d. meðferð sem stuðlar að breyttri 

matarhegðun og hreyfingu. Tvö lyfseðilsskyld lyf hafa verið algeng í notkun 

og eru það Orlistat, sem kemur í veg fyrir eðlilega fitumeltingu, og Sibutramin 

sem dregur úr matarlyst (Padwal og Majumdar, 2007). Sibutramin var dregið 

af markaðnum árið 2010  þar sem það reyndist hafa hættulegar aukaverkanir, 

fólk með sögu um hjarta- og æðasjúkdóma var í hættu á að fá heilablóðfall og 

hjartaáfall af notkun lyfsins (Geyer, 2016). 

Douglas, Bhaskaran, Batterham og Smeeth (2015) rannsökuðu 

þyngdarbreytingar hjá fólki sem tók Sibutramin eða Orlistat yfir þriggja ára 

tímabil sem meðferð við offitu. Niðurstöður sýna að þeir sem tóku Orlistat 

léttust að meðaltali um 0,94 kg á mánuði fyrstu fjóra mánuðina, þyngdust síðan 

aftur en voru þó ekki komnir upp fyrir upprunalega þyngd að þremur árum 

liðnum. Þeir sem tóku Sibutramin misstu að meðaltali 1,28 kg á mánuði fyrstu 

fjóra mánuðina, þyngdust svo aftur og voru orðnir þyngri eftir þrjú ár en við 

upphaf meðferðar. Lyfin virtust  því aðeins skila árangri fyrstu fjóra mánuði af 

meðferðartímanum.  

Í yfirlitsrannsókn Jain (2005) kemur fram að 3-5 kg þyngdartap næst 

með lyfjunum Orlistat og Sibutramin ásamt breytingu á mataræði og hreyfingu 

en að árangurinn viðhéldist að öllu jöfnu ekki þegar lyfjainntöku var hætt. 

Óvíst er um heilsufarsafleiðingar offitulyfja og í yfirlitsgrein Padwal og 

Majumdar (2007) kemur fram að lyfjameðferð vegna offitu skuli nota í 

takmörkuðu mæli þar sem rannsaka þurfi frekar hvort lyfin auki lífsgæði 

og/eða dragi úr dánartíðni.  

Skurðaðgerð 

Elsta skurðaðgerð sem vitað er um vegna meðferðar við offitu, var framkvæmd 

í Bandaríkjunum árið 1953. Árið 1995 var sett á stofn alþjóðlegt félag 

offituskurðlækninga sem kallast International Federation for the Surgery of 

Obesity (Buchwald og Williams, 2004). Skurðaðgerð vegna offitu er stórt 

inngrip sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir heilsuna. Í dag eru gerðar 

meira en hálf milljón offituaðgerða í heiminum (Angrisani o.fl., 2015). Margar 

offituaðgerðir leiða af sér að fólk þarf að taka inn vítamín, kalk og járn í langan 

tíma og oft þarf fólk að lifa á fljótandi fæði fyrstu vikur eftir aðgerð. 

Viðkomandi þarf yfirleitt að dveljast á sjúkrahúsi í tvo til sjö daga, ekki er 
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mögulegt að borða nema lítið magn matar í einu og markmiðið er að 

viðkomandi léttist hratt og viðhaldi síðan þyngdartapinu. Yfirleitt koma 

skurðaðgerðir ekki til greina sem meðferð við offitu nema aðrar meðferðir eða 

úrræði hafi verið reynd. Nokkrar tegundir af skurðaðgerðum vegna 

offitumeðferðar eru til og þær algengustu eru maga- og garnahjáveituaðgerðir 

(e. Roux-en-Y gastric bypass) en sú aðgerð er óafturkræf, magaermi (e. sleeve 

gastrectomi) og magabandsskurðaðgerðir (e. gastric band surgery) þar sem 

mögulegt er að aðlaga bandvídd. Aðgerðirnar eru yfirleitt framkvæmdar með 

kviðsjá og sú aðferð hefur stytt legutíma á sjúkrahúsum og flýtt fyrir bataferli 

skjólstæðinga (Colquitt, Pickett, Loveman og Frampton, 2014). 

Chang, Stoll og Colditz (2011) gerðu safngreiningu á sambandi 

offituaðgerða og heilsufarsþátta. Þeir vildu kanna hvort offituaðgerðir væru 

árangursríkar og kostnaðargreina niðurstöðurnar. Þeir tíndu til 170 rannsóknir 

sem uppfylltu skilyrðin og þátttakendur voru 280.315. Niðurstöður sýna að ef 

fólk var með LÞS ≥ 35 þá borgaði það sig að fara í offituaðgerð, hvort sem fólk 

var með offitutengda sjúkdóma eða ekki. Þeir drógu þá ályktun að 

offitumeðferð ætti að vera í boði fyrir alla þá sem eru með offitu hvar sem er í 

heiminum. Chang o.fl. (2014) skoðuðu aftur árangur offituaðgerða nokkrum 

árum síðar. Þeir söfnuðu 164 rannsóknum með 161.756 þátttakendum. 

Niðurstöður þeirra sýna að skurðaðgerð var árangursrík til lengri tíma litið og 

dánartíðni lækkaði. Aðgerðirnar höfðu aftur á móti í för með sér ýmis konar 

vandamál, þörf á enduraðgerð og í einstökum tilfellum leiddu þær hreinlega til 

dauða. Fimm árum eftir aðgerð hélst LÞS þátttakenda 12-17 stigum lægri en 

fyrir aðgerð, vandamál í kjölfar aðgerða mældust 17% og 7% þátttakenda 

þurftu að fara aftur í aðgerð. Maga- og garnahjáveituaðgerð reyndist 

árangursríkust hvað varðar þyngdartap en fleiri vandamál, tengdust þeirri 

aðgerð. Magabandsskurðaðgerð leiddi til færri vandamála en þörf á 

enduraðgerð var hærri og þyngdartap ekki eins viðvarandi eins og í maga- og 

garnahjáveituaðgerð. Magaermi virtist skila svipuðu þyngdartapi og maga- og 

garnahjáveituaðgerð. Maggard o.fl. (2005) tóku saman 147 rannsóknargreinar 

sem könnuðu árangur skurðaðgerðar sem offitumeðferð. Niðurstöður sýna að 

skurðaðgerð var árangursríkari en önnur meðferð hjá þeim sem voru með 

líkamsþyngdarstuðul ≥ 40 kg/m². Rannsaka þarf frekar árangur skurðaðgerða 

hjá þeim sem ekki eru með alvarlega offitu.  

 Frá árinu 2000 hafa verið framkvæmdar maga- og garnahjáveituaðgerðir 

(e. Roux-en-Y gastric bypass) á Íslandi og eru aðgerðirnar sjúklingum að 

kostnaðarlausu. Slíkar aðgerðir hafa þótt árangursríkar hvað varðar þyngdartap 

(Björn G. Leifsson, Hjörtur Gíslason, Ludvig Guðmundsson, Svava 
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Engilbertsdóttir og Halldór R. Lárusson, 2005). Aðgerðir hafa verið ákveðnar 

í samráði við stofnanir sem bjóða upp á lífsstílsmeðferð við offitu því 

nauðsynlegt er fyrir þá einstaklinga sem fara í offituaðgerð að tileinka sér nýjan 

lífsstíl til að ná þeim árangri sem skurðaðgerð á að skila þ.e. þyngdartapi og 

bættri heilsu (Khandalavala o.fl., 2015). 

Lífsstílsmeðferð  

Í lífsstílsmeðferð fá einstaklingar aðstoð við að finna leiðir til að ná 

markmiðum sínum hvað varðar heilbrigðari lífsstíl. Sjálfsskoðun er 

nauðsynleg og viðkomandi leitar eftir stuðningi til að gera sér grein fyrir því 

hverju hann vill og þarf að breyta, ásamt leiðbeiningu við markmiðssetningu 

og lausnaleit (Foster, Makris og Bailer, 2005).  

 Fólk, sem hefur áhyggjur af þyngd sinni og þeim fylgikvillum og 

sjúkdómum sem ofþyngd og offitu geta fylgt, getur leitað til heilsugæslustöðva 

og fengið ráðgjöf og stuðning til að bæta heilsu sína. Heilsugæslustöðvar benda 

fólki á ýmis meðferðarúrræði eins og t.d. hreyfiseðil. Upphaflega varð 

hreyfiseðillinn til í Nýja Sjálandi og í kjölfarið fóru fleiri lönd að skrifa upp á 

hreyfingu sem meðferð eða forvörn við alls kyns sjúkdómum (Anna Karólína 

Vilhjálmsdóttir o.fl., 2005). Hreyfiseðill hefur reynst vel á Norðurlöndunum 

sem viðbót við þau meðferðarúrræði sem í boði eru. Hreyfiseðill er nokkuð 

nýtt úrræði á Íslandi og er ætlaður þeim sem þjást af lífsstílssjúkdómum eins 

og offitu. Í stað þess að læknir skrifi út lyf þá getur hann mælt með hreyfingu 

sem meðferð við sjúkdómum. Hreyfiseðill virkar þannig að skipulögð er 

hreyfing fyrir einstaklinginn sem hentar hans hreyfifærni og áhugasviði. 

Viðkomandi skráir hreyfingu sína í þar til gerðan tölvugrunn og 

heilbrigðisstarfsmaður fylgist með skráningu og veitir viðkomandi þann 

stuðning sem þörf er á (Auður Ólafsdóttir, 2013). Hreyfing er talin ódýrt 

meðferðarúrræði og hagstætt fyrir bæði heilbrigðiskerfið og einstaklinginn. Til 

að byrja með þarf að leggja ákveðinn kostnað í það að koma hreyfiseðlum á, 

en sá kostnaður ætti að borga sig á stuttum tíma eins og í minni lyfjakostnaði 

(Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006). Því er mikilvægt að hreyfiseðlar festi 

sig í sessi sem meðferðarúrræði við ofþyngd og offitu.  

Kröftugri lífsstílsmeðferðarúrræða er þörf fyrir marga sem glíma við 

offitu, þar sem vandinn er stór og margþættur. Þverfagleg, atferlismótandi 

lífsstílsmeðferð er sú aðferð sem erlendar  klínískar leiðbeiningar mæla með 

fyrir fólk í miklum offituvanda (Jensen o.fl., 2014). Þeir þættir sem þar eru 

taldir upp sem mikilvægastir eru ráðgjöf um orkuminna mataræði án öfga, 
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aukin hreyfing eða líkamsþjálfun og atferlismótandi fræðsla og stuðningur til 

þess að til að viðhalda breyttum lífsstíl. Meðferðarstofnanir hérlendis sem veita 

slíka atferlismótandi meðferð/lífsstílsmeðferð eru offitu- og næringarsvið á 

Reykjalundi í Mosfellsbæ (Reykjalundur endurhæfing, e.d.), Kristnesspítali í 

Eyjafirði og Fjórðungssjúkrahúsið á Neskaupsstað (Fjórðungssjúkrahúsið á 

Neskaupsstað, e.d.). Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði (Heilsustofnun NLFÍ, 

e.d.) og Heilsuborg í Reykjavík (Heilsuborg, e.d.).  

Lífsstílsmeðferð á Kristnesi hófst haustið 2005. Á hverju ári hafa verið teknir 

inn fjórir til sex meðferðarhópar og í hverjum hópi eru átta manns. Í flestum 

tilfellum sendir heimilislæknir inn beiðni fyrir skjólstæðinga sína, þeir fara á 

biðlista eftir meðferð. Flestar beiðnir koma frá Norðurlandi, en beiðnir berast 

frá öllum landshlutum. Meðferðarteymið samanstendur af lækni, 

sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa en einnig koma fleiri fagstéttir að meðferðinni með 

fræðslu og ráðgjöf s.s. næringarfræðingur og sálfræðingur. Teymið raðar í 

meðferðarhópana og hugar að samsetningu hvers hóps m.t.t. aldurs, kyns, o.fl. 

Meðferðartíminn er alls þrjú ár. Í upphafi koma skjólstæðingar í fimm vikna 

meðferð, fimm daga vikunnar og svo aftur í eina viku að þremur mánuðum 

liðnum. Meðferðin samanstendur af margs konar meðferðarþáttum. 

Skjólstæðingar fylgja ákveðinni stundaskrá, sem samanstendur af ráðgjöf og 

leiðbeiningum um hreyfingu, mataræði, svengdarvitund, slökun, svefn, 

líkamsbeitingu, o.fl. auk alhliða líkamsþjálfunar og þjálfunar í orkuminni 

matargerð. Eftir upphafsmeðferðina er þeim síðan boðið í stuttar viðtals- og 

stuðningsheimsóknir þrisvar á ári þar til þrjú ár eru liðin frá upphafi meðferðar.  

Árangur af  lífsstílsmeðferð vegna offitu  

Niðurstöður rannsókna um árangur lífsstílsmeðferða er eins misjafn og þær eru 

margar. Flestir sem tileinka sér einhvers konar lífsstílsbreytingar eins og breytt 

mataræði og aukna hreyfingu uppskera jákvæðar breytingar á heilsufari. Þetta 

hefur m.a. í för sem sér minna álag á heilbrigðiskerfið (Mechley og Dysinger, 

2015).  Árangur er yfirleitt einhver þegar horft er til styttri tíma og fólk upplifir 

jákvæðar breytingar, bæði andlegar og líkamlegar, í takt við þyngdartap. Til 

lengri tíma litið virðist fólk gjarnan bæta aftur á sig þeirri þyngd sem það 

losnaði við og gamli vaninn tekur yfir á ný. Huga þarf að hvers konar 

stuðningur er veittur á meðferðartíma og eftir meðferð (Bray o.fl., 2016). 

Í nýlega útkomnum klínískum leiðbeiningum eru birtar ýmsar 

viðmiðunartölur tengdar offitumeðferð, byggðar á viðamikilli heimildaleit. Þar 
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er talið að til að byrja  með sé eðlilegt að miða við 3-5% þyngdartap, þar sem 

það hefur sýnt sig hafa jákvæð áhrif á heilsuna, en meiri heilsubætandi áhrif 

fáist af 5-10% þyngdartapi. Ekki skuli stefna að því að ná kjörþyngd 

samkvæmt LSÞ, þar sem það reynist flestum erfitt eða ómögulegt (Jensen o.fl., 

2013; Ryan og Heaner, 2014). Í yfirlitsgrein Stubbs o.fl., (2011), sem skoðuðu 

niðurstöður 152 rannsókna, komast höfundar að þeirri niðurstöðu að ef 

þyngdartap verði sem nemur 5-10% af upphafsþyngd þá hafi það marktæk 

áhrif á heilsu. Það hljóti því að teljast árangursríkt og þar með gott 

þyngdartapsviðmið, þótt erfitt sé að setja nákvæm talnaviðmið um árangurinn. 

Í yfirlitsgrein Jain (2005) um árangur lífsstílsmeðferða við offitu kemur einnig 

fram að árangur sé oftast ekki mikill  í kílóum talið. Fullorðnir einstaklingar 

með offitu, sem gerðu miklar breytingar á mataræði og hreyfingu, náðu að 

jafnaði um 3-5 kg þyngdartapi. Þrátt fyrir að þetta þyngdartap hefði, að 

einhverjum hluta, jákvæð áhrif á heilsuna þá nægði það að öllu jöfnu ekki til 

að hafa  jákvæðar breytingar á heilsutengd lífsgæði og á heilsufari almennt. 

Wing og Hill (2001) komast að þeirri niðurstöðu í yfirlitsgrein sinni að ef 

einstaklingar í offitumeðferð léttist um 5-10% þyngdar sinnar þá minnki mjög 

áhætta varðandi sykursýki, hjarta- og æðasjúkdóma og því ætti að telja slíka 

meðferð árangursríka, ekki síst ef tekst að viðhalda þyngdartapinu til lengri 

tíma litið. Í yfirlitsgrein Wing og Phelan (2005) kemur  sama niðurstaða fram 

þ.e. að 10% þyngdartap sé góður árangur í lífsstílsmeðferð, en að erfitt sé að 

viðhalda þyngdartapi og ef einstaklingar ná að viðhalda 10% þyngdartapi í eitt 

ár, megi reikna með að aðeins 20% af þeim nái að forðast þyngdaraukningu til 

fimm ára eða lengur. Erfitt virðist því vera að léttast meira en nemur 5-10%, 

en enn erfiðara að viðhalda því sem áunnist hefur. Það eru gömul sannindi  að 

þátttakendum takist lítt að viðhalda þyngdartapi eftir lífsstílsmeðferð, en 

rannsókn þeirra Stunkard og McLaren-Hume frá árinu 1977 um árangur 

lífsstílsmeðferðar hjá 100 einstaklingum sýnir að tveimur árum eftir að 

meðferð lauk hafði aðeins 2% þátttakenda tekist að viðhalda þyngdartapi. 

Nýleg, slembuð langtíma-samanburðartilraun með 2.570 þátttakendum sýnir 

að þyngdartap fyrstu tvo mánuði meðferðar hefur forspárgildi um 

langtímaárangurinn einu ári, fjórum og átta árum eftir að meðferð lýkur. Því 

meira þyngdartap í byrjun meðferðar því betri langtímaárangur. Þeir sem 

léttust um minna en 3% á fyrstu tveimur mánuðunum vógu að meðaltali 2,5% 

minna en í upphafi eftir átta ár, en hjá þeim sem léttust um 3-6% fyrstu tvo 

mánuðina var tyngdartap að jafnaði um 4,5% frá upphafi, átta árum síðar 

(Unick o.fl., 2015; Bray o.fl., 2016). 
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 Mikilvægt er að huga að því hvernig lífsstílsmeðferð er uppbyggð. 

Sumar meðferðir bjóða upp á hópmeðferð en aðrar einstaklingsmeðferð. 

Renjilian o.fl. (2001) skoðuðu árangur tvenns konar lífsstílsmeðferðar við 

offitu. Þátttakendur voru 76 og var slembiskipt í annað hvort hópmeðferð eða 

einstaklingsmeðferð. Þátttakendum í hóp gekk betur að ná árangri hvað varðar 

þyngdartap heldur en þeir sem voru í einstaklingsmeðferð. Margar rannsóknir 

sýna að til að ná sem bestum árangri þurfi að aðlaga meðferð að þörfum hvers 

og eins og að stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki skipti miklu máli, ekki síst 

til langs tíma litið. Piana o.fl. (2013) rannsökuðu upplifun fólks af þriggja 

mánaða lífsstílsmeðferð. Þátttakendur voru 80, upplýsingum var safnað með 

viðtölum og gögnin greind eftir grundaðri kenningu. Niðurstöður sýna að 

þátttakendur upplifðu aukna sjálfseflingu, þau voru minna háð mat og öðru 

fólki og voru ekki eins hrædd við breytingar. Höfundar töldu nauðsynlegt að 

aðlaga lífsstílsmeðferð að hverjum og einum þátttakanda og að hafa þyrfti 

eftirfarandi þætti í huga: hvatningu og hrós, að bera kennsl á hindranir og 

styrkleika, sjálfstraust og sjálfsálit þátttakenda, tengsl þeirra við mat og viðhorf 

til hreyfingar. Yfirlitsgrein Stubbs o.fl. (2011) tekur undir þessa ályktun Piana 

og félaga að einstaklingsmiðuð lífsstílsmeðferð sé ákjósanlegust til að 

þátttakendur nái besta mögulega árangri. Jo og Lee (2013) rannsökuðu árangur 

lífsstílsmeðferðar, notast var við tilgangsúrtak og hringt í alls 250 þátttakendur, 

17% voru karlar og 83% konur. Þátttakendur höfðu lokið lífsstílsmeðferð á 30 

mismunandi endurhæfingarstofnunum einu ári fyrir símaviðtalið. Þeir sem 

höfðu fengið hvatningu frá meðferðaraðilum, og góðan stuðning á þessu eina 

ári náðu mun betri langtímaárangri en þeir þátttakendur sem ekki höfðu verið 

í reglulegu sambandi við endurhæfingarstofnun. Sherwood o.fl. (2013) gerðu 

megindlega rannsókn þar sem tilgangurinn var að meta hvernig fólk, sem hafði 

misst a.m.k.10% af líkamsþyngd sinni, gengi að viðhalda þeim árangri annars 

vegar að 6 mánuðum og hins vegar að 12 mánuðum liðnum. Þátttakendum var 

slembiskipt í hópa, annars vegar þeir sem fengu góðan stuðning frá 

heilbrigðisstarfsfólki og hins vegar þeir sem lítið voru í sambandi við 

heilbrigðisstarfsfólk. Þeim sem fengu stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki tókst 

mun betur að viðhalda þyngdartapi og forðast þyngdaraukningu. Þar sem 

rannsóknir sýna að fólk nær yfirleitt einhverjum árangri í lífsstílsmeðferð þó 

mismikill sé, er áhugavert að leita útskýringa á ástæðum fyrir því að erfiðlega 

gangi að viðhalda þeim árangri. Hópur bandarískra sérfræðinga á vegum NIH 

(The National Institutes of Health) fékk það verkefni að komast að helstu 

ástæðum fyrir því að fólki bæti aftur á sig þyngdartapi sem náðist í 

lífsstílsmeðferð. Niðurstöður þeirra sýna að breytt hegðun sem fólk tileinkaði 
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sér í lífsstílsbreytingu viðhelst aðeins í stuttan tíma og gamli vaninn tekur 

auðveldlega yfir aftur, önnur útskýring hefur að gera með lífeðlisfræðilega 

aðlögun þ.e. líkaminn leitar aftur í fyrra horf og þ.a.l. þyngist fólk auðveldlega 

aftur. Betur þarf að skilja hvernig hegðun og lífeðlisfræðilegir þættir 

einstaklingsins tengjast, að þeir eru ólíkir milli einstaklinga og hvernig vinna 

má með þessa þætti til að finna betri leiðir til að viðhalda varanlegu 

þyngdartapi (MacLean o.fl., 2015). Eins og sagt er frá hér fyrir ofan virðast 

tveir þættir hafa sýnt sig skipta máli fyrir langtímaárangur eftir 

lífsstílsmeðferð, annars vegar þétt og góð eftirfylgd og hins vegar hversu mikið 

fólk léttist í sjálfri upphafsmeðferðinni (Jo og Lee, 2013; Sherwood o.fl., 2013; 

Unick o.fl., 2015; Bray o.fl., 2016). 

 Nokkrar íslenskar rannsóknir fjalla um árangur lífsstílsmeðferðar. Helga 

Lárusdóttir, Helga Sævarsdóttir, Laufey Steingrímsdóttir, Ludvig Á. 

Guðmundsson og Eiríkur Örn Arnarson (2014) rannsökuðu árangur 15 vikna 

hópmeðferðar fyrir konur með offitu þar sem meðferðin byggðist á hugrænni 

atferlismeðferð og sjónum var beitt að þjálfun svengdarvitundar. Skipt var af 

handahófi í tvo hópa þar sem annar hópurinn hlaut meðferð en hinn var til 

samanburðar, síðan var víxlrannsóknarsniði beitt. Þegar meðferð var beitt 

lækkaði þyngd, fituhlutfall og fitumagn, einkenni þunglyndis og kvíða 

minnkuðu einnig og lífsgæði jukust. Meðalþyngdartap var 3,7 kg eftir meðferð 

og hélst sá árangur við 6 og 12 mánaða eftirfylgd.  

Bjarni Kristinn Gunnarsson o.fl. (2016) rannsökuðu skammtíma- og 

langtímaárangur þverfaglegrar hópmeðferðar vegna offitu. Þeir báru einnig  

saman árangur þeirra sem fóru í hjáveituaðgerð og þeirra sem ekki fóru í 

hjáveituaðgerð. Þátttakendur voru 100 manns sem höfðu lokið fjögurra vikna 

offitumeðferð ásamt tveggja ára eftirfylgd. Þátttakendur léttust marktækt sem 

nam 2,1 stigi á LÞS og heilsutengd lífsgæði jukust mjög, náðu eðlilegu 

viðmiðunargidli. Þremur árum eftir að eftirfylgd lauk voru heilsutengd lífsgæði 

og þyngdartap ennþá marktækt lægra hjá báðum hópum en í upphafi 

meðferðar, en ávinningurinn hafði þó dalað. Þeir sem fóru í aðgerð léttust 

meira og náðu meiri árangri í mælingum á heilsutengdum lífsgæðum en þeir 

sem ekki fóru í aðgerð. 

 Börn með offitu búa við mismunandi aðstæður og fá ólíkt uppeldi og því 

er eðlilegt að offitumeðferðin snúi að fjölskyldunni í heild sinni. Þrúður 

Gunnarsdóttir o.fl. (2014) rannsökuðu áhrif 12 vikna fjölskyldumiðaðrar 

atferlismeðferðar, í úrtaki voru 84 of feit börn á aldrinum 8-13 ára og eitt 

foreldri hvers barns. Þátttakendum var fylgt eftir í tvö ár eftir að meðferð lauk. 

Marktæk lækkun varð á líkamsþyngdarstuðli barnanna frá upphafi til loka 
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meðferðar og árangurinn viðhélst á eftirfylgdartímanum. Á meðferðartímanum 

lækkaði blóðþrýstingur, það dró úr þunglyndis- og kvíðaeinkennum og 

sjálfsmyndin styrktist. Líkamsþyngdarstuðull foreldra lækkaði einnig en 

hækkaði aftur á eftirfylgdartímanum en þunglyndiseinkenni minnkuðu. Sú 

ályktun var dregin að fjölskyldumeðferðin hefði fjölþætt jákvæð áhrif á 

líkamsþyngdarstuðul og andlega og líkamlega líðan of feitra íslenskra barna 

og foreldra þeirra. 
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Aðferðafræði 

Rannsóknarsniðið var afturskyggn, lýsandi rannsókn, notuð voru gögn úr 

sjúkraskrám Sjúkrahússins á Akureyri.  

Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir þeir 18 ára og eldri sem tóku þátt í lífsstílsmeðferð á 

Kristnesi frá því hún hófst þar haustið 2005 og allt fram á haust 2014. Í flestum 

tilvikum hafði heimilislæknir sent beiðni fyrir það fólk sem bauðst pláss í 

lífsstílsmeðferðinni og voru skilyrðin sú að viðkomandi mældist með 

líkamsþyngdarstuðul ≥ 30 kg/m² og teldist því vera með offitu.  

Breytur  

Til að fá mynd af skjólstæðingum sem sóttu lífsstílsnámskeið voru eftirtaldar 

bakgrunnsbreytur skráðar úr sjúkrasögu: Aldur, kyn, hjúskapastaða, fjöldi 

barna, starf, menntun, fjölskyldusaga offitu, eigin þyngdarsaga og 

sjúkdómsgreiningar.  

Til að kanna árangur meðferðar voru þrjár breytur skráðar, þ.e. þyngd (kg), 

líkamsþyngdarstuðull (kg/m²) og heilsutengd lífsgæði. Mælitímabilin fyrir 

þessar árangursbreytur voru þrjú, þ.e. við komu á Kristnesspítala, í lok fimm 

vikna meðferðar og í endurkomuviku að þremur mánuðum liðnum. Þær 

mælingar sem notaðar voru í rannsókninni voru gerðar af fagfólki sem starfaði 

með lífsstílshópunum. Sama vigt var notuð við allar þyngdarmælingar og sami 

hæðarmælir við allar hæðarmælingar. Líkamsþyngdarstuðull var reiknaður út 

frá hæðar- og þyngdarmælingum. Heilsutengd lífsgæði voru metin með HL-

prófinu (e. Icelandic Quality of  Life: IQL) sem er staðlaður íslenskur 

spurningalisti (Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og 

Snorri Ingimarsson, 1997). Spurningarnar eru 32 og meta 12 ólíka þætti 

heilsutengdra lífsgæða: almennt heilsufar, depurð, þrek, kvíða, sjálfsstjórn, 

svefn, líkamsheilsu, verki, almenna líðan, samskipti, fjárhag og 

minni/einbeitingu. Svarmöguleikar eru þrír, fimm eða sex við flestum 

spurningum nema 1-10 við spurningum sem svara á með sjónmáli. Lægsta 

einkunn lýsir verstu lífsgæðum. Samanlögð einkunn hvers þáttar, og prófsins í 

heild, er breytt í T-einkunn þar sem meðaleinkunn er 50 og staðalfrávik er 10. 
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Sé einstaklingur með einkunn undir 50 þýðir það að viðkomandi er með skert 

lífsgæði miðað við það sem almennt gerist hjá Íslendingum og einkunn yfir 50 

merkir betri lífsgæði en almennt gildir hjá Íslendingum.  

Greining gagna 

Við samanburð á LÞS fyrir og eftir fimm vikna meðferð var notað parað 

Student´s t-próf en Wilcoxon´s signed rank próf fyrir HL. Við útreikninga á 

breytum yfir allt tímabilið (þrjár mælingar) var notuð dreifigreining 

endurtekinna mælinga (e. ANOVA repeated measures) og Bonferroni eftirpróf 

(post-hoc) fyrir þyngd og LÞS, en Friedman´s ANOVA og Wilcoxon´s signed 

rank próf fyrir HL. Raðfylgniathugun Spearmans var beitt við útreikninga á 

fylgni breyta. Marktektarmörk voru sett við 0,05 en þá er hægt að segja með 

að minnsta kosti 95% vissu að niðurstöður í úrtakinu stafi ekki af tilviljun. 

Gagnaúrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu Statistical Package for the Social 

Sciences 22 (SPSS-22, 2013) og Statistica, einnig var unnið í Excel forritinu 

með myndvinnslu. 

Siðfræði rannsóknar 

Margt þarf að hafa í huga í vísindarannsóknum s.s. það að rannsóknin valdi 

ekki skaða og sé réttlát og til hagsbóta fyrir samfélagið. Hafa skal í huga 

höfuðreglunar fjórar sem siðareglur í heilbrigðisvísindum byggja á, þ.e. 

sjálfræðisregluna, skaðleysisregluna, velgjörðaregluna og réttlætisregluna. Á 

Íslandi, sem og annars staðar, þarf að sækja um leyfi siðanefndar fyrir 

rannsóknum. Siðanefnd verndar hagsmuni þátttakenda og Persónuvernd  hefur 

eftirlit með framkvæmd laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Ingvar Þóroddsson, starfandi framkvæmdastjóri 

lækninga og framkvæmdastjóri lyflækningasviðs SAk og yfirlæknir 

Endurhæfingar- og Öldrunarlækningadeildar á Kristnesi veitti leyfi fyrir 

rannsókninni (Viðauki A) sem og Siðanefnd Sjúkrahússins á Akureyri (nr.  

4/2015, viðauki B).  

 Þar sem unnið var með gögn úr sjúkraskrám sem geymast í tölvuskrám 

sjúkrahússins var einskis krafist af þátttakendum og því ekki þörf á undirrituðu 

leyfi frá þeim (Helga Lára Helgadóttir, 2003). Öll gögn voru meðhöndluð sem 

trúnaðargögn og rannsakendur bundnir þagnareið. Niðurstöður úr 
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rannsókninni eru ekki persónugreinanlegar og  talið er að rannsóknin sé 

áhættulaus fyrir þátttakendur og valdi ekki skaða. Niðurstöðurnar segja til um 

árangur meðferðar og geta því komið heilbrigðisstarfsfólki og stofnunum að 

gagni við áframhaldandi þróun meðferðar við offitu og þannig orðið framtíða 

skjólstæðingum í hag.   
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Niðurstöður 

Þátttakendur í rannsókninni voru 304, þar af 243 konur (80%) og 61 karl 

(20%). Allir 304 tóku þátt í mælingum sem gerðar voru í byrjun meðferðar. Í 

lok fimm vikna meðferðar mættu 12 manns ekki til endurmats (tæp 4%) eða 

11 konur og einn karl. Í endurkomuviku mættu 261 (14% brottfall), 205 konur 

og 56 karlar.  

Meðalaldur þátttakenda var 42 ár (±11,55). Sá yngsti var 18 ára og elsti 72 ára. 

Flestir þátttakendur voru á aldrinum 25-54 ára eða 78%. Mynd 1 sýnir 

aldursskiptingu þátttakenda. 

 

 
Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda (n=304) 

 

Flestir þátttakendur voru einungis með grunnskólamenntun, eða 56,3%. Tæp 

26% þátttakenda 25 ára og eldri höfðu lokið prófi á framhaldsskólastigi 

(stúdentspróf og/eða framhaldsmenntun önnur en stúdentspróf) og tæp 20% 

þátttakenda 25 ára og eldri höfðu lokið háskólaprófi. Hlutfallslega fleiri konur 

(21,5%) en karlar (12%) voru með háskólamenntun (p<0,0001).  

Flestir þátttakendur voru giftir eða í sambúð (66,1%). Ekki voru skráðar 

upplýsingar frá tveimur þátttakendum og 33% þátttakenda voru fráskildir, 

einhleypir eða ekkja/ekkill. 
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Þátttakendur áttu að meðaltali 2,03 börn (±1,59). Um fjórðungur átti engin 

börn, eða 24,3%, af þeim voru 48 konur og 26 karlar. Jafnmargir áttu þrjú börn. 

Sjá nánar á mynd 2.   

 
Mynd 2. Fjöldi barna þátttakenda (n=304) 

 

Flestir þátttakendur (62,5 %) voru í vinnu eða í skóla. Öryrkjar voru 27%, sjá 

nánar mynd 3. 

 
Mynd 3. Atvinnustaða þátttakenda (n=304) 
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Allir þátttakendur voru með sjúkdómsgreininguna offitu og 23% voru ekki 

með neina aðra greinda sjúkdóma. Meðalfjöldi sjúkdómsgreininga var 2,9 

(±1,55). Flestar voru sjúkdómsgreiningarnar átta, en aðeins einn þátttakandi 

var með svo margar greiningar (sjá mynd 4). Ekki var kynjamunur á fjölda 

sjúkdómsgreininga.  

 
Mynd 4. Fjöldi sjúkdómsgreininga þátttakenda (n=304) 

 

Algengustu sjúkdómsgreiningar sjást á mynd 5. Háþrýstingur greindist hjá 

34,2% þátttakenda, næstalgengust var vefjagigt (24%), þá kvíði (19,1%) og  

þunglyndi (21,4%), en sykursýki II og slitgigt um 11% (sjá mynd 5). Aðeins 

var marktækur munur á sjúkdómsgreiningum milli kynja hvað varðar 

vefjagigt, en 29% kvenna og 3% karla voru með þá greiningu (p=0,000). 

 
Mynd 5. Sjúkdómsgreiningar aðrar en offita (n = 234) 
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Ættarsaga um offitu var skráð hjá 77% þátttakenda. Meðal þeirra voru 78% 

með þekkta offitu í annarri eða báðum ættum (sjá nánar mynd 6). 

 
Mynd 6. Offita í ættum (n=304) 

Mynd 7 sýnir hvenær offituvandinn hófst að sögn þátttakenda. Flestir voru 

feitlagnir frá barnæsku, eða 36,8% (34% kvenna og 49% karla). Nítján prósent 

kvenna töldu upphaf offituvandans tengjast meðgöngu.  

 
Mynd 7. Upphaf þyngdarvandamála þátttakenda (n=304) 
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Áhrif fimm vikna lífsstílsmeðferðar  

Tafla II sýnir þyngd, líkamsþyngdarstuðul og heilsutengd lífsgæði við komu 

og að fimm vikna lífsstílsmeðferð lokinni, auk stærð breytinga. Meðferðinni 

luku 292 manns og 288 skiluðu inn HL prófi. 

 

Tafla II. Þyngd (kg), líkamsþyngdarstuðull (kg/m²) og heilsutengd lífsgæði 

(HL). Við upphaf og eftir fimm vikur, meðaltal ±staðalfrávik (spönn) 

  
Í upphafi Eftir fimm vikur Breyting 

    

Þyngd (kg) 

(n=292) 

126 ±21,4      

(81,8 - 194) 

122,2 ±20,4 * 

(82,1 - 186,8)  

-4,1 ± 3,2 

(-16 - 5) 

    

LÞS kg/m2 

(n=292) 

44 ±6,2  

(32,3 - 69) 

42,7 ±5,9 * 

(31,3 - 64,5) 

-1,4 ±1,1 

(-5,1 - 1,6) 

    

HL 

(n=288) 

37 ±10,7  

(4 - 61) 

47,1 ±8,9 * 

(21 - 63) 

9,9 ±8,3 

(-8 - 42) 

     

*p-gildi < 0,001 samanburður við mælingar fyrir fimm vikur 

 

Marktækur munur varð innan allra þriggja breytanna við lok fimm vikna 

meðferðar (p<0,001). Hlutfallslega léttust þátttakendur um 3,2 ±2,2% af 

upphaflegri þyngd. 

Við komu var marktækur kynjamunur á öllum breytum í töflu II (p<0.0001). 

Konur voru léttari en karlar, vógu að meðaltali 121,1 kg (±19,2; 81,8-194), en 

karlar 145,6 kg (±18,6; 107-184) og líkamsþyngdarstuðull kvenna var 43,9 

kg/m2 (±6,4; 31,3-69), en karla 44,5 (±5,3; 34-57,5). Heilsutengd lífsgæði voru 

lakari hjá körlum (32,2 ±12,3; 4-56) en konum (38,2 ± 10,0; 14-61). Lægsta 

tala sem kom fram á HL-prófi var fjögur stig og mældust fjórir karlmenn með 

svo rýr lífsgæði við komu, en engin kona. Enginn kynjamunur varð á 

breytingum á LÞS og HL á meðan á fimm vikna dagdeildarmeðferð stóð, karlar 

léttust þó heldur meira í kílóum talið, eða um 4,7 kg (±3,4) á móti 3,7 kg (±2,7) 

hjá konum (p = 0,03), en ekki var marktækur munur á hlutfallslegu þyngdartapi 

kvenna og karla.  
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Árangur við þriggja mánaða eftirfylgd 

Tvöhundruð sextíu og einn þátttakandi mætti til eftirfylgdar, þremur mánuðum 

eftir upphaflega dagdeildarmeðferð. Af þeim höfðu 40 farið í 

magahjáveituaðgerð og voru þeir útilokaðir frá eftirfylgdarútreikningum í 

þessari rannsókn. Þrjátíu og sex manns (11,8%) mættu ekki í eftirfylgdina. 

Þátttakendur í rannsókninni frá upphafi til og með endurkomu voru því alls 

221. Mynd 8 sýnir þyngd við komu, eftir fimm vikur og í endurkomuviku eftir 

þrjá mánuði. Þyngd lækkaði yfir allt tímabilið og milli hverra tímapunkta 

(p<0,001). Alls léttust þátttakendur að meðaltali um 5,5 kg (±5,6)  frá upphafi 

meðferðar að þriggja mánaða eftirfylgd (p<0,001), eða 4,4% (±4,1) af 

upphafsþyngd. 

 

 
Mynd 8. Þyngd (kg) við komu, eftir fimm vikur og við þriggja mánaða eftirfylgd 

þeirra sem ekki fóru í hjáveituaðgerð innan þess tíma, n=221. Meðaltal og 

95% öryggismörk. F(2,442)=188,78, p=0,000 (dreifigreining endurtekinna 

mælinga). *:Munur frá komu, p<0,001, †:Munur frá fimm vikum, p<0,001 

(Bonferroni eftirpróf) 
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Líkamsþyngdarstuðull breyttist á sambærilegan hátt (mynd 9), hann lækkaði 

alls um 1,9 stig (±1,9) frá upphafi meðferðar að þriggja mánaða eftirfylgd 

(p<0,001). 

 

 
Mynd 9. Líkamsþyngdarstuðull (kg/m²) við komu, eftir fimm vikur og  

við þriggja mánaða eftirfylgd þeirra sem ekki fóru í hjáveituaðgerð innan þess 

tíma, n=221. Meðaltal og 95% öryggismörk. F(2,442)=188,78, p=0,000 

(dreifigreining endurtekinna mælinga). *:Munur frá komu, p<0,001; †:Munur 

frá fimm vikum, p<0,001 (Bonferroni eftirpróf) 

 

Marktækar breytingar urðu á mælingum HL yfir tímabilið (mynd 10). 

Heilsutengd lífsgæði hækkuðu um 10,1 stig (±7,8) milli mælinga frá upphafi  

og í lok fimm vikna meðferðar (p<0,001), lækkuðu síðan að endurkomuviku 

en voru þó enn 8,1 stigum (±7,4) hærri en við upphaf meðferðar (p<0,001).  

Ekki var kynjamunur á breytingu á þyngd, LÞS eða HL. Engin fylgni var á 

milli LÞS og HL við komu og ekki var heldur fylgni á milli breytinga á LÞS 

og HL eftir fimm vikur. Hins vegar mældist fylgni milli breytinga á þessum 

mælingum í endurkomu (r = -0,28; p<0,05). 
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Mynd 10. Heilsutengd lífsgæði við komu, eftir fimm vikur og við þriggja 

mánaða eftirfylgd þeirra sem ekki fóru í hjáveituaðgerð innan þess tíma, 

n=195; p<0,001 (Friedman ANOVA). Meðaltal og 95% öryggismörk.  

*:Munur frá komu, p<0,001; †:Munur frá fimm vikum, p<0,001 (Wilcoxon 

próf). 
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Umræður 

Fimm vikna áhrif  

Þátttakendur glímdu við mikla offitu í byrjun meðferðar og heilsutengd 

lífsgæði voru mjög lág. Við lok fimm vikna meðferðar höfðu þátttakendur lést 

og heilsutengd lífsgæði aukist. Breytingar á þyngd (og þar með LÞS) voru ekki 

miklar, en sambærilegar við ýmsar aðrar rannsóknir (Jain, 2005; Bjarni 

Kristinn Gunnarsson o.fl., 2016; Helga Lárusdóttir, 2014). Þyngdar- 

breytingarnar á þessum fimm vikum voru þó nægilegar til þess að teljast geta 

haft góð áhrif á suma heilsufarsþætti, svo sem hjarta- og æðasjúkdóma, þótt 

mælt sé með því að stefnt sé að a.m.k. 5% þyngdartapi í lífsstílsmeðferð fyrir 

meira afgerandi heilsubætandi áhrif (Jensen o.fl., 2014). Hugsanlegt er að 

hlutfall vöðva- og fitumassa gæti hafa breyst og þar með dregið úr 

þyngdarbreytingum, þar sem líkamsþjálfun var stór hluti dagskrárinnar þessar 

fyrstu vikur, en ekki er hægt að segja til um það þar sem rannsóknin náði ekki 

til mælinga á líkamssamsetningu. Fimm vikna dvölin á Kristnesi nægði til að 

bæta lífsgæði töluvert og fóru þau frá því að vera verulega skert í að nálgast 

viðmiðunargildi fyrir heilsutengd lífsgæði Íslendinga almennt (Tómas 

Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri Ingimarsson, 

1997). Þar sem ekki var marktæk fylgni á milli breytinga á þyngd og 

heilsutengdum lífsgæðum hafa hugsanlega fleiri þættir tengdir meðferðinni 

getað haft áhrif á lífsgæðin en þyngdartapið. Ýmsar rannsóknir benda til þess 

að jafnvel lítið þyngdartap geti haft jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði 

(Sarwer, 2013; Karlsson, Taft, Rydén, Sjöström og Sullivan, 2007) á meðan 

aðrar telja að lítið þyngdartap hafi ekki áhrif á heilsutengd lífsgæði 

(Maciejewski, Patrick og Williamson, 2005; Warkentin o.fl., 2014) og í þessari 

rannsókn tengjast breytingar á þessum tveimur þáttum ekki, þótt vissulega 

verði breytingar til batnaðar bæði á þyngd og lífsgæðum. Í yfirlitsgrein Jain 

(2005) um árangur lífsstílsmeðferða kemur fram að við 3-5 kg þyngdartap yrðu 

ekki  jákvæð áhrif á heilsutengd lífsgæði, en það samræmist ekki niðurstöðum 

þessarar rannsóknar. Í þessum fyrsta hluta meðferðarinnar voru þátttakendur 

daglega saman sem hópur og höfðu styrk hver af öðrum. Renjilian o.fl. (2001) 

sýndu í rannsókn sinni að þátttakendur í hópmeðferð náðu meiri þyngdartapi í 

meðferð en þeir sem ekki voru í hóp og að slík meðferð væri ákjósanlegri til 

að stuðla að árangri hvað þyngdartap varðar. Ekki er útilokað að hópeflisáhrif 
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gætu einnig hafa haft áhrif á lífsgæðin, en ekki fundust neinar rannsóknir á 

slíkum áhrifum sérstaklega.  Mjög rýr lífsgæði við upphaf meðferðar 

samræmast niðurstöðum flestra annarra rannsókna, sem sýna að fólk í 

yfirþyngd hafi lægri heilsutengd lífsgæði en fólk í kjörþyngd (Jia og Lubetkin, 

2005; Sach o.fl., 2006; Larsson, Karlsson og Sullivan, 2002) og að þeir sem 

leita sér sérhæfðrar offitumeðferðar séu með lakari lífsgæði en þeir sem ekki 

sækjast eftir slíku (van Nunen o.fl., 2007). 

Árangur við þriggja mánaða eftirfylgd 

Við þriggja mánaða eftirfylgd höfðu þátttakendur haldið áfram að léttast, þótt 

hægt hefði á. HL höfðu hins vegar lækkað milli mælinga frá lok fimm vikna 

meðferðar en voru áfram marktækt hærri en í byrjun. 

Svo virðist sem þátttakendur hafi náð að tileinka sér, að einhverju leyti, 

breyttan lífsstíl, þar sem þeir héldu áfram að léttast fram að endurkomuviku. Í 

skammvinnum lífsstílsmeðferðum telst 3-5% þyngdartap góður árangur og 

með heilsubætandi áhrif (Ryan og Heaner, 2014). Samkvæmt því er árangur 

þátttakenda í rannsókninni góður. Oftast er þó talið að 5-10% þyngdartap þurfi 

til að verulegur heilsufarslegur ávinningur náist í lífsstílsmeðferð, en þá er 

meðferðartíminn oftast 6 mánuðir eða lengri (Foster, Makris og Bailer, 2005; 

Wing og Hill, 2001), eða helmingi lengri en þessi rannsókn nær til. 

Þátttakendum var boðið að koma einu sinni í eftirfylgdarviðtal/heimsókn milli 

þess tíma sem leið frá lok fimm vikna meðferðar og fram að endurkomu. 

Tilgangurinn með þessu var að veita þátttakendum stuðning og hvatningu til 

að halda áfram að vinna að lífsstílsbreytingu. Rannsóknir sýna að gott 

utanumhald og reglulegt samband einstaklinga við þær stofnanir sem veita 

lífsstílsmeðferð við offitu leiða til betri árangurs en ef afskipti eru lítil (Jo og 

Lee, 2013; Sherwood o.fl., 2013). Velta má fyrir sér hvort sá stuðningur sem 

þátttakendur í þessari rannsókn fengu hafi skipt máli hvað varðar árangur með 

þyngdartap. Heilsutengd lífsgæði höfðu þó lækkað lítillega frá fimm vikna 

mælingum og fram að endurkomu sem er athyglisvert þar sem þátttakendur 

héldu áfram að léttast. Fylgni mældist milli breytinga á þyngd og lífsgæðum 

við eftirfylgd, þótt ekki hafi verið fylgni milli þessara atriða fyrstu fimm 

vikurnar. Þetta er erfitt að útskýra og bendir fyrst og fremst til þess að tengsl 

þyngdar og heilsutengdra lífsgæða séu flókin og ekki alltaf skýr, eins og komið 

hefur fram í umfjöllun hér fyrir ofan. 
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HL höfðu hins vegar lækkað milli mælinga frá lok fimm vikna meðferðar en 

voru samt sem áður hærri en í byrjun. Það er mikilvægt að hafa í huga að þegar 

fólk er í lífsstílsbreytingum þá skal reikna með bakslögum og sá tími getur 

komið fyrir meðferð, í meðferð og eftir meðferð (Stubbs o.fl., 2011). Erfitt er 

að segja til um hvort þátttakendur í rannsókninni hafi verið í slíkum fasa þegar 

mælingar á HL voru gerðar en þrátt fyrir þetta voru HL enn mun hærri en í 

byrjun meðferðar. 

Tiltölulega lítið brottfall var úr hópnum yfir það tímabil sem rannsóknin 

náði til. Fjörutíu einstaklingar höfðu farið í magahjáveituaðgerð og voru 

útilokaðir við gagnagreiningu eftirfylgdar. Ástæðan fyrir útilokun þessa hóps 

var að í endurkomuviku var mjög stutt liðið frá aðgerð (frá nokkrum dögum að 

tveimur mánuðum) og því ekki talið heppilegt að taka hópinn með til að mæla 

árangur fyrir svo stuttan tíma. Þar að auki voru líkur á því að  þyngdartap þessa 

hóps væri að stórum hluta afleiðing af aðgerð en ekki það sem þátttakendur 

lærðu og nýttu sér úr lífsstílsmeðferðinni.   

Bakgrunnsþættir 

Konur voru mun fleiri í rannsókninni heldur en karlar og er það í fullu samræmi 

við aðrar rannsóknir sem sýna að algengara er að konur sæki sér meðferðar 

vegna offituvandans en karlar (Bjarni Kristinn Gunnarsson o.fl., 2016; Jo og 

Lee, 2013; Wright o.fl., 2013). Hugsanlega tengist það því að konur verða fyrir 

meiri fitufordómum í samfélaginu en karlar (Spahlholz, Baer, König, Riedel‐

Heller og Luck‐Sikorski, 2016) eða því að konur eru líklegri til að leita sér 

læknishjálpar en karlar (Thompson o.fl., 2016).  

Þátttakendur áttu fleiri börn en meðal Íslendingur en meðalfjöldi barna 

á hvernig einstakling á Íslandi árið 2014 var 1,93 barn (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þátttakendur voru með minni menntun en Íslendingar almennt, en samkvæmt 

upplýsingum frá Árnastofnun (e.d.) frá árinu 2010 höfðu 67% Íslendinga á 

aldrinum 25-67 ára lokið prófi á framhaldsskólastigi og 33% háskólaprófi. Það 

er í samræmi við fjölmargar erlendar rannsóknir sem sýna að þeir sem voru 

með litla menntun og lágar tekjur voru oftar með offitu en þeir sem voru með 

meiri menntun (Fradkin o.fl., 2015; Gallus o.fl., 2014; Drewnowski o.fl., 2014; 

Dinsa, Goryakin, Fumagalli og Suhrcke, 2012; McLaren, 2007). Rannsókn 

Rasmussen o.fl., (2012) á menntun og offitu Norðurlandabúa sýnir einnig að 

offita meðal fullorðinna var algengari eftir því sem menntunarstig var lægra. 

Niðurstöður Hrafnhildar Guðjónsdóttur o.fl. (2015) voru hins vegar þær að 



48 

 

menntunarstig tengdist lítið sem ekkert þyngd, en hugsanlega er þar sá munur 

á að þar var fyrst og fremst litið til þess að vera yfir kjörþyngd en ekki með 

mikla offitu.   

Nokkuð hátt hlutfall þátttakenda var á örorku. Á vef Hagstofu Íslands 

(e.d.) má sjá að árið 2014 voru 6% karla og 10% kvenna á aldrinum 18-66 ára 

á örorku. Sýnt hefur verið fram á tengsl milli offitu og örorku hjá Íslendingum 

(Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. Stefánsson og Laufey Steingrímsdóttir, 

2006) og virðast niðurstöður rannsóknarinnar ríma við það.  

Háþrýstingur var algengasta sjúkdómsgreining þátttakenda, á eftir 

offitu, en ekki algengari en gengur og gerist meðal fullorðinna í Evrópu, en 

samkvæmt WHO þá eru um 40% Evrópubúa, 25 ára og eldri, með háþrýsting 

(WHO, 2013). Framskyggn langtímarannsókn Shihab o.fl. (2012) á 1.132 

Bandaríkjamönnum, sýnir að einstaklingar sem urðu of feitir eða með LÞS ≥ 

30 kg/m² voru í mun meiri áhættu á að fá of háan blóðþrýsting í samanburði 

við þá ekki ekki urðu of þungir. Að algengi meðal þátttakenda sé ekki hærra 

en raun ber vitni gæti hugsanlega tengst tiltölulega lágum meðalaldri hópsins.  

Allmargir þátttakendur voru með vefjagigtargreiningu, mun fleiri  konur 

en karlar. Rannsókn þeirra Helga Birgissonar, Helga Jónssonar og Árna Jóns 

Geirssonar (1998) um m.a. algengi vefjagigtar á Íslandi sýnir að 1,3% karla 

greindust þá með vefjagigt og 9,8% konur og samræmast niðurstöður 

rannsóknarinnar við þau kynjahlutföll en algengi vefjagigtar meðal þátttakenda 

var margfalt hærra en í þeirri rannsókn. Eins og áður hefur komið fram er fólk 

með vefjagigt í 40% meiri hættu á að vera með offitu en fólk við góða heilsu 

en erfitt er að vita hvort eða hvernig orsakasamhengi er þar um að ræða (Ursini, 

Naty og Grembiale, 2011). 

Kvíði og þunglyndi voru líka algengar sjúkdómsgreiningar, en 

rannsóknir hafa sýnt að þeir sem leita sér aðstoðar vegna offitu hafa fleiri 

geðræn vandamál en fólk í kjörþyngd (Abilés o.fl., 2010; Averbukh o.fl., 2003; 

Scott, McGee, Wells og Browne, 2008). Rannsókn Carey o.fl. (2014) um 

tengsl þyngdar og þunglyndis hjá fólki sem var undir kjörþyngd, í kjörþyngd, 

yfir kjörþyngd eða með offitu sýnir að 23% þeirra sem voru með offitu voru 

þunglyndir og það samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar. Rannsóknum 

ber þó ekki saman um hvort offita sé afleiðing eða orsök þunglyndis og/eða 

kvíða (Bjerkeset, Romundstad, Evans og Gunnell, 2008; Vogelzangs o.fl., 

2008) eða hvort nokkur tengsl séu þar á milli (Forman-Hoffman, Yankey, 

Hills, Wallace og Wilinsky, 2007). 

Sykursýki af tegund II og slitgigt voru álíka algengar 

sjúkdómsgreiningar hjá þátttakendum, en þær tilheyra þeim sjúkdómum sem 
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hvað oftast eru nefndir með skýra tengingu við offitu og hækkandi 

líkamsþyngdarstuðul þjóða (Martin-Rodriguez, Guillen-Grima, Martí og 

Brugos-Larumbe, 2015; Okifuji og Hare, 2015). Algengi sykursýki II á Íslandi 

var talið um 4% á árunum 2004-2007, og nær tvöfalt meira hjá körlum (5,6%) 

en konum (3%) (Bolli Þórsson o.fl., 2009) svo algengi innan hópsins í þessari 

rannsókn er nærri fjórfalt meira en það, með tilliti til þess að þátttakendur voru 

í miklum meirihluta konur. Ekki fundust tölur um algengi slitgigtar á Íslandi, 

en hættan á slitgigt er talin tvöfalt meiri hjá þeim sem glíma við offitu og 

fjölgun liðskiptaaðgerða á síðustu árum í heiminum gengur í takt við aukna 

tíðni ofþyngdar (Martin-Rodriguez, Guillen-Grima, Martí og Brugos-

Larumbe, 2015). 

Margir þátttakendur töldu sig hafa glímt við offitu frá barnæsku eða 

unglingsárum. Rannsóknir sýna að einstaklingar sem glíma við offitu á 

barnsaldri séu líklegir til að vera áfram í ofþyngd á fullorðinsárum og þá í hættu 

á að þjást af ýmiss konar heilsutengdum sjúkdómum (Erermis o.fl., 2004; 

WHO, e.d.d.). Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til að nauðsynlegt sé að 

fyrirbyggja og meðhöndla ofþyngd og offitu barna sem lið í því að draga úr 

offitu almennt. 

Niðurstöður styðja allar tilgátur rannsóknarinnar, nema hvað tilgátu um 

fylgni á milli LÞS og HL í upphafi meðferðar er hafnað og tilgátu um tengsl 

breytinga þessara þátta hafnað að hluta til. 

Notagildi rannsóknar 

Rannsóknin gefur mikilvægar upplýsingar um árangur fyrstu þrjá mánuði 

lífsstílsmeðferðar á Kristnesi og þær sýna að meðferðin bar árangur hvað 

varðar breyttan lífsstíl sem endurspeglast í  áhrifum á líkamsþyngdarstuðul, 

sem lækkaði og heilsutengd lífsgæði sem hækkuðu. Niðurstöður gefa 

vísbendingar um að verið sé að leggja áherslu á viðeigandi þætti í 

lífsstílsmeðferðinni sem leiða til árangurs hvað varðar LÞS og HL.  

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa því mikilvægt klínískt gildi, þær eru 

mikilvægar fyrir heilbrigðiskerfið sem kostar meðferðina, fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með fólki að breyttum lífsstíl og vill efla gæði 

þjónustunnar og síðast en ekki síst fyrir þátttakendur sjálfa sem leita sér 

aðstoðar við að breyta lífsstíl. 
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Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Rannsóknin náði einungis yfir þrjá fyrstu mánuði lífsstílsmeðferðarinnar og 

niðurstöður sýna að þátttakendur náður árangri á þeim tíma hvað varðar 

lækkun á líkamsþyngdarstuðli og hækkun heilsutengdra lífsgæða. Í sjúkraskrá 

á Kristnesi eru til gögn sem ná yfir öll árin þrjú sem lífsstílsmeðferðin stendur 

yfir og því væri áhugavert að kanna langtímaárangur þátttakendanna og skoða 

hvaða áhrif lífsstílsmeðferð hefur á líkamsþyngdarstuðul og heilsutengd 

lífsgæði yfir allan meðferðartímann.  
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Ályktanir  

Marktækur árangur er af lífsstílsmeðferð á Kristnesi gegn offitu, þátttakendur 

léttast og  heilsutengd lífsgæði þeirra aukast. Árangur helst góður við þriggja 

mánaða eftirfylgd.  Fólk sem leitar  lífsstílsmeðferðarinnar glímir við 

margþættan heilsuvanda sem krefst þverfaglegrar, einstaklingsmiðaðrar 

nálgunar. 

Lokaorð 

Stefna heilbrigðisyfirvalda er að bjóða upp á lífsstílsmeðferð við offitu. 

Staðreyndir eru þær að slík meðferð leiðir ekki til mikils þyngdartaps, en þrá 

eftir að ná af sér kílóum er yfirleitt ástæðan fyrir því að fólk leitar í 

offitumeðferð. Mikilvægt er að hafa í huga að fleira getur skipt máli en 

kílóafjöldi og lítið þyngdartap getur haft umtalsverð jákvæð áhrif á heilsu og 

líðan.  

Bakgrunnsbreytur gefa mikilvægar niðurstöður um það hvers konar hópur 

leitar sér aðstoðar við að breyta lífsstílnum og yfirleitt er brýn þörf að vinna 

einnig með aðra þætti en offitu til að bæta líðan. Því er mikilvægt að ólíkar 

fagstéttir komið að lífsstílsmeðferð til að hægt sé að bjóða upp á heildræna 

nálgun.  

Lífsstílsbreyting er lykillinn að leið til léttara lífs en er vandasamur vegur að 

rata og oft á tíðum illfær. 
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