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Ágrip 

Offita er eitt helsta heilsufarvandamálið í heiminum í dag og tíðni hennar hefur 

aukist mikið. Margir þeirra sem eru of feitir leita sér aðstoðar og sækjast eftir 

að komast í svokallaðar offitumeðferðir með breyttan lífstíl að leiðarljósi. Mikið 

brottfall er úr slíkum meðferðum. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort einhverjir þættir 

aðgreindu brottfallshópinn frá þeim sem klárar slíka meðferð á 

endurhæfingarstöðinni Reykjalundi. Skoðaðir voru líkamlegir- félagslegir- og 

andllegir þættir. 

Einstaklingum sem skráðu sig í offitumeðferð Reykjalundar á tímabilinu 

janúar 2010 til september 2011, alls 249, var boðin þátttaka en einungis 69 

samþykki bárust. Þátttakendur sem ekki skiluðu sér til seinni hluta 

dagdeildarmeðferðar voru skilgreindir sem brottfall. 

Skoðaðar voru upplýsingar sem fengust í ítarlegu viðtali og 

heilsufarsmælingu við forskoðun s.s. aldur, þyngd, blóðþrýsting, menntun og 

niðurstöður þunglyndis, kvíða og OP-kvarða (e. obesity-related problems scale) 

prófana. Þá var sendur út spurningalisti á bæði brottfallshóp og þann sem 

kláraði meðferð. 

Helstu niðurstöður eru þær að konum sem kláruðu meðferðina leið verr við 

ýmsar félagslegar aðstæður (skv. OP-kvarða) en þeim konum sem ekki kláruðu 

(p=0,025). Lítill munur var meðal karla. Þá var einnig fylgni á milli þunglyndis og 

brottfalls meðal kvennana. Þær konur sem hættu fengu fleiri stig á 

þunglyndisprófi en hinar sem kláruðu meðferð (p=0,078). Eins var hópurinn 

sem kláraði meðferð líklegri til að vera með meiri menntun en þeir sem ekki 

klára. Þar var munurinn þó ekki marktækur en áhugaverður að skoða í stærra 

samhengi (p=0,098). Áhugavert var að sjá hversu kynin virðast ólík. Karlar skila 

sér síður inn í meðferð og munurinn á milli karla hópanna var einkum 

líkamlegur s.s. þyngd og aldur. 

Umhverfi okkar og mismunandi samfélagslegir þættir hafa mikil áhrif á 

lifnaðarhætti okkar eins og mataræði og hreyfingu. Byggja þarf upp samfélag 

þar sem hollari kostir verða auðfengnari bæði varðandi kostnað og aðgengi. 

Leggja þarf áherslu á að fræða þegna samfélagsins um mikilvægi þess að hreyfa 

sig, borða hollt og líða vel andlega. Í slíku umhverfi gætum við vonandi spyrnt í 

botn og snúið við neikvæðri þróun síðustu 35 ára. Fyrir þann hóp sem hefur 

misst tökin á heilsu sinni og er í ofþyngd, er nauðsynlegt að skoða hvern 

einstakling fyrir sig og benda honum á lausn eða leið sem hentar honum best í 
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baráttunni við offitu og aukakíló. Mikilvægt er að aðgreina hópinn eftir 

menntun, kyni, aldri og andlegri líðan áður en viðkomandi er bent á lausnir við 

sínum vanda og þá um leið efla heilsulæsi þeirra. Góðar lausnir eins og 

offitumeðferðin á Reykjalundi hafa reynst mörgum vel. 
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Abstract 

Obesity is a major health problem in the world today and its frequency has 

increased significantly. Many of those that are obese seek help and want to 

change their lifestyle by getting into so-called obesity treatments. High 

dropout rate is from such treatments. 

The aim of this study was to explore whether some factors separate 

dropout group from those who complete such treatment at Reykjalundur 

rehabilitation center. Physical-, social- and psychological factors were obseved. 

Patients that enrolled in the treatment at Reykjalundur during the period 

from January 2010 to September 2011, a total of 249, were invited but only 69 

participated. Patients that did not show up for the second half of the 

treatment were classified as dropouts. 

Information gathered in a detailed interview and health measurements 

were observed, such as: age, weight, blood pressure, education, depression, 

anxiety and obesity-related problems scale (OP-scale). In addition a 

questionnaire was sent both the dropout group and the one that finished the 

treatment. 

The results showed that women that finished treatment felt worse in 

various social situations (OP-scale outcome) than women who did not finish (p 

= 0.025). There was little difference among men. There was also a correlation 

between depression and dropout among the women. Droupout women scored 

higher on the depression test than the ones who completed treatment (p = 

0.078).  

The group that finishes the treatment is more likely to have higher 

education than the dropout group. The difference was not significant, but 

would be interesting to see on a larger scale (p=0.098). 

It was interesting to see how the sexes seem different. Men are less likely 

to sign up for treatment and the difference between the male groups is mostly 

phisical such as weight and age. 

Our environment and different social factors have a great impact on our 

way of living like how we eat and exercise. We need to build a community 

where healthy choices are easily obtained both in terms of cost and 

availability. The importance of exercise, healthy eating and mental well being 

should be emphasized. In such an environment we could hopefully turned 

development of the last 35 years around. It is important to evaluate every 
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obesity patient  and help him/her to a solution that is most fittet in the battle 

with obesity. It is furthermore important look into education, gender, age and 

mental state before finding sutible treatment. Good solutions like the obesity 

treatment at Reykjalundur have been proved successful. 
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1 Inngangur 

Það var ekki fyrr en árið 1985 sem offita var skilgreind sem sjúkdómur af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization og hér eftir 

talað um sem WHO). Fram að því þótti það oft á tíðum merki um velmegun og 

auðæfi í hinum Vestræna heimi að vera í góðum holdum. Árið 1985 var offita 

loks skilgreind sem það ástand þegar óeðlilega mikil fita safnast í fituvefjum, 

svo mikil að hún hefur áhrif á heilsu manna (WHO, 2000).  Ástæða þessarar 

umfram fitusöfnunar er ójafnvægi í orkuinntöku og orkunotkun í líkamanum. 

Það er, að orkuinntaka í formi fæðu og drykkja er meiri en sú orka sem notuð 

er í hreyfingu og aðra líkamsstarfsemi (Schumacher, 2007). 

Tíðni offitu hefur aukist gífurlega undanfarna áratugi og er eitt helsta 

heilsufarsvandamálið í heiminum í dag. Sífellt fleiri einstaklingar greinast með 

offitu og hún er talin eiga sinn þátt í hinum ýmsu sjúkdómum og 

heilsufarskvillum. Einstaklingar með offitu búa einnig oft við skert lífsgæði 

miðað við þá sem grennri eru (Guðmundsson, 2011). Samkvæmt tölum frá 

WHO deyja 3,4 milljónir manna árlega vegna ofþyngdar eða offitu (WHO, 

2012).  Offitan er einkum rakin til breyttra lífshátta og samfélagslegra breytinga 

síðustu áratuga sem fela í sér meiri kyrrsetu og minni hreyfingu vegna aukinnar 

tæknivæðingar og breyttra neysluvenja þar sem meira er um unninn mat og 

stóra skammta. Fólk ferðast frekar um á einkabílum og vinnur kyrrsetustörf í 

stað þess að ferðast til á frá vinnu gangandi, á hjóli eða með 

almenningssamgöngum og vinna erfiðisvinnu sem krefst mikillar hreyfingar 

(WHO, 2012). 

Fylgikvillar offitu eru fjölmargir. Ofþyngd og offita hafa meðal annars tengsl 

við hækkun blóðþrýstings, kólestróls, þríglíseríða og viðnám insúlíns. Með 

aukinni ofþyngd aukast líkur á kransæðasjúkdómum, heilablóðfalli og sykursýki 

af týpu 2. Offita eykur ennfremur líkur á ýmsum krabbameinum, m.a. í 

brjóstum, ristli, legslímhúð, nýrum og gallblöðru. Samkvæmt WHO er hægt að 

kenna offitu um allt að 44% tilfella sykursýki, 23% hjartasjúkdóma og frá 7-41% 

krabbameina. Þá hækka einnig líkurnar á ótímabærum dauða með aukinni 

ofþyngd.  Fyrir utan ofangreinda kvilla fylgir offitunni bæði líkamleg vanlíðan í 

formi stoðkerfisverkja og andleg vanlíðan(WHO, 2011,A).  

Hin gífurlega aukning á tíðni offitu og fylgikvillum hennar er að sliga 

heilbrigðiskerfi margra þjóða (WHO, 2000). Áður fyrr var offita eingöngu tengd 

við velmegun og hinn vestræna heim, en er í dag orðin vandamál í fátækari 

ríkjum þar sem heibrigðiskerfin eru jafnvel enn síður í stakk búin til að takast á 
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við þennan vanda og í fátækari stéttum ríkra landa. Offita er nú farin að draga 

fleiri í heiminum til dauða en vannæring og fæðuskortur (WHO, 2011,A).  

Í ljósi ofangreindra upplýsinga væri því betra að takast á við offituna 

markvisst með sérstökum aðgerðum áður en fylgikvillar eru orðnir það 

alavarlegir að þá þurfi að meðhöndla innan heilbrigðiskerfisins. Auðvitað væri 

enn betra að ná að fyrirbyggja þennan kostnað með forvörnum og fræðslu svo 

ekki þurfi að koma til meðferða og gífurlegs álags á heilbrigðiskerfi og aðra 

innviði samfélagsins vegna offituvandans. 

Offita hefur verið mikið rannsökuð, tíðni hennar og umfang, og ýmsar 

lausnir og meðferðir hafa litið dagsins ljós sem eiga að sporna við þessari 

þróun. Árangur slíkra meðferða hefur þó verið lítið rannsakaður (Steinunn H. 

Hannesdóttir 2010) en þrátt fyrir það eru biðlistar í þær margir hverjir mjög 

langir.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða brottfall úr offitumeðferð á 

Reykjalundi þar sem biðlisti er mjög langur og brottfall hátt, og athuga hvort 

einhver munur sé á brottfallshópnum miðað við þann sem klárar meðferð og 

hvort einhver munur sé á kynjum í þessu samhengi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir og skilgreiningar á offitu og þau 

tengsl sem eru á milli lifnaðarhátta manna í hinum vestræna heimi og 

aukinnar tíðni offitu. Nýverið hafa jafnframt komið fram rannsóknir sem 

sýna fram á mikla aukningu á tíðni offitu í þróunarríkjum (WHO, 2000) og 

að engin lönd í heiminum getið státað af lækkun offitutíðni síðustu 33 árin 

(Ng og félagar, 2014). 

2.1 Skilgreining á offitu: 

Ofþyngd og offita eru skilgreind af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 

(WHO) sem óeðlileg eða umfram fitusöfnun sem ógnar við heilsu okkar 

(WHO, 2014; WHO 2000). Sá mælikvarði sem hvað oftast er notaður til að 

áætla þróun offitu er svokallaður líkamsþyngdarstuðull, eða Body Max 

Index (BMI) sem verður nánar fjallað um hér síðar.  

2.2 Hvað veldur offitu? 

Í grunninn verður fólk of feitt þegar ójafnvægi er á næringarinntöku og því 

sem brennt er með hreyfingu og líkamsstarfssemi. Þ.e. meiri næring er 

tekin inn en sú sem nýtt er í líkamanum. Aukning hefur verið á orku- og 

fituríkum mat og skammtar hafa stækkað til muna á sama tíma og almenn 

hreyfing er minni en áður. Við sitjum meira við vinnu, og ferðumst með bíl 

á milli staða í stað þess að ganga, hjóla eða nota almenningssagöngur sem 

oft krefst nokkurrar göngu samhliða. Þá safnar líkaminn upp þessum 

umframbirgðum af orku í fitufrumunum og við fitnum! (WHO, 2011A).  

Í tilkynningu frá WHO árið 2011 kemur fram að yfir 40% Evrópubúa 

stunda ekki nógu mikla hreyfingu til að viðhalda almennu heilbrigði 

burtséð frá holdafari (WHO, 2011,B). 

2.3 Tíðni ofþyngdar  

Árið 2008 voru um 35% jarðarbúa of þungir eða of feitir og þar af yfir 60% 

íbúa í Ameríku en aftur á móti aðeins 14% íbúa í suð- austur Asíu. Árið 

2014 var hlutfallið komið upp í 39%, sem þýðir að ástandið er enn að 

versna (WHO, 2015). Í löndum eins og Tonga og Kuwait er tíðni offitu hjá 

fullorðnum komin yfir 50% og þá eru ekki meðtaldir þeir sem eru of þungir 

(WHO, 2012). 
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Um 40 milljónir barna 5 ára og yngri voru of þung árið 2008 og þau voru 

orðin 42 milljónir árið 2013 (WHO, 2012)! 

Líkamsþyngdarstuðull Íslendinga hækkaði mikið undir lok 20. aldarinnar 

og í upphafi þeirrar 21. og töluvert fleiri hafa of háan líkamsþyngdarstuðul 

en áður (fjallað verður nánar um líkamsþyngdarstuðul síðar) (Margrét 

Valdimarsdóttir og félagar, 2009). Árið 2007 voru 66% íslenskra karla og 

53% íslenskra kvenna of þung eða of feit en 18,9% karlanna voru of feitir 

og 21,3% kvennanna. Sambærilegar tölur voru ekki nema 7,2% meðal karla 

og 9,5% meðal kvenna árið 1990 og því um gríðalega aukningu að ræða 

(Margrét Valdimarsdóttir og félagar, 2009).  Allar þessar tölur eru fengnar í 

gegnum síma eða í viðtali þar sem viðkomandi gefur sínar tölur upp. Þær 

eru ekki mældar í viðurvist rannsakenda og því mögulega vanmentar að 

einhverju leyti. Í samantekt á hæðar- og þyngdarmælingum allra 

skólabarna á aldrinum 6-16 ára á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2004 – 

2006 kom í ljós að 16,1% þeirra voru of þung og 4,7% þeirra of feit. Það 

þýðir að 20,8% barna á Stór-Reykjavíkursvæðinu voru yfir kjörþyngd 

(Ragnheiður Erlendsdóttir, 2006). Nýjar rannsóknir benda þó til þess að 

hlutfall barna yfir kjörþyngd hafi nánast staðið í stað frá árinu 1998 sem 

þykir jákvætt þó öllu betra væri að viðsnúningur hefði orðið á þessari 

þróun (Stefán H. Jónsson et al 2011). 

2.4 Kostnaður vegna offitu  

Samkvæmt erlendum rannsóknum er talið að kostnaður heilbrigðiskerfisins 

í hverju landi vegna offitu sé allt frá 0,7% og upp í 2,8% af heildarútgjöldum 

(D. Withrow, 2010). Það er þó ekki alveg skýrt hvernig þessar tölur eru 

fengnar og hvað felst í þeim. Þær eru taldar frekar vanmetnar. Jafnframt 

kom í ljós að fólk með offitu eyddi um það bil 30% meira í alls kyns lyf en 

þeir sem eru í kjörþyngd. (D. Withrow, 2010). 

Árið 2008 var unnin skýrsla fyrir heilbrigðisráðuneytið af  Háskólanum á 

Bifröst um k s na   egna      u    s na ur  slensks sa   lags  egna 

   yngdar  g      u  r         ar     e  nn       ll ar ar kr na 

sa k      e     re kn ngu  se  sk rslu   undar n  u u    s na ur nn 

sk    s  annars  egar    e nan  e  er ark s na   egna      unnar s  l rar 

 g   ns  egar    e nan  g   e nan k s na   egna  ylg k  lla      u  Be nn 

 e  er ark s na ur  ar a e ns l   ll  lu   a   e ld nn  e a u        ll  n r 

kr na  en    a       ll ar a kr na    rek a   l  e   ndlunar  ylg k  lla  g 

til beins framleiðslutaps. Það er því til mikils að vinna að reyna að lækka 

þennan kostnað sem allra mest með öflugum forvörnum (Ásta Dís 

Óladóttir og félagar, 2008). 
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2.5 Áhættuþættir offitu 

Eins og fram hefur komið eru um 39% jarðarbúa 18 ára og eldri of þungir 

eða of feitir eða um 2 milljarðar manna. Þar af eru 13% og feitir (WHO, 

2015). Þarna vega þungt tölur frá hinum Vestræna heimi eins og 

Bandaríkjunum, Bretlandi og Mexíkó. Einn þriðji hluti Bandaríkjamanna er 

of feitur (obese) og því er spáð að þetta hlutfall hækki um allt að 50% fyrir 

árið 2030 (Ng og félagar, 2014). 

Hlutfall of fei ra karla    sland   ar se    ur seg r        r         g 

    k nu          lu  all  slenskra karla se  eru y  r k  r yngd er    

66.6% sem er heldur hærra en hjá konum þar sem það er 53,5% (Margrét 

Valdimarsdóttir og félagar, 2009). Á Íslandi virðist offita hjá konum tengjast 

því að vera ekki í vinnu en engin tengsl hafa fundist hjá íslenskum 

karlmönnum (Tinna Layfey Ásgeirsdóttir, 2007). Meðal kvenna í 

Bandaríkjunum virðist vera mismunur á holdarfari eftir kynþætti, menntun 

og tekjum en það virðist ekki eiga við meðal þarlendra karla (Ogden og 

félagar, 2010).  

2.6 Afleiðingar offitu 

Ofþyngd og offita eru stórir áhrifavaldar í fjölmörgum langvinnum 

sjúkdómum, svo sem sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómum og ýmsum 

krabbameinum eins og áður hefur komið fram og getur valdið kæfisvefni 

og verkjum. Þær breytingar á lifnaðarháttum sem áður voru nefndar, 

kyrrsetan og slæmt fæðuval, geta einnig einar og sér ýtt undir myndun 

sjúkdóma þó einstaklingur sé ekki of þungur eða of feitur (Margrét 

Valdimarsdóttir og félagar, 2009). 

Skýr tengsl hafa fundist milli þess að vera feitur sem barn og að verða 

feitur fullorðinn (Freedman og félagar, 2001) og virðast líkurnar aukast 

jafnt og þétt eftir því sem barnið eldist (Jóhannsson og félagar, 2006; 

Serdula og félagar 1993). Það að vera yfir kjörþyngd sem barn og unglingur 

er talið auka líkurnar á sjúkdómum og líkamlegri vanlíðan og gæti því haft 

neikvæð langtímaáhrif á heilbrigði og líf þessara einstaklinga (Must og 

Strauss, 1999). Sálrænar afleiðingar offitu geta verið ekki síður alvarlegar 

en þær líkamlegu. Þar má til dæmis nefna lélega sjálfsmynd, 

hegðunarvandamál, þunglyndi, kvíða, vanmáttarkennd og félagsfælni 

ásamt félagslegum vandamálum svo sem einelti, stríðni, einangrun, 

fordómum og minni möguleikum í námi svo eitthvað sé nefnt. Slæm 

félagsleg staða meðal jafnaldra er þekkt vandamál hjá börnum og 

ungmennum sem eiga við offitu að stríða. Þessi einkenni hverfa svo ekki á 

einni nóttu eftir að barnið verður fullorðið og þessir einstaklingar eiga oft í 

miklum sálrænum vandamálum á efri árum sem hafa mikil áhrif á lífsgæði 
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þeirra (Fonseca og félagar, 2008; Allen og félagar, 2006; Schwartz og Puhl, 

2003).  

Í ljósi umræðu um barnafátækt á Íslandi undanfarin misseri (Barnaheill, 

2014; Unicef, 2014) og þeirrar staðreyndar að ofþyngd hefur aukist hjá 

efnaminna fólki í seinni tíð (WHO, 2011A), má einnig nefna annan, en síður 

áþreyfanlegan, kostnað og fylkifisk offitu. Þeir Brownell og Horgen (2004) 

telja að það sé greinilegt samband á milli mataræðis og námsárangurs, þ.e. 

að ofát og skortur á næringarefnum, sem leiðir til ofþyngdar, gæti haft 

skaðleg áhrif á námsárangur. Illa nærðir nemendur eiga erfiðara með að 

halda einbeitingu og eru sljóari og þreyttari en þeir sem eru með líkama og 

næringu í lagi. Jafnframt vilja þeir meina að lágt sjálfsmat vegna 

ofþyngdarinnar geti haft áhrif á trú nemenda á sjálfum sér í námi. Þeim 

getur liðið illa í skólanum vegna stríðni og fordóma. Auk þess hafa of 

þungir nemendur oftar tilhneigingu til að vera frá skóla vegna líkamlegra 

veikinda og þunglyndis (Brownell og Horgen, 2004). Flest ofantalið má svo 

einnig  heimfæra á fullorðna einstaklinga og ástundun þeirra, framleiðni og 

líðan á vinnumarkaðinum. 

2.7 Mælikvaðar á offitu 

2.7.1 Líkamsþyngdarstuðull  

Líkamsþyngdarstuðullinn (e. body mass index (BMI – hér eftir notað) er 

mikið notaður  við skilgreiningu á offitu þar sem auðvelt er að reikna hann 

og nálgast þær stærðir sem þarf í útreikninginn. Hann er enn sem komið er 

eina viðurkennda aðferðin við mat á offitu samkvæmt WHO (WHO, 2000). 

Þyngd viðkomandi í kílóum er deilt með hæð í metrum í öðru veldi (kg/m2). 

Auðvelt er að vigta fólk og hæðarmæla þegar það kemur til læknis en 

minna er um annars konar mælingar og því líkamsþyngdarstuðull 

viðkomandi einstaklings auðfenginn. Þessar einföldu mælingar eru hins 

vegar vannýttar í læknaheimsóknum og mætti nota oftar þar sem þær gefa 

miklar heilsufarslegar upplýsingar (Ludvig Guðmundsson 2011). Þessar 

tölur eru auðfengnar og aðgengilegar ef fólk vill, og fólk getur jafnvel 

reiknað sinn stuðul sjálft heima í stofu (WHO, 2000; Stefán H. Jónsson, 

2011). Samkvæmt WHO er einstaklingur með BMI gildi sem er 30 kg/m2 

eða hærra skilgreindur sem of feitur en ef gildið er á milli 25 og 29,99 

kg/m2 er viðkomandi of þungur. Kjörþyngd er skilgreind á bilinu 18,4-24,99 

kg/m2. Hér verður framvegis talað um einstaklinga með BMI á milli 25 og 

29.99 kg/m2 sem of þunga (eða í ofþyngd) og einstaklinga sem eru með 

BMI 30 kg/m2 eða hærri sem of feita (eða með offitu). BMI stuðullinn 

gagnast vel til að fylgjast með breytingum á stærri hópum svo sem 



21 

líkamsþyngd þjóða eða ákveðinna aldurshópa yfir tíma og milli landa 

(Stefán H. Jónsson, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að BMI er ekki endilega alltaf góður 

mælikvarði á dánartíðni og tíðni annarra sjúkdóma vegna offitu (Hotchkiss 

og félagar, 2011). BMI nýtist vel sem lýðheilsumælikvarði þar sem tekin eru 

stór úrtök til að meta þróun offitu en efitt getur reynst að nota BMI sem 

einstaklingsmælikvarða þar sem hann gerir ekki greinarmun á fitumassa 

annars vegar og vöðvamassa og annars líkamsmassa hins vegar. Ef 

einstaklingur er með hátt hlutfall af vöðvum í líkamanum metur BMI 

viðkomandi gjarnan í ofþyngd og að sama skapi er einstaklingur sem er 

mjög vöðvarýr og beinasmár talin í kjörþyngd  samkvæmt BMI þrátt fyrir 

umtalsverða fitusöfnun. (WHO, 2000; Stefán H. Jónsson, 2011, Ludvig 

Guðmundsson 2011). Eins er umdeilt hvenær ofþyngd fer að valda 

heilsukvillum og því ekki allir á eitt sáttir um hvar þau mörk liggja. 

Íþróttamenn eru margir hverjir í ofþyngd skv. BMI en eru samt með mjög 

lága fituprósentu og í góðu líkamlegu formi. Þar hækkar vöðvamassinn upp 

BMI gildið án þess að vera að nokkru leyti heilsuspillandi. Því þarf að skoða 

hvert tilfelli fyrir sig þegar einstaklingar eru skoðaðir. 

2.7.2 Kviðfita 

Önnur einföld aðferð við mælingar á offitu er ummálsmæling kviðs. Þá er 

mælt ummál viðkomandi, miðja vegu milli neðstu rifbeina og mjaðmabeina 

(e. Iliac crest). Kviðfita getur verið mjög mismikil í einstaklingum sem 

jafnvel eru með svipaða heildarlíkamsfitu. Fita á kvið og þá sérstaklega 

innri kviðfita er talin mun hættulegri heilsunni en sú sem sest á rass eða 

læri. Karlmenn eru mun líklegri til að hafa hátt hlutfall kviðfitu en hlutfall 

kviðfitu hjá konum hækkar frekar með hækkuðum aldri (Zhang, 2008; 

WHO, 2000).  

Við mælingar á kviðfitu er talið að konur með mittismál meira eða jafnt 

og 80 cm og karlar með mittismál meira eða jafnt og 94 cm  séu í aukinni 

áhættu hvað varðar offitutengda kvilla. Þegar tölurnar eru komnar í um 

eða yfir 88 cm hjá konum og 102 cm hjá körlum er áhættan orðin mikil 

(WHO, 2000). Aukin kviðfita er talin auka líkur á hjarta- og æðasjúkdómum 

og krabbameini þó viðkomandi sér í kjörþyngd og ekki talin í hættu 

samkvæmt BMI stuðli (Zhang 2008). Samkvæmt rannsóknum eru einnig 

sterkari jákvæð tengsl milli mikillar kviðfitu og þunglyndis en almennrar 

offitu samkvæmt BMI (Ann Christin Rivenes, 2009). 
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2.8 Ávinningur þess að minnka fitumassa 

Kostir þess að missa fitu eða létta sig og halda sér í þeirri þyngd eru sagðir 

ótvíræðir þegar kemur að áhættuþáttunum sem offitan hefur áhrif á, s.s. 

sykursýki, hjarta og æðasjúkdóma, þunglyndi  og fleiri þætti taldir eru upp í 

töflu 1 hér að neðan. Rannsóknir á langtímaáhrifum þess að missa fitu eru 

þó fáar bæði vegna þess hve erfitt er að viðhalda fitutapinu (Deforche og 

félagar 2007) og þess hve oft getur verið erfitt að greina á milli fitutaps af 

ásetningi eða fitutaps án ásetnings. Auk þess er erfitt að meta hver áhrifin 

af minni fitumassa eru ein og sér en ekki jákvæð áhrif af betra mataræði og 

meiri hreyfingu sem oftast þarf til að ná tilætluðu fitutapi (WHO, 2000). 

Helstu ókostir fitutaps eru mögulega auknar líkur á gallsteinum, ef fitutapið 

er mikið á skömmum tíma, og minnkun á beinmassa (WHO, 2000). 

Tafla 1 Kostir þess að léttast vegna fitutaps  

 Minnkar líkur á sykursýki og hjarta- og æðastjúkdómum 

 Lækkar magn þrýglýseríða í blóði 

 Eykur magn HDL – Cholestrol (góða kólestrolið) 

 Lækkar lítillega heildar magn kólestróls í blóði (e. total serum 
colestrol) 

 Lækkar lítillega magn LDL – Cholestrol (slæma kólestrolið) 

 Lækkar magn blóðsykurs hjá of þungum einstaklingum sem ekki eru 
með sykursýki  

 Lækkar magn blóðsykurs og HbA1c (e. Glycosylated hemoglobin) í 
sumum einstaklingum með sykursýki af tegund 2 

 (National Heart, Lung and Blood Institude, 1998). 

2.9 Tengsl offitu og þunglyndis 

Fleiri þættir en þeir líkamlegu, sem oft eru jafnframt áþreyfanlegir og/eða 

mælanlegir, geta haft sitt að segja um ástand einstaklinga með offitu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að offita eykur líkurnar á að fá þunglyndi og að 

þeir einstaklingar sem eru með þunglyndi eru í aukinni hættu á að þyngjast 

eða fitna (Luppino og félagar, 2010 B; Luppino og félagar, 2010 A; Pratt og 

félagar 2014). Samkvæmt Roberts og félögum (2003) voru of feitir 

þátttakendur í rannsókn þeirra tvisvar sinnum líklegri til að verða 

þunglyndir 5 árum seinna en þeir sem ekki voru of feitir (líkindatalan (e. 

Odds ratio) var 2.01). Erfiðara þótti þeim að sýna fram á líkindin í hina 

áttina, þ.e. að þunglyndir einstaklingar séu líklegri til að verða of feitir, en 

það átti þó við ungar konur eða unglingsstúlkur. Þær voru líklegri til að 
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verða of feitar í kjölfar þunglyndis (Roberts og félagar 2003). Svipaðar 

niðurstöður komu fram í rannsóknum hjá Luppino og félögum (2010 A). 

Tengslin milli offitu og þunglyndis í þeirra rannsókn voru einungis marktæk 

meðal kvenna, en þó virtust einnig vera tengsl meðal karla en niðurstaðan 

var ómarktæk. Þá hefur það einnig komið fram í rannsóknum að konur 

með alvarlega offitu sýna marktækt meiri einkenni þunglyndis en konur 

með væga offitu (Wadden og félagar 2006). 

Þá hafa bæði Fond og félagar (2015) og Schmidt og félagar (2015) 

haldið því fram að depurð og þunglyndi megi flokka sem bólgusjúkdóm 

sem eigi upptök sín í þörmunum, meðal annars sökum lélegrar þarmaflóru. 

Slæm þarmaflóra gæti svo verið möguleg afleiðing lélegra matarvenja sem 

einnig geta leitt til offitu og þannig tengt saman þessa tvo þætti   

2.10 Mælikvarðar á andlega líðan einstaklinga með offitu 

Mismunandi andlegt ástand einstaklinga getur mögulega haft áhrif á 

hvernig viðkomandi muni ganga í offitumeðferð. Tveir jafnfeitir 

einstaklingar geta verið mjög mismunandi staddir andlega og því 

mistilbúnir að fara í þá vinnu sem offitumeðferð krefst af þeim. Eftirfarandi 

próf/kvarðar eru notaðir við forskoðun í offitumeðferðum til að meta 

andlegt ástand þátttakenda: 

2.10.1  Mælingar á þunglyndi 

Í kjölfar ofangreindrar niðurstaðna um tengls offitu og þunglyndis hafa 

meðferðaraðilar notað þunglyndiskvarða Becks þegar skima á fyrir 

þunglyndi hjá of feitum einstaklingum (Hayden og félagar 2012)  Becks 

BDI-II er e nn  es  n  a   s  l s a sk ar    yr r  unglynd          

ranns knu   g kl n skr    nnu  g  ar ge  n      n  erand   ynd  r        

(Beck og félagar 1996). Val atriða í spurningar kvarðans réðst á sínum tíma 

ekki af neinni sérstakri kenningu um þunglyndi, heldur byggðist það á 

lýsingum sjúklinga á þunglyndiseinkennum sínum (Beck og félagar 1961). 

Kvarðinn hefur verið notaður í íslenskum rannsóknum á ofþyngd og 

andlegri líðan (Jakob Smári og félagar 2008).  

2.10.2     ði  

Minna hefur verið fjallað um tengsl kvíða og offitu þrátt fyrir miklar 

rannsóknir a tengslum hans við undirþyngd samanber anorexia nervosa. 

Sumar rannsóknir benda þó til þess að þarna séu tengsl á milli en hver þau 

eru er ekki enn ljóst (Lykouras og félagar 2011). 

 K   ak ar   Beck’s er     n  a ur sa  l  a  unglynd sk ar a Beck’s 

þegar sjúklingar eru skimaðir fyrir offitumeðferðir. Hann metur alvarleika 
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og styrk kvíðaeinkenna sjúklinga (Beck’s A   g   lagar      )  g  yk r 

áreiðanlegt og réttmætt mælitæki fyrir kvíða (Beck’s  g   lagar     ).  

Kvíðakvarðinn og þunglyndiskvarðinn voru einmitt notaðir samhliða í 

rannsókn Maríönnu Þórðardóttur árið 2013 þar sem áhrif 

atferlismeðferðar við offitu með eða án magahjáveituaðgerðar á andlega 

líðan og þyngd voru skoðuð í 3-4 ára eftirfylgd. Niðurstöður sýndu 

marktæk jákvæð áhrif offitumeðferðarðinnar á Reykjalundi á niðurstöður 

beggja þessara kvarða sem og OP- kvarðans, sem fjallað er um hér að 

neðan.  

2.10.3  Offitutengd lífsgæði 

Í kjölfar aukinnar umræðu um offitu og vandamál tengd henni og 

stóraukningu á tíðni hennar um allan heim hafa rannsóknir sýnt fram á að 

fólki sem er of feitt líður oft illa í eigin skinni og mætir iðulega fordómum 

vegna vaxtarlags síns (Karlsson og félagar, 2003: Karlson og félagar 1998). 

fordómar og mismunun í garð of feitra hafa oftar en ekki áhrif á andlega 

líðan þessara einstaklinga, bæði heilsutengd og almenn lífsgæði, þeir 

forðast mannmarga staði og taka síður þátt í atburðum og félagslífi. 

Í viðamikilli rannsókn á fólki með offitu í Svíþjóð (Swedish obese 

subjects – SOS) kom í ljós að of feitir einstaklingar sátu ekki við sama borð 

og þeir grennri þegar kom að heilsutengdum lífsgæðum (e. Health related 

quality of life) og andlegri heilsu (Karlsson og félagar 1998). Í þeirri 

rannsókn voru skoðaðir 1743 of feitir einstaklingar og sýndu þeir verri 

andlega líðan, meiri kvíða og fleiri þunglyndiseinkenni en 

viðmiðunarhópurinn sem ekki var með offitu. Offituhópurinn átti erfiðara 

með ýmsa félagslega þætti og heilsutengd lífsgæði þeirra voru lakari 

(Karlsson og félagar 1998).  

Karlsson og félagar (1998) útbjuggu í kjölfarið og notuðu stuttan 

spurningalista um ýmis félagsleg vandamál tengd offitu, hinn svokallaða 

OP- kvarða eða Obesity-related Problems scale. OP kvarðinn er 

s  l s a sk ar   se  er n  a ur   l a    la l  sg    e ns akl nga  engd 

offitu. Hann mælir sérstaklega þau óþægindi og vandamál sem koma upp í 

daglegu lífi þeirra sem eru með offitu. Spurningarnar eru um hinar ýmsu 

félagslegu athafnir svo sem  hvernig fólki líði með að bjóða fólki heim í mat 

eða að kaupa á sig föt, fara í sund o.s.frv. Kvarðinn hefur verið þýddur á 

íslensku og er talin mjög gagnlegur til að fylgjast með árangri meðferða við 

offitu (Karl Krist  nss n  g  ud  g     u  undss n      )  OP – kvarðinn 

var til að mynda notaður við rannsókn þar sem líðan fólks sem sækir 

námskeiðið Heilsulausnir fyrir fólk í offitu var metin, þar sem fram kom að 

offitutengd lífsgæði þátttakenda jukust um 33% á 12 mánaða tímabili 
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samkvæmt kvarðanum (Sigurbjörg Gunnarsdóttir, 2014). Spurningalistinn 

hefur verið endurskoðaður og uppfærður síðan hann var þýddur hér á 

landi og er nýjasta útgáfan frá 2010 en hún hefur ekki verið þýdd og 

staðfærð á íslensku ennþá (Larsson og félagar 2010). 

2.11 Úrræði 

Þegar einstaklingur telur sig svo illa haldinn af offitu að hann þarf og vill 

leita sér aðstoðar við að ná stjórn á aðstæðum og snúa þróuninni við, er 

best að viðkomandi snúi sér til síns læknis á heilsugæslustöð sem fer yfir 

stöðuna og ræðir hvaða úrræði eru í boði. Læknir þarf svo að vísa 

viðkomandi áfram ef niðurstaðan er sú að hann þurfi/vilji komast í 

offitumeðferð (Reykjalundur, 2012). 

Til eru sex staðir á landsvísu þar sem fullorðnu fólki er hjálpað markvisst 

við að takast á við vandann og bjóða upp á svokallaðar offitumeðferðir. 

Þessir staðir eru: Reykjalundur endurhæfingarstöð í Mosfellsbæ, 

Sjúkrahúsið á Neskaupsstað, Heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands í 

Hveragerði, Sjúkrahúsið á Sauðárkróki, Kristnes spítali á Akureyri, og 

Heilbrigðisstofnunin á Húsavík.  Þar að auki býður Heilsuskóli Barnaspítala 

Hringsins upp á markvissameðferð fyrir born. 

 ark    sl kra  e  er a er a  a s   a   lk  e  al arlegan      u anda 

       a l  s      s na  g    u en ur       skyn  a  l   as   auka   rkn   

   a  e lsu  g l  sg     Þær taka     rgu      u  se   eng as  

offituvandanum, svo sem fæðuvali    l   a yns r   g  rey  ngu auk  ess 

er unn    e  s  l s  ynd  andlega  g l ka lega l  an  g   lagslega       

e   r     se          

Langtímaárangur í meðferðum við offitu meðal fullorðinna hefur í 

mörgum tilvikum ekki verið góður því fólki reynist oft mjög erfitt að 

viðhalda því þyngdartapi sem náðst hefur til lengri tíma (Deforche og 

félagar, 2007). Þegar litið er á gífurlega aukningu ofþyngdar landsmanna og 

þær afleiðingar sem þyngdin hefur á heilsufar, lífsgæði og heilbrigðiskerfi 

landsins er nauðsynlegt að reyna að auka árangur þeirra offitumeðferða 

sem í boði eru. 

2.12 Brottfall úr offitumeðferðum 

Brottfall er allt of mikið í flestum offitumeðferðum (Yackobovitch og 

félagar. 2014, Ludvig Guðmundsson 2011). Erlendar rannsóknir á 

offitumeðferðum sýna fram á 20 – 45% brottfall að jafnaði úr slíkum 

meðferðum (Clark og félagar, 1995) en þó alveg upp í 80% eftir 

uppsetningu og tegund meðferða og einnig eftir því hvernig brottfallið er 

metið (Yackobovitch og félagar, 2014; og Colombo og félagar 2014). 
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Samkvæmt Inelmen og félögum (2005) sem gerðu rannsókn á tæplega 400 

þátttakendum í offitumeðferð hættu langflestir strax eftir fyrstu komu, eða 

80% þeirra sem í heildina hættu meðferð. Erlendar rannsóknir hafa 

jafnframt sýnt fram á að eftir því sem væntingar um lokaþyngd og árangur 

eru hærri þeim mun meiri líkur eru á brottfalli auk þess sem yngri 

þátttakendur gefast frekar upp en þeir sem eldri eru (Grave et al, 2005). 

Önnur rannsókn sýndi fram að eftir því sem þátttakendur sáu minni 

breytingu á BMI stuðli sínum (til lækkunar) á fyrstu tveimur vikum 

meðferðarinnar, þeim mun líklegri voru þeir til að hætta áður en meðferð 

var lokið (Yackobovitch og félagar, 2014). Því er nauðsynlegt að taka á 

óraunhæfum markmiðum strax við upphaf offitumeðferða. Ein rannsókn 

þar sem bæði voru metnar líkamlegar og félagslegar breytur sýndi fram á 

að í brottfallshópnum voru frekar þeir sem voru í fullri vinnu, með minna af 

offitutengdum kvillum og minna þunglyndir en þeir sem frekar kláruðu 

meðferðina (Inelmen og félagar, 2005). Rannsóknir hafa enn fremur sýnt 

að þeir þátttakendur sem eru með meiri vöðvamassa við upphaf 

meðferðar eru líklegri til að missa meiri fitu en þeir sem eru með minni 

vöðvamassa sem ætti þá skv. ofangreindu að minnka líkurnar á brottfalli. 

Niðurstöður erlendra rannsókna eru eins mismunandi og þær eru margar 

og þær breytur sem skoðaðar eru hverju sinni margbreytilegar. Því getur 

reynst erfitt að treysta á einhverja eina rannsókn eða bera þær saman 

(Grave et al, 2006; Honas et al, 2003) og enn virðist engin almenn ástæða 

vera fyrir brottfalli þátttakenda (Moroshoko et al 2011). Moroshoko og 

félagar (2011) fóru í gegnum fjölmargar greinar um efnið sem allar sýndu 

misjafnar niðurstöður en þeir þóttust þó skynja ákveðnar breytur frekar en 

aðrar sem virtust hafa áhrif á brottfall. Þær eru aldur og menntun 

þátttakenda. Það er, því eldri því minni líkur á brottfalli og því meiri 

menntun því minni líkur á brottfalli. Einnig fannst þeim lök sjálfsímynd, 

margar tilraunir til að grennast áður, lítil hreyfing (e. physical activity) 

miklar væntingar um þyngdartap og hægt þyngdartap í upphafi meðferðar 

allt auka líkurnar á brottfalli. 

Margar greinar um offitumeðferðir fjalla eingöngu um þá þátttakendur 

sem luku meðferð og aðrar taka einungis fram hversu margir hafi heltst úr 

lestinni en ekki hvers vegna. Því getur verið erfitt að greina hversu stórt 

vandamálið er og hver orsök þess er. 

2.13 Skimun fyrir brottfalli í offitumeðferðum 

Í ljósi þess hve hátt brottfallið er úr offitumeðferðum víðs vegar um 

heiminn hefur víða verið reynt að útbúa aðferðir þar sem hægt er að spá 

fyrir um árangur viðkomandi í offitumeðferð og beina þá þeim sem 
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ólíklegir eru til þess að klára meðferðina eitthvert annað sem jafnvel er 

meira við hæfi (WHO 2000).  

Sem dæmi um aðferð sem á að spá fyrir um mögulegt brottfall 

einstaklinga er svokallað TRE-MORE próf (Treatment Motivation and 

Readiness). 

Þetta próf er hannað til að kanna hversu tilbúnir þátttakendur sem skrá 

sig í prógrömm til lífstílsbreytinga vegna offitu, eru til að takast á við 

offituvandann og hversu líklegir þeir eru til þess að ná árangri í 

offitumeðferðum (Cresci og félagar 2013, Cresci og félagar 2011). Prófið er 

sagt segja frekar til um hvort einstaklingum muni ganga vel að grennast og 

viðhalda þyngdartapi en hvort þeir klári tiltekna meðferð eða ekki. 

Höfundar segja þó að þeir einstaklingar sem fái hátt út úr TRE-MORE prófi 

séu mun líklegri til að klára meðferð þar sem þeir eru tilbúnari að fara í 

hana. Það er þó alltaf möguleiki að einhverjir hætti meðferð og gangi vel 

að léttast á öðrum vettvangi (Cresci og félagar, 2013). Cresci og félagar 

(2013) nefna jafnframt að þátttakendur með meiri vöðvamassa í upphafi 

meðferðar séu líklegri til að klára meðferð eins og fram hefur komið í 

öðrum rannsóknum hér að framan. Þeir sem hafa meiri vöðvamassa eru 

líklegri til að missa meiri fitu og það hraðar en þeir sem hafa minna af 

vöðvum. Hraðara fitutap er hvatning til að halda áfram. TRE-MORE prófið 

hefur nýlega verið samþykkt til notkunar við innritun í slíkar meðferðir (e. 

for clinical practice) (Andrea Lenzi, 2015). Ekki er enn komin mikil reynsla á 

forspárgildi prófsins sem þó er tilraun til að finna lausn  á þessum vanda 

sem brottfallið er. 

2.14 Offitumeðferðin á Reykjalundi 

Frá byrjun árs 2001 hefur verið starfrækt offituteymi á Reykjalundi. Helsta 

verkefni offituteymisins er meðferð alvarlegrar offitu og er sú meðferð 

byggð upp sem atferlismótandi meðferð. Offitumeðferðin á Reykjalundi er 

byggð upp á þverfaglegri vinnu lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, 

næringarfræðinga, og sálfræðinga, þar sem tekið er á fjölmörgum þáttum 

er tengjast offitu, svo sem hreyfingu og næringu og einnig er tekið á 

þáttum sem tengjast andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan 

einstaklingsins. Meðferðin er ekki hugsuð sem tímabundinn kúr heldur 

varanleg lífsstílsbreyting (Ludvig Guðmundsson, 2011; Reykjalundur 2012). 
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Til þess að komast að á Reykjalundi þarf viðkomandi að: 

 fá tilvísun frá lækni 

 vera á aldrinum 18-65 ára 

 eiga við verulegt offituvandamál að stríða (BMI > 35) 

 sýna vilja í verki til að takast á við vandann 

 vera reyklaus 

 vera óvirkur, sé hann áfengis- eða fíkniefnasjúklingur 

 geta nýtt sér meðferðina 

(Reykjalundur, 2012). 

2.14.1 Skipulag meðferðar 

Hér á eftir verður fjallað um skipulag meðferðarinnar eins og hún var á 

þeim tíma þegar þátttakendur þessarar rannsóknar tóku þátt í heinni (Sjá 

mynd 1). Í dag hefur uppbyggingu verið breytt að einhverju leyti. Nánar 

verður fjallað um það síðar. 

 

Mynd 1 Skipulag offitumeðferðarinnar á Reykjalundi 

Eftir að beiðni berst frá lækni er fólk boðað á undirbúningsnámskeið 

þar sem meðferðin er kynnt og viðkomandi fær verkfæri í hendurnar til að 

byrja strax að vinna að lífstílsbreytingunum. 

Því næst er fólk kallað inn í forskoðun hjá lækni og hjúkrunarfræðingi á 

göngudeild þar sem gerðar eru mælingar á holdarfari, andlegri líðan og 

staða hvers og eins metin eins og kostur er. 

35 
 

Tilgangur eftirfylgdar er að veita áframhaldandi stuðning, fræðslu og leiðbeiningar við 

jákvæðar lífsstílsbreytingar. Eftirfylgdarkomur taka rúmlega hálfan dag í senn þar sem fylgst 

er með árangri meðferðarinnar og gerðar ýmsar mælingar og próf. Meðferðartími frá 

forskoðun til loka eftirfylgdar er oftast 33–36 mánuðir. Markmið meðferðarinnar á 

Reykjalundi er að aðstoða fólk með alvarlegan offituvanda. Sjúklingum er hjálpað að 

endurskipuleggja og bæta lífshætti sína og fæðuvenjur í því skyni að léttast, auka virkni, bæta 

heilsu og lífsgæði. Meðferðin er byggð upp sem atferlismótandi meðferð og er hugsuð sem 

varanleg en ekki tímabundin lífsháttarbreyting. Líkamsþjálfun er veigamikill þáttur í 

meðferðinni en auk þess er unnið með sjálfsmynd, andlega og líkamlega líðan, auk félagslegra 

þátta eftir því sem við á.
108, 200

 Yfirlit yfir tímaferil meðferðar á næringar- og offitusviði er 

sýnt á mynd 1.  

 

 

Mynd 1. Yfitlit yfir tíma meðferðar á næringar- og offitusviði á Reykjalundi 

 

Mikil aukning hefur orðið á beiðnum til næringar- og offitusviðs og eru umsóknir margfalt 

fleiri en hægt er að sinna. Samkvæmt ársskýrslu 2007 var meðalþyngdarstuðull við fyrstu 

komu offitusjúklinga á göngudeild það árið 46,4 kg/m
2
 (45,5 kg/m

2
 hjá konunum) og 

þyngdarstuðulsdreifing var 35,1–69,4 kg/m
2
. Árin tvö á undan var meðalþyngdarstuðull 

beggja kynja 45,5 kg/m
2
 en árið 2004 var hann þó hæstur eða 47,7 kg/m

2
.
200

 Vandinn virðist 

stöðugur og eftirspurn í meðferð langt umfram það sem hægt er að sinna. 
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Í kjölfar forskoðunarinnar hefst göngudeildarmeðferð þar sem 

skjólstæðingar fara heim og vinna eftir meðferðaráætlun sem gerð hefur 

verið og vinna að því að missa ákveðið hlutfall líkamsþyngdar sinnar sjálfir 

áður en dagdeildarmeðferð getur hafist. Á göngudeildartímabilinu hafa 

skjólstæðingarnir greiðan aðgang að sérfræðingum offituteymisins. 

Skilyrði fyrir plássi í dagdeildarmeðferð er að viðkomandi hafi sýnt fram 

á vilja til lífstílsbreytinga og hafi tamið sér ákveðnar venjur hvað varðar 

mataræði og hreyfingu. Á því tímabili þegar þátttakendur í þessari 

rannsókn voru í göngudeildarmeðferð var hún tvískipt. Fyrst í 5 vikur og 

svo í 3 vikur með 6 mánaða millibili. Nú hefur skipulaginu hins vegar verið 

breytt og er nú þrískipt. Fyrst í 4 vikur og svo tvisvar sinnum ein vika eftir 

það. Bæði milli dagdeildarmeðferða og að þeim loknum er boðið upp á 

eftirfylgd og endurkomudaga til að veita áframhaldandi stuðning. 

Árið 2002 hófst samstarf milli skurðdeildar Landspítala og Reykjalundar 

sem miðar að því að undirbúa offitusjúklinga fyrir magahjáveituaðgerðir. 

Meðferðin á Reykjalundi er sú sama hvort heldur fólk stefnir á aðgerð eða 

ekki. Aðgerðin er þá gerð á milli dagdeildatímabila, þ.e. eftir 5 vikna 

dagdeildartímabilið, á Reykjalundi þegar einstaklingarnir eru heima að 

vinna sjálfir í sínum málum (Reykjalundur 2012). 

2.14.2 Árangur offitumeðferðarinnar á Reykjalundi 

Rannsókn frá árinu 2010 á þátttakendum sem lokið höfðu 5 vikna 

dagdeildarlotu í meðferðinni á Reykjalundi sýnir eftirtektaverðan 

heilsufarslegan ávinning þátttakenda og ætti hann að vera hvetjandi fyrir 

aðra einstaklinga sem glíma við offitu til að sækjast eftir meðferð sem leið 

að bætri líðan og heilsufari (Steinunn H. Hannesdóttir, 2010). 

2.14.3 Brottfall úr offitumeðferðinni á Reykjalundi 

Í þessari rannsókn er brottfall skilgreint sem þeir einstaklingar sem skiluðu 

sér ekki til seinni hluta göngudeildarmeðferðar á Reykjalundi. Margir 

þátttakendur fóru eingöngu í forskoðun en sáust svo ekki aftur alveg eins 

og í rannsókn Inelmen og félaga (2005) en aðrir byrjuðu jafnvel vel og 

kláruðu stóran hluta prógrammsins en heltust einhverra hluta vegna úr 

lestinni á síðari stigum. Það er dýrt og tímafrekt að halda úti 

offitumeðferðum og sérstaklega þar sem brottfall er hátt og tilfelli þar sem 

fólk dettur aftur í sama farið að meðferð lokinni eru mörg. Þar með er 

verið að eyða peningum og tíma í fjölda þátttakenda sem minna munu 

græða á meðferðinni til langs tíma. 

Árið 2013 var kynnt rannsókn á brottfalli þátttakenda sem skráðu sig í 

offitumeðferð á Reykjalundi á árunum 2007 – 2009 (Auður Benediktsdóttir 



30 

og félagar 2013). Úrtakið var 292 konur sem komu í forskoðun á þessu 

tímabili og hættu 113 þeirra meðferð eða 39%. Samkvæmt þessari 

rannsókn voru einstaklinga með alvarlegt þunglyndi 2,4 sinnum líklegri til 

að hætta í meðferðinni en þeir sem voru með miðlungs alvarlegt eða 

ekkert þunglyndi. Þá voru eintaklingar með BMI stuðul yfir 40 líklegri til að 

fara í magahjáveituaðgerð en þeir sem voru undir 40. Ekki kom fram um 

hvort gildi BMI hefði áhrif á brottfall. Rúmlega helmingur þeirra sem 

kláruðu meðferðina á þessum tíma fóru ekki í magahjáveituaðgerð (Auður 

Benediktsdóttir, 2013). Í annarri rannsókn sem gerð var á skráðum 

þátttakendum frá febrúar til október árið 2007 kom fram að 49% skráðra 

þátttakenda hafi ekki klárað dagdeildarmeðferð (Árni Gunnarsson, 2012). 

Einhver munur er greinilega á framkvæmd og mati um brottfall og því erfitt 

að bera rannsóknir saman. 

Í þessari rannsókn verða þátttakendur í offitumeðferð Reykjalundar 

rannsakaðir svo mögulega sé hægt að nýta niðurstöðurnar til að bæta 

árangur meðferðarinnar og minnka brottfall. Ef niðurstaðan verður sú að 

hægt verði að greina við forskoðun hvort viðkomandi þátttakandi sé 

líklegur til að klára meðferð eða ekki er jafnvel hægt að beina þeim 

þátttakendum annað sem ólíklegastir eru til að klára eða halda utan um 

þann hóp á annan hátt en hingað til hefur verið gert. 

2.15 Samantekt 

Miklar breytingar á holdarfari á heimsvísu hafa einkennt síðustu áratugi og 

offita hefur aukist gífurlega (WHO, 2000). Ísland er þar framarlega í flokki 

því hér hefur offita aukist mikið. Það sem á öldum áður þótti merki um 

velmegun er nú skilgreint sem sjúkdómsástand sem takast þarf á við. Meiri 

kyrrseta í daglegu lífi og aukin orkuinntaka í formi fæðu og drykkja eru 

helstu ástæður þessarar þróunar (WHO, 2011 A; Margrét Valdimarsdóttir 

og félagar 2009). Offita er talin stór áhrifavaldur í fjölmörgum langvinnum 

sjúkdómum og heilbrigðiskerfi heimsins líða fyrir það með miklum 

tilkostnaði (D. Withrow, 2010). Kostnaðurinn er bæði tilkominn vegna 

beins meðferðarkostnaðar, sem þó vegur mun minna, og vegna 

meðhöndlunar fylgikvilla offitunnar og framleiðslutaps (Ásta Dís og félagar 

2008).  

Sálrænar afleiðingar offitu geta verið ekki síður alvarlegar, s.s. léleg 

sjálfsmynd, hegðunarvandamál barna, þunglyndi, kvíði og félagsleg fælni 

ásamt félagslegum vandamálum eins og einelti og fordómum (Fonseca og 

félagar, 2008; Allen og félagar , 2006).  Tengsl þunglyndis og offitu eru þó 

meiri meðal kvenna en karla (Luppino og félagar, 2010). Vegna fordóma og 

staðalímynda í samfélaginu líður of feitu fólki oft á tíðum illa og það 



31 

forðast mannmergð og ýmsar athafnir sem öðrum þykja sjálfsagðar 

(Karlsson og félagar, 1998). 

Á Íslandi eru 6 staðir þar sem fólki er hjálpað markvisst að takast á við 

offituvandann og þeirra á meðal er Reykjalundur þar sem þessi rannsókn 

var unnin. Brottfall úr slíkum meðferðum er oftar en ekki mjög hátt 

(Yackobovitch og félagar, 2014, Ludvig Guðmundsson, 2011 og Clark og 

félagar 1995) en mat á því hvenær um brottfall er að ræða er mjög 

mismunandi sem gefur mismunandi brottfallshlutfall eftir rannsóknum. 

Tvær nýlegar rannsóknir hafa verið gerðar á brottfalli á Reykjalundi og gefa 

þær mismunandi niðurstöður um hlutfall þess, önnur rannsóknin tengir 

jafnframt þunglyndi við auknar líkur á brottfalli (Auður Benediktsdóttir og 

félagar 2013; Árni Gunnarsson, 2012). 

2.16 Markmið og rannsóknarspurning 

Biðlistinn eftir að komast að í offitumeðferð á Reykjalundi er mjög langur 

en þegar einstkalingar svo loks komast að er brottfall úr meðferðinni mikið. 

Markmiðið með þessari rannsókn er að bera brottfallshópinn sama við þá 

sem luku meðferð og athuga hvort einhverjir þættir greini þar á milli. 

Ef rannsóknin leiðir í ljós að einhver ákveðinn hópur er líklegri en aðrir 

til að hætta offitumeðferð strax á fyrstu stigum verður mögulega hægt að 

aðlaga nálgun Reykjalundar eða uppbbyggingu meðferðarinnar til að höfða 

betur til þessa tiltekna hóps til að auka árangur meðferðarinnar. Allra 

hagur, bæði einstaklingsins, heilbrigðiskerfis og annarra aðstandenda er að 

sem flestir klári meðferðina með góðum árangri og nái að halda honum í 

framhaldi af meðferðinni. 

2.16.1 Rannsóknarspurning 

Eru einhverjir líkamlegir-, andlegir- og/eða félagslegir þættir sem einkenna 

þá einstaklinga sem ekki klára offitumeðferð á Reykjalundi samanborið við 

þá sem klára meðferð? 
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3 Efniviður og aðferðir 

Í upphafi rannsóknarferlisins var sótt um leyfi frá Vísindasiðanefnd (Mál: 

11-177-SN) og því næst var rannsóknin tilkynnt Persónuvernd. Þá var hafist 

handa við að afla gagna. Hönnun rannsóknarspurningar og aðferð 

gagnaöflunar var unnin í samstarfi við Offitu- og heilsusvið Reykjalundar.  

3.1 Þátttakendur 

Úrtakið samanstóð af öllum sem skráðu sig í offitumeðferðina á 

Reykjalundi á tímabilinu janúar 2010 – september 2011 og mættu í 

svokallaða forskoðun. Forskoðunin er ítarlegt viðtal og skoðun þar sem 

mikil upplýsingaöflun fer fram. Í byrjun nóvember 2012 var sendur út 

spurningalisti ásamt eyðublaði til samþykkis þátttöku á allan hópinn, bæði 

þá sem kláruðu meðferð og þá sem teljast til brottfalls, það er kláruðu ekki 

meðferð (sjá fylgiskjöl 5 og 6). Hóparnir fengu að einhverju leyti 

mismunandi spurningar en aðrar voru þær sömu á allan hópinn. 

Mismunurinn í spurningum var einkumm til að fá ástæður brottfalls hjá 

brottfallshópi og hvort sá hópur hefði fundið sér annan vettvang til að 

takast á við offituna. Spurningalistarnir voru sendir eingöngu á 

pappírsformi þar sem Reykjalundur hafði það ekki fyrir venju á þessum 

tíma að safna tölvupóstföngum sjúklinga og þau því ekki tiltæk. Ástæðan 

fyrir því að rannsaka ekki eingöngu brottfallshópinn var svo hægt væri að 

bera saman hópana tvo.  

Heildarhópurinn samanstendur af 249 þátttakendum, þar af eru aðeins 

60  eða 24,1% karlar en 189 konur eða 75,9% sem sýnir að konur eru mikill 

meirihluti umsækjanda á Reykjalundi (Ludvig Guðmundsson, 2011). Það 

virtist einnig vera raunin í öðrum rannsóknum og margar rannóknir aðeins 

gerðar á konum. Hópurinn skiptist í 131 (52,6%) einstakling sem ekki höfðu 

klárað meðferðina og 118 (47,4%) sem kláruðu meðferð. Af 249 útsendum 

spurningalistum skiluðu sér 76 svör sem gerir 30,52% svarhlutfall. Með 

þessum 76 svörum skiluðu sér 70 með undirskrifuðu samþykki og því var 

eingöngu hægt að nota 70 svör sem er 28,11% nothæft svarhlutfall. Hringt 

var í alla þá sem höfðu fengið sendan spurningalista og ekki sent hann til 

baka til að reyna að hækka svarhlutfall en lítill árangur var af þeim 

símtölum. Bæði var svörunin í síma léleg (hringt var á skrifstofutíma) og 

þeir sem svöruðu símtali skiluðu þrátt fyrir það ekki spurningalistanum þó 

loforð um slíkt hafi verið auðfengið.  
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3.2 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Eins og greint er frá hér að framan voru ýmsar breytur skoðaðar í þeim 

gögnum sem þegar lágu fyrir um þátttakendur úr forskoðuninni og má þá 

helst nefna: aldur, kyn, þyngdarstuðull, holdarfarssaga, fjölskylduhagir, 

menntun og fylgikvillar offitunnar. Einnig voru skoðaðar niðurstöður úr 

Becks þunglyndis og kvíðakvörðum, Becks BAI og Becks BDI-II og 

niðurstöður OP-kvarða sem er sérstakur kvarði um líðan fólks með offitu. Í 

spurningalistanum sem sendur var út á þátttakendur var meðal annars 

spurt um ástæður innskráningar í offitumeðferðina á Reykjalundi og 

brottfallsins ef einhverjar væru og viðhorf til Reykjalundar og 

meðferðarinnar við upphaf hennar. Einnig var spurt um hvort viðkomandi 

stefndi á magahjáveituaðgerð og hvernig hefði gengið hjá þeim sem hættu 

eftir að þátttöku þeirra lauk í meðferðinni. 

3.3  Þunglyndisk arði Beck’s – Beck’s BDI-II 

      rsk  un    eyk alund  eru  unglynd se nkenn  s  kl nga  e  n  e  

 unglynd sk ar a Becks  Becks BDI-II er e nn  es  n  a   s  l s a sk ar   

 yr r  unglynd          ranns knu   g kl n skr    nnu  g  ar ge  n      

núverandi mynd árið 1996 (Beck og félagar 1996)  BDI- II er    a r  a 

s  l s a sk ar     ar se   unglynd se nkenn  eru  e  n   k ar anu    -   

e   r al arle ka  g  e ldars  g  r k ar anu  ge a  er       l nu   -    e   r 

al arle ka  unglynd se nkenna  Beck  g   lagar ger u ranns kn r   

 r   r   legu  e g nle ku  BDI-II  ar se   r ak    ar     s  kl ngar  g 

þar af 264 einstaklinga sem   ru gre nd r  e   unglynd    g     

  sk lane ar  Al a s u ul nn                      ar       yr r 

s  kl nga    nn  g       yr r   sk lane a     nn se  reynd s    rra en   

 yrr    g  u  r  s ns (Beck  A     g   lagar      )   

      er a s urn ngu eru s ar  gule kar    r r   k ar anu    -    g 

 e ldars  g ge a  er       l nu   –     e ns  g   ur k    ra     arendur eru 

 e n r a  l sa   ern g  e    a   l     s  as l  nar    r   kur a   e   ldu  

 e   deg  se  k ar  nn er  yll ur     Al arle k   unglynd se nkenna  er e   r 

   lda s  ga       le r  s  g      e r  e nkenn   unglynd s     urs   ur ge a 

  s end ngu u  al arle ka  unglynd s  g eru  l kka ar   e   r arand         

  0 - 13 stig, eðlilegt ástand 

  14 - 19 stig, vægt þunglyndi  

  20 - 28 stig, miðlungs þunglyndi  

  29 - 63 stig, alvarlegt þunglyndi (Beck, A.T.,o.fl., 1996)  

 



35 

B    BDI  g BDI-II  a a  er     dd r    slensku  g n  a  r   r   land   

  r kur  rn Arnars n   dd  k ar ann u   a lega  g s      ng  ar 

endursk  u   g lag  r        nnslu l ka erke n s   s l r     r           

sa a    a  ar ger  a  ugun    re  anle ka k ar ans se  k    el     g 

kvarðinn virt s   re  anlegur   slensk     ng BDI-II   r  s   a a g  a 

 r   r   lega e g nle ka   e al  l  g s a al r   k eru s   u    r  g  au 

se   eng s   a a   sa   r legu     u  erlend s  g 

sa an ur arr          r  s   era g       a       nnur s  l s a s r    

A gre n ngarr        gagn ar  k   a   r  s    kkaleg     a       a  se  

ger s   g gengur  e  s   u   r     ndur ek ar re  anle k    r  s  e nn g 

 era g  ur   r     gre n r     ll   e rra se  eru  g eru ekk  gre nd r  e  

þunglyndi samkvæmt greiningarviðtali (Arnarson og félagar, 2008).  

3.4    ðak arði Beck’s – Beck’s BAI 

    ak ar   Becks er n  a ur   l a   e a k   ae nkenn  s  kl nga se  k  a 

í forskoðun á Reykjalundi. BAI er 21 atriða s  l s a sk ar   se   e ur 

al arle ka k   ae nkenna   ku a  ur      ann  BAI  ar  anna ur a  Aar n    

Beck  e ns  g u  runalega ger  n a  BDI-II    l a   e a al arle ka  g s yrk 

k   ae nkenna      ger  BAI  ar s u s       r   eldr  k ar a  e     

atriðum; Anxiety Checklist (ACL) sem var hannaður til að mæla al arle ka 

k   ae nkenna  e al  unglyndra    ys c ans Desk  e erence   eckl s  

( D    eckl s ) se   e ur algengar auka erkan r k   a-  g  unglynd sly  a 

 g  ar     ua   nal An  e y   eckl s  ( A )  se   e ur l ka leg  g andleg 

e nkenn  k   a       al enn   g e nn g     s rs akar a s   ur s   se  a  

tala opinberlega/halda ræður (Beck, A       l       )  A r  unu      ar 

 ark  ss    kka   ar   l e   r s   u    a r    se     u al arle ka 

k   ae nkenna   ku a  ur      ann   ark       ar a   anna  en ug  

  l   k    k   a se  a gre n r  a n ra   e nkenn  k   a  r  e nkennu  

 unglynd s (Beck  A      l       )    er  a r    er  e         gurra  unk a 

skala ( r    -  )  g  e ldars  g eru     l nu   - 63 stig þar sem fleiri stig 

endurspegla alvarlegr   g  e r  k   a e ns  g    unglynd sk ar anu    

 

   gag    er  l kku    e   r arand         

    -   s  g  e l legur e a eng nn k      

     -    s  g    gur k      

     -    s  g     lungs   l al arlegur k      

     -    s  g  al arlegur k     (An  ny  g Barlow, 2002; Rush og 
félagar, 2008)  
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     r un BAI k nnu u    undarn r   a   r   r   lega e g nle ka 

k ar ans       s  kl ngu  se  n r all r     u  l     gre n ngu    unglynd  

e a k   ar skun Innr   re  anle k  reynd s   era (α =     ) auk  ess k   

 re  anle k      a ra  yr rl gn   ku s  ar   el    (r =     ) (Beck  A      l   

    )   er ar  a a  er   a   k     r  slenskar     ngar   BAI  annars egar 

a    r k   rn  Arnarsyn   g   ns egar a    n   r  r k    gur ssyn   g   sla 

 u   nssyn   Brag   eyn r    undss n kanna    r   r   leg e g nle ka 

 slensku     ngar nnar     u    ru g gn  r         sk lane u       

k nu   g     k rlu    g     s  kl ngu      k nu   g     k rlu   BAI 

 ar e nn g lag ur  yr r      sk lane a  e    egg a   kna   ll   l    l a  

kanna endur r  unar re  anle ka     urs   ur  enda   l a   slenska ger  

BAI s   re  anleg  g r          l   k       a    k   a   r   land  (Brag  

Sæmundsson, 2009).  

3.5  OP – kvarðin um offitutengd lífsgæði 

OP kvarðinn eða Obesity-related Problems scale, (Karlsson og félagar, 

1998) er s  l s a sk ar   se  er n  a ur   l a    la félagsleg l  sg    

einstaklinga tengd offitu. Kvarðinn eða   l   k    ar  yrs   r a   g 

s a la             g n  a       a  k ll       uranns kn (  ed s  obese 

subjects, SOS)  ar   land  ( arlss n  g   lagar      )  Nú er kvarðinn 

notaður víða í Evrópu s.s. í Noregi, Finnlandi og á Spáni (Aasprang og 

félagar 2015; Bilbao og félagar 2009 og Kaukua og félagar 2003). 

Spurningalistinn samanstendur a     a  ullyr  ngu  se   e nar eru   

   gurra  unk a   l s  ku  g er  al    r      a  a    n n se  l s  er  ald  

   k  and  alls engu     g ndu  u     a    n  ald    klu  

   g ndu       r     se  s  gu   er    lgand   er l  an  ersnand   egna 

     unnar e ns  g s           lu   ( arlss n  g   lagar      )     gask r   er 

    l nu  -       urn ngarnar eru   a  u   a    ersu   klu     g ndu  

 a   ald       akanda a   alda        e  a  s      a  g kau a      g 

kl  as  sund   u    al ennum sundstöðum (Karlsson og félagar, 2003; 

Sullivan og félagar, 1993).  
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Tafla 2    i a       rir  an  ðan  e na    i        k arðan    

 

 

 

 

 

 

 arlss n  g   lagar (    ) k nnu u  r   r   lega e g nle ka    

k ar ans  g n  urs   ur  e rra  en u   l a   r   r   leg r e g nle kar  ans 

  ru g   r  Þe r n  u u alls             akendur  g  ar a    ru        

      unar     se  ekk   ar      yngd  Þ    akendur   ru   aldr nu    -

    ra    lrauna   ur nn  ar  e   ark  k    rra sk r (          ) en 

vi    unar   ur nn se   en     l  ess a  l  sg      ru lakar       e   

se    ru      yngd   arlar      yngd reyndus      e   ark  k  l gra sk r 

(          ) en k nur      k ar anu     lagsleg l  an k enna    engslu  

         u  ar      err  en     k rlu    unur nn  ar ekk   ark  k ur     

k rlu       yngd ( Þ      )  g k rlu    k  r yngd (B I =    -    )  

  k     ylgn    ld s   a n ra     ll     sk rs  g k   ae nkenna  g 

s   a ar n  urs   ur   ru   ll     sk rs  g  unglynd se nkenna  A e ns 

           akenda  e    -sk r     l nu  -   s  g   l kku us   e  

al arlegan k   a (morbid anxiety) en        e rra se    ru  e    -sk r   

  l nu   -         a ar   lur k  u  ra   egar al arleg  unglynd se nkenn  

voru skoðuð.  

   – k ar  nn er  r a ur  g s a la ur            ar se        lagsleg 

        g      r  eru s   u   g    sland    arl  r s   nss n  g  ud  g    

 u  undss n   ddu k ar ann  r            k ar  nn  els  gagnleg  

 erk  r    l a   ylg as   e   rangr   e  er ar          u ( arl  r s   nss n 

 g  ud  g     u  undss n      )   

Niðurstöður OP – kvarða frá þessu tímabili sem skoðað er hér, eru 

eingöngu geymdar á pappírsformi á Reykjalundi á meðan önnur gögn voru 

á rafrænu formi. 

3.6 Tölfræði úrvinnsla 

Eftir að gagna var aflað úr sjúkraskrám Reykjalundar voru þau að fyrstu sett 

upp í Excel og hreinsuð og þaðan flutt inn í R-Studio þar sem tölfræðilegir 

útreikningar fóru fram. Þátttakendur voru fyrst og fremst skoðaðir út frá 

hvort þeir hefðu klárað meðferð eða ekki, það er hópurinn sem ekki kláraði 

borinn saman við hópinn sem kláraði. Svarhlutfallið var í lægri kanntinum 
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og erfitt gæti reynst að heimfæra niðurstöðurnar með mikilli vissu á alla 

tilvonandi umsækjendur.  

Eftir að gögnin voru lesin inn í R-Studio voru reiknaðar helstu lýsistærðir 

og hópnum svo skipt í brottfallshóp og þann sem klárar meðferð og þessar 

lýsistærðir bornar saman á milli hópa. Notuð voru t-próf (e. Welch Two 

Sample t-test) við vinnsluna og til að fá p-gildi, þar sem í flestum tilfellum 

var verið að bera saman brottfallshópinn og þann sem kláraði meðferð 

(Navarro, 2015). Einnig var kynjunum skipt upp og niðurstöður fengnar 

fyrir hvort kyn um sig þar sem oft var munur á kynjunum í erlendu 

rannsóknunum, auk þess sem konurnar voru þónokkuð fleiri. Þá var notast 

við þá venju við úrlausn og túlkun niðurstaða að ef p-gildi voru minni en 

0,05 (eða líkurnar minni en 1/20) væri um raunverulegan mun á milli hópa 

að ræða (Þórður Þórkelsson, 2013). 

Prófað var að nota aðfallsgreiningu (logistic regression) til að meta 

hlutfallslíkur  egar n  urs   ur Beck’s k ar anna  g   -kvarðans voru 

skoðaðar. Þar sem gögnin voru ekki normaldreifð voru þau meðhöndluð 

sem flokkabreytur og flokuð eftir fyrrnendri skiptingu hvers kvaðra fyrir sig, 

en ekki fékkst marktæk niðurstaða þar sem flokkarnir voru of fámennir. 

3.7 Svör við útsendum spurningalistum 

Með samþykkisbréfinu sem sent var á alla þátttakendur var sendur stuttur 

spurningalisti (fylgiskjöl 5 og 6). Með þessum spurningum var meðal annars 

reynt að fá frekari upplýsingar um þátttakendur og þeirra upplifun á 

meðferðinni á Reykjalundi. Þetta voru allt krossaspurningar þar sem ýmist 

mátti svara einum eða fleiri valmöguleikum við hverri spurningu. 

Niðurstöður spurninganna voru ekki settar in í tölfræðiforritið R þar sem 

svörunin var léleg og oft ekki nema nokkrir krossar við ákveðna 

valmöguleika. Eins voru spurningalistarnir ekki þeir sömu sem sendir voru á 

hópinn sem kláraði meðferð eða hópinn sem gerði það ekki sem fækkar 

svörum við hverri spurningu enn frekar. Svörin voru þess í stað sett upp í 

stóra töflu þar sem svörin eru sundurliðuð. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður á samanburði 

brottfallshópsins við hópinn sem kláraði offitumeðferð á Reykjalundi. 

Þáttakendur voru alls 70 (n=70) talsins og skiptust í 51 konu og 19 

karlmenn. Þar sem upplýsingar eins kvk þátttakanda voru ófullnægjandi 

var hún tekin út og heildartala því n=69 og kvk þátttakendur alls 50. Konur 

voru því alls 72,5% og karlar 27,5%. Hópurinn skiptist í 38 (55%) 

einstaklinga sem kláruðu offitumeðferðina á Reykjalundi og 31 (45%) 

einstakling sem ekki lauk eða byrjaði aldrei í meðferðinni. Það er því 

greinilegt að þeir sem klára meðferð eru líklegri til að svara þar sem aðeins 

47.4% af upphaflega úrtakinu kláraði meðferð og 52,6% heltust úr lestinni.  

Kynjahlutfallið er langt frá því að vera jafnt og eru konur í miklum 

meirihluta. Þegar kynjahlutfallið er sett in í Exact Binomial test próf fáum 

við p<0,001 og höfnum við því tilgátunni um jafna kynjaskiptingu. Aftur á 

móti var hlutfall þeirra sem kláruðu meðferð nokkuð svipað milli kynja eða 

55% kvennanna (n=28) og 52% karlanna (n=10).  

4.1 Líkamlegir þættir  

Hér á næstu síðu í töflu 3 má sjá helstu lýsistærðir þátttakenda í 

rannsókninni s.s. meðalþyngd og hæð hópsins, kynjaskiptingu, 

blóðþrýsting og hvíldarpúls með staðalfrávikum og p-gildum. Þessar tölur 

eru fengnar út sjúkraskrám viðkomandi einstaklinga og þeirra var aflað 

þegar viðkomandi kom í forskoðun vegna offitumeðferðarinnar. 
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Tafla 3  Helstu lýsistærðir þátttakenda skv læknaskýrslum úr forskoðun 

         

 

            

 

 
 

Alls 

 

brottfall 
kláraði 

meðferð 
 

 

 

 

n = 69 n = 31 n = 38 p-gildi 

 

 

Kyn 

 

 

  kvk 50 (72%)   22 (71%) 28 (74%)   1 

 

 

  kk 19 (28%) 
 

9 (29%) 10 (26%) 
  

 

 

Aldur (ár)             

 

 

  Mean (SD) 46,9 (±13)   49,5 (±14) 44,7 (±11)   0,123 

 

 

Þyngd (kg) 

 

 

  Mean (SD) 127,5 (± 22) 
 

126,5 (± 23) 128,6 (± 22) 
 

0,64 

 

 

Hæð (cm)             

 

 

  Mean (SD) 171 (± 9)   172 (± 9) 170 (± 9)   0,59 

 

 

BMI (kg/cm2) 
      

 

 

  Mean (SD) 43,7 (± 6) 
 

43,1 (± 7) 44,3 (± 6) 
 

0,428 

 

 

Púls (slög á mín)             

 

 

  Mean (SD) 77,6(±14)   79,9(±14) 75,8(±13)   0,225 

 

 

Hlébil (mm Hg) 
      

 

 

  Mean (SD) 80,6 (±10) 
 

80,6 (±11) 80,7 (±8) 
 

0,99 

 

 

Slagbil (mm Hg)             

 

 

  Mean (SD) 128,1 (±18)   132,5 (±18) 124,5 (±17)   0,067 

 

 
       

 

 

Mean (SD) = Meðaltal (staðalfrávik) 
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Hér á eftir í töflu 4 eru svo sömu stærðir en nú sundurliðaðar eftir 

kynjum. 

Tafla 4. Helstu lýsistærðir þátttakenda sundurliðaðar eftir kynjum 

 

 

Alls 

 

brottfall 
kláraði 

meðferð 
 

 

n = 69 n = 31 n = 38 p-gildi 

Aldur 

      kvk 43,8 

 

44,0 42,5 

 

0,67 

kk 55,1   60,1 50,6   0,045 

Þyngd (kg)             

kvk 120,5   120,7 120,4   0,95 

kk 146,5   140,5 151,8   0,30 

Hæð (cm)             

kvk 166,8 

 

167,2 166,5 

 

0,73 

kk 181,5   182,1 180,9   0,65 

BMI (kg/cm2)             

kvk 43,4   43,4 43,5   0,95 

kk 45,5   42,3 46,5   0,22 

Púls (slög á mín)             

kvk 76,9 

 

80,3 74,5 

 

0,18 

kk 79,3   79,1 79,4   0,96 

Hlébil (mm Hg)             

kvk 79,4   79,1 79,6   0,85 

kk 83,8   84,2 83,5   0,86 

Slagbil (mm Hg)             

kvk 124,5 

 

128,6 121,5 

 

0,15 

kk 137,2   141,7 133,2   0,27 
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4.1.1 Aldur 

Í töflu 3 má sjá meðalaldur allra þátttakenda rannsóknarinnar og mismun á 

milli brottfallshóps og þess sem kláraði meðferð. Með því að framkvæma 

tilgátupróf um mismun meðaltala einnar breytu hjá tveimur hópum fáum 

við að p = 0,123, og því ekki marktækur munur á aldri eftir því í hvorum 

hópnum þáttakandinn er. Meðalaldur þeirra sem hætta meðferð er 48,7 ár 

en þeirra sem klára meðferð 44,7 ár. Ef teknar eru eingöngu konur, eins og 

gert er í töflu 4, er munurinn minni eða 44 ár hjá brottfallshópi og 42,5 hjá 

þeim sem klára. Munurinn liggur því hjá körlunum. Þar er meðalaldur 

þeirra sem ekki klára 60,1 ár en þeirra sem klára meðferð 50.6 ár. P- gildið 

skv t-prófi þar er 0,0453 og því lægra en 0,05, en þar sem úrtakið er sem 

fyrr segir ansi lítið er erfitt að meta hversu marktæk niðurstaðan er með 

svo lítinn hóp en munurinn er marktækur (sjá tölfu 4). Það er þó áhugaverð 

niðurstaða að konurnar sem tóku þátt í rannsókninni eru marktækt yngri 

en karlarnir (p-gildi <0,001). 

4.1.2 Þyngd 

Þar sem meðalþyngd kk í úrtakinu, skv. töflu 4, var töluvert hærri en kvk, 

var hópnum skipt eftir kynjum þegar meta átti áhrif þyngdar og BMI á 

mögulegt brottfall. Meðalþyngd kvk í úrtakinu eru 120,5 kg og meðalþyngd 

kk 146,5 kg óháð því hvort um brottfall var að ræða. Meðalþyngd kvk í 

brotfallshópnum var nánast sú sama og þeirra kvk sem kláruðu meðferð 

(sjá töflu 4). Annað var uppi á teningnum meðal karlanna því þar munaði 

rúmum 11 kg á meðalþyngd þeirra sem kláruðu og þeirra sem gerðu það 

ekki, en vegna smæðar úrtaksins telst þessi munur ekki marktækur. 

4.1.3 BMI 

Lítill munur er á meðal BMI stuðli á brottfallshópnum og þeim sem klárar 

eins og sjá má í töflu 3. Hjá konum er alls enginn munur milli hópa, en aftur 

er munurinn meiri hjá körlunum eins og sjá má í töflu 4. Karlarnir í 

brottfallshópnum eru með lægri meðal BMI en kvk í sama hópi en eru aftur 

á móti nokkuð hærri en kvk í hópnum sem klárar meðferð. Skv. t-prófi er 

þó munurinn ekki marktækur.  Í rannsókninni voru allir þátttakendur með 

BMI stuðul yfir 30 sem telst offita. Þar af voru 50 með BMI yfir 40 sem er 

alvarleg offita (e. Morbid obesity). 

4.1.4 Púls og blóðþrýstingur 

Fyrir lágu einnig upplýsingar um púls og blóðþrýsting þátttakenda sem 

mældur var í forskoðun og má einnig sjá í töflu 3. Munurinn á púlsi milli 

hópanna tveggja liggur hjá konunum þar sem meðalpúls þeirra kvenna sem 
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ljúka meðferð er lægri en hjá þeim sem hætta. Munurinn er þó ekki 

marktækur með p=0,1827. Neðri mörk blóðþrýstings (e. Diastola) eru þau 

sömu en sjá má í töflu 3 að munurinn á efri mörkum blóðþrýstings (e. 

Systola) hjá hópunum tveimur er nálægt því að vera marktækur þar sem 

hópurinn sem klárar er með lægri efri mörk en sá sem hættir meðferð.  

4.2 Menntun 

Þar sem um lítið úrtak er að ræða í þessari rannsókn voru 

menntunarflokkarnir sem upphaflega voru 5 sameinaðir í 3 og svo 

ennfrekar í 2 til að auka vægi hvers um sig eins og sjá má í tölfu 5 hér að 

neðan. Bæði var prófað að setja grunnskólapróf og framhaldsskóla saman 

á móti háskólamenntun og bara grunnskólapróf á móti frekari menntun (þá 

framhalds – og háskóla). Einhver munur virðist vera á hópnum sem er 

aðeins með grunnmenntun og mögulega líka framhaldsskóla á móti 

háskólamenntuðu fólki (p=0,098). Sá munur minnkaði örlítið þegar 

framhaldsskólinn var tekinn með háskólamenntuninni (p=0,11). 

Tafla 5. Menntun þátttakenda  

            

 

Alls 

 

brottfall 
kláraði 

meðferð 
 

 

n = 69 n = 31 n = 38 p-gildi 

Menntun             

  Grunnskólapróf 21 (34%)   12 (46%) 9 (25%)   0.13 

  Framh.skólapróf 21 (34%)   9 (35%) 12 (33%)     

  Haskólagráða 20 (32%)   5 (19%) 15 (42%)     

Menntun2             

  Grunnskólapróf 21 (34%)   12 (46%) 9 (25%)   0.11 

  Frekari menntun 41 (66%)   14 (54%) 27 (75%)     

Menntun3             

  Grunn/Framhalds 42 (68%)   21 (81%) 21 (58%)   0.098 

  Frekari menntun 20 (32%)   5 (19%) 15 (42%)     
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4.3 róun offitu og áhættuþættir  

Í forskoðun voru sjúklingar beðnir um að tilgreina hvenær á lífsleiðinni þeir 

fóru að fitna og niðurstöður má sjá í eftirfarandi töflu nr 6. Eins og sjá má 

er skiptingin mjög svipuð á milli brottfalls og þeirra sem klára meðferð. 

Þarna vantar inn nokkra einstaklinga, en upplýsingar um þá lágu ekki fyrir í 

læknaskýrslum. 

Tafla 6 Offitusaga þátttakenda 

    Kláraði meðferð (n=38)   Brottfall (n=31) 

Alltaf þybbin(n)    10   12 

Þyngdist sem unglingur   4   2  

Þyngdist eftir tvítugt   11   6 

Þyngdist seinna á ævinni  9   8                

Samtals     34   26 

4.4 Líkamlegir áhættuþættir tengdir offitu 

Af 69 þátttakendum í rannsókninni höfðu 54 þeirra fundið fyrir 

offitutengdum kvillum, svo sem stoðkerfisvandamálum, sykursýki og 

hjarta- og æðasjúkdómum. Aðeins 16 sögðust ekki hafa fundið fyrir slíkum 

kvillum, en dreifingin milli brottfallshóps og þess sem kláraði meðferð var 

jöfn með p-gildi = 0,8884. Skiptingin var eftirfarandi eins og sjá má í töflu 7. 

Hér geta verið margar niðurstöður fyrir sama einstaklinginn og fjöldi 

niðurstaða því mun meiri en fjöldi þátttakenda í rannsókninni. Eins og sjá 

má í töflunni eru áberandi flestir sem finna fyrir verkjum í stoðkerfi og hafa 

verið greindir með hjarta- og æðasjúkdóma.  
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Tafla 7 . Líkamlegir áhættuþættir tengdir offitu 

   Kláraði meðferð (n=38) Brottfall (n=31) Samtals 

Sykursýki   7  7  14  

Hjarta- og æðasjúkdómar 13  14  27 

Kæfisvefn   3  3  6 

Stoðkerfisvandamál  15  21  36 

Slitgigt   5  6  11 

Vélindabakflæði  4  2  6 

Krabbamein   0  3  3 

Nýrnabilun   1  0  1 

Skjaldkirtilsvandamál 6  5  11 

 

4.5 Andlegir áhættuþættir tengdir offitu 

Eins og áður hefur verið nefnt eru fylgikvillar offitu ekki eingöngu líkamlegir 

og áþreyfanlegir. Í rannsóknum hafa tengsl þunglyndis og kvíða einnig 

verið skoðuð sem og andleg vanlíðan sem má rekja beint til offitunnar.  

 

Kvíði 

Samanburður á útkomu úr kvíðakvarða Becks (Becks bai) sýnir lítinn mun á 

hópunum tveimur. Sjá má niðurstöður í töflum 8 og 9 hér að neðan. Bæði 

brottfallshópur og sá sem klárar flokkast með vægan kvíða samkvæmt 

skilgreiningum kvarðans (sjá töflu 8) (Antony og Barlow, 2002; Rush og 

félagar, 2008). Hér voru niðurstöður á milli kynja mjög áþekkar (sjá töflu 9). 
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Tafla 8. Niðurstöður þriggja prófa/kvarða sem lagðir eru fyrir þátttakendur í 
offitumeðferðinni á Reykjalundi 

              

 
Alls 

 
brottfall 

kláraði 

meðferð   

  n = 69   n = 31 n = 38   p-gildi 

Becks BAI 
      

  Mean (SD) 14 (± 11) 
 

15,5 (± 10) 12,8 (± 12) 
 

0,33 

Becks BDI II             

  Mean (SD) 17,9 (± 11)   20,3 (± 10) 15,9 (± 11)   0,099 

OP             

  Mean (SD) 44,2 (± 22)   36,9 (± 18) 49,9 (± 23)   0,024 

       Mean (SD) = Meðaltal (staðalfrávik) 

    

Niðurstöðurnar í töflu 8 og 9 eru stig sem fengin eru úr niðurstöðum 

þátttakenda eins og útskýrt var í aðferðakafla. 

 

 

 

  



47 

Tafla 9  Niðurstöður þriggja prófa/kvarða sem lagðir eru fyrir þátttakendur í 
offitumeðferðinni á Reykjalundi – niðurstöður eftir kyni. 

              

 
Alls 

 
brottfall 

kláraði 

meðferð   

  n = 69   n = 31 n = 38   p-gildi 

Becks BAI 

      kvk 13,8 

 

15,4 12,6 

 

0,34 

kk 14,5 

 

15,6 13,6 

 

0,75 

Becks BDI II             

kvk 17,9   21 15,5   0,078 

kk 17,8   18,6 17,1   0,77 

OP 

      kvk 44,1 

 

35,5 50,6 

 

0,025 

kk 44,3   40,8 47,4   0,6 

 

Þunglyndi 

Þunglyndiskvarði Becks (Becks bdi II) sýnir meira afgerandi niðurstöðu sem 

þó nær ekki að vera marktæk, mögulega vegna smæðar úrtaks. 

Hámarksskor hér er einnig 63 stig sem gefur til kynna alvarlegt þunglyndi. 

Brottfallshópurinn fær 20,3 stig að meðaltali sem nær að slaga upp í 

flokkinn: miðlungs þunglyndi, en þeir sem klára fá að meðaltali 15,9 stig, 

vægt þunglyndi, með p-gildi= 0,0986 úr t-prófi. Ef kynjunum er skipt upp 

má sjá að munurinn kemur aðallega til hjá konunum. Þær sem ekki klára fá 

að meðaltali 21 stig en þær sem klára meðferð 15,5 stig og p-gildið í t-testi 

0,078 sem fer að nálgast það að vera marktækur munur,  en karlarnir sem 

ekki klára fá 18,6 og þeir sem klára 17,1, stig að meðaltali sem flokkast 

bæði sem vægt þunglyndi (Beck, A.T.,og félagar, 1996). 

Sjá má sundurliðaðar niðurstöður í töflu 9. 
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Andleg líðan – offitutend lífsgæði 

Heildarfjöldinn í niðurstöðum úr OP- kvarða er ekki nema n=53 

einstaklingar þar sem ekki fundust eða voru til niðurstöður 16 einstaklinga. 

Einn mesti munurinn í rannsókninni var í niðurstöðum OP-offitukvarðans, 

sjá tölfu 11. Þar var meðaltal þeirra sem hætti í meðferðinni 36,83 og 

þeirra sem kláruðu 49,88 með p-gildi = 0,0242. Enn meiri munur er á 

meðaltölum milli hópanna þegar eingöngu konurnar eru skoðaðar. Þá er 

meðaltal þeirra sem hætta 35,46 og þeirra sem klára 50,64. Hér er 

hópurinn sem hættir skilgreindur með nokkra vanlíðan vegna offitunnar og 

sá sem klárar meðferð með töluverða vanlíðan vegna hennar (Karlsson og 

félagar, 2003). Þrátt fyrir meiri mun á milli hópa hækkar p-gildið örlítið eða 

upp í p=0,0245, líklega vegna þess að úrtakið er þá minna. Þær konur sem 

skora hærra á OP kvarðanum, eða líður verr við ýmsar athafnir vegna 

offitunnar eru því marktækt líklegri til að klára meðferðina á Reykjalundi 

en þær sem fengu lægra skor og offitan ekki eins að há þeim við sömu 

athafnir.  

Hjá körlunum voru meðaltölin aftur á móti 40,75 hjá þeim sem ekki 

kláruðu meðferð en 47,35 hjá þeim sem kláruðu með p=0,596. Þarna eru 

báðir hópar skilgreindir með töluverða vanlíðan vegna offitunnar en 

munurinn á milli hópa er töluvert minni en hjá konunum. 

4.6 Svör við krossaspurningunum: Brottfall sjúklinga úr 
offitumeðferð á Reykjalundi 

Eins og fram kom í aðferðarhlutanum voru niðurstöður spurningalistanna 

ekki settar upp í R en þess í stað þess verður hér farið yfir helstu 

niðurstöður. Ítarlegar niðurstöður þar sem rætt er um hverja spurningu 

fyrir sig er að finna í viðauka 8.7.  

4.6.1 Helstu niðurstöður 

Áberandi færri í brotfallshópnum sögðu umsóknina um offitumeðferð á 

Reykjalundi vera í forvarnarskyni miðað við hópinn sem kláraði meðferð 

eða 14 á móti 26 manns. Aðrar niðurstöður voru minna afgerandir. Flestir 

voru sammála um að hugmyndin um að fara í offitumeðferðina á 

Reykjalundi hefði komið frá þeim sjálfum og/eða lækni. Þá sögðu margir í 

báðum hópum ástæðuna einnig vera andlega vanlíðan, sjúkdóma og 

félagslega þætti. Einstaklingar í báðum hópum áttu það sameiginlegt að 

hafa reynt með margvíslegum hætti að takast á við offituna áður en þeir 

skráðu sig á Reykjalund. 
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Útskýringar brottfallshópsins á brottfallinu voru nánast eins 

mismunandi og þær voru margar og því erfitt að kenna einhverju einu um 

 rekar en   ru  U   el  ngur    s ns  aka         anna ”   s a   yr r ra  

ákveðinna svara og skrifaði svo sína ástæðu við. 

Hópurinn sem kláraði meðferð var almennt sáttur við það aðhald og 

aðstoð sem hann fékk á göngudeildartímabilinu og sögðu samtals 30 það 

vera gott eða mjög gott, en fólk var þó á því (28 manns) að þyngdartapið 

sem krafist var á því tímabili hefði getað gengið betur með meiri aðstoð frá 

Reykjalundi. 

Þrátt fyrir brottfall segjast 2/3 hlutar brottfallshópsins vera léttari í dag 

en við forskoðun svo fæstir hafa farið heim og sest í helgan stein, heldur 

haldið áfram að vinna í sínum málum. Sami fjöldi segist, þrátt fyrir að hafa 

ekki klárað meðferðina á Reykjalundi, hafa jákvætt eða mjög jákvætt 

viðhorf til meðferðarinnar og einungis einn þátttakandi segir viðhorf sitt 

ekki gott og einn til viðbótar segir það mjög slæmt. Aðeins 1/3 aðspurðra 

hefur leitað annarra leiða til heilbrigðara lífs. 

Stór hluti þeirra sem kláruðu meðferð segjast í dag bæði hafa aukið 

daglega hreyfingu eftir meðferðina og hafi breytt mataræði sínu til 

batnaðar. 
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5 Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða  hvort einhverjir þættir, 

og þá hverjir, aðgreindu brottfallshópinn frá þeim sem klárar 

offitumeðferðina á Reykjalundi. Skoðaðir voru þættir eins og þyngd, kyn, 

aldur, BMI, menntun, andlega líðan og fleira.  

Við samantekt gagna um þátttakendur í rannsókninni kom í ljós að 

brottfalls hlutfall þeirra sem samþykktu þátttöku var 45% sem er ansi hátt. 

Enn hærra var það ef heildarúrtakið (n=249) var skoðað eða 52,6%.  

Niðurstöður sýna að fylgni er á milli aukinnar menntunar og líkum á að 

klára meðferðina á Reykjalundi og þá er jafnframt marktæk niðurstaða er 

skoðuð voru offitutengd lífsgæði, þó eingöngu meðal kvenna. Þær konur, 

sem almennt leið verr félagslega vegna offitu sinnar í forskoðun, voru 

líklegri til að klára meðferðina en þær sem voru sáttari við vaxtarlag sitt. 

5.1 Líkamlegir og félagslegir þættir 

Ekki var marktækur munur á líkamlegum þáttum eins og aldri og þyngd á 

milli brottfallshóps og þess sem kláraði offitumeðferðina á Reykjalundi. Þó 

var áhugavert að sjá hversu mikill munur var á þessum þáttum meðal 

karlkyns þátttakenda á meðan hann er nánast enginn meðal kvennanna. 

Munurinn á aldri karlanna milli hópa náði að vera marktækur og áhugavert 

væri að sjá muninn á þyngd þeirra í stærra úrtaki.  

Aftur á móti virtist vera munur á brottfalli eftir menntun þó hann væri 

ekki marktækur. Þátttakendur í hópnum sem klárar meðferð höfðu 

almennt meiri menntun en þátttakendur í brottfallshóp.  

Í fræðilega hluta þessarar ritgerðar er vitnað í yfirlitsgrein eftir 

Moroshoko og félaga (2011). Þeir komust einnig að þeirri niðurstöðu að 

erfitt væri að greina einhverja ákveðna þætti umfram aðra sem hefðu 

forspárgildi um brottfall í offitumeðferðum. Þeir tóku þó sérstaklega fram 

að aldur og menntun þátttakenda skipti máli. Þannig að eftir því sem 

þátttakandinn var eldri voru minni líkur á brottfalli og eftir því sem 

menntun var meiri voru jafnframt minni líkur á brottfalli. Í rannsókn 

Fabricatore og félaga (2009) kom einnig fram að eftir því sem þátttakendur 

væru meira menntaðir væru minni líkur á brottfalli. Grave og félagar (2005) 

nefndu einnig aldurinn sem breytu með forspárgildi á sama hátt og 

Moroshoko og félagar (2011), þ.e. að yngri þátttakendur myndu frekar 

hætta meðferð en þeir sem eldri væru. 
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Meðalaldur þeirra sem hætta meðferð í þessari rannsókn er aftur á 

móti 48,7 ár en þeirra sem klára meðferð 44,7 ár. Stærsti hluti þessa muns 

liggur hjá körlunum. Meðalaldur þeirra karla sem klára meðferð er 50,6 ár 

en þeira sem hætta 60, 1 ár. Þarna er munurinn tæp 10 ár á hópunum 

tveimur sem er öfugt við niðurstöður þeirra rannsókna sem nefndar eru 

hér að ofan um að þeir sem sem eldri væru heltust síður úr lestinni. Í 

þessari rannsókn fáum við aftur á móti niðurstöður sem eru í sömu átt og 

framangreindar rannsóknir hvað varðar menntun. Hér er hópurinn sem 

klárar meðferð almennt með meiri menntun en brottfallshópurinn. 

Niðarstaðan hér er þó ekki marktæk en skoða mætti þessa niðurstöðu með 

stærra úrtaki. Atvinnuþátttaka var ekki skráð sérstaklega í þessari 

rannsókn. 

Þegar þyngd þátttakenda er skoðuð má sjá að eins og með aldurinn þá 

er mikill munur á meðalþyngd þeirra karla sem klára og þeirra sem klára 

ekki meðferðina á meðan munurinn á milli hópa er minni, og í þessu tilfelli 

nánast enginn, meðal kvennanna. Karlarnir sem klára meðferð eru rúmum 

11 kg léttari en þeir sem heltast úr lestinni og þar sem þyngd eykst að 

jafnaði með auknum aldri er munurinn nokkur. Munurinn er þó ekki 

marktækur, líklega vegna smæðar úrtaks og gaman væri að skoða þennan 

hóp frekar með stærra úrtaki bæði hvað varðar aldur og þyngd, en vegna 

þess hversu lítill hluti umsækjenda eru karlmenn yrði að taka umsækjendur 

yfir ansi langt tímabil til að ná í nægilega stórt úrtak. Aðrar rannsóknir svo 

sem Colombo og félagar (2014) hafa ekki getað sýnt fram á mun á milli 

kynja í líkamlegum breytum þrátt fyrir að kynjahlutfallið í rannsókninni sé 

svipað og hér, þ.e. mun færri karlar en konur. 

5.2 Andlegir þættir  

Hér að framan var einnig vitnað í rannsókn þeirra Inelmen og félaga (2005) 

þar sem skoðaðar voru bæði líkamlegar og félagslegar breytur varðandi 

brottfall. Þeir sýndu fram á að full vinna þátttakenda, færri offitutengdir 

kvillar og minna þunglyndi ýtti allt undir brottfall á meðan aðrar breytur 

virtust ekki skipta máli. Samkvæmt niðurstöðum hér er ekki hægt að sjá  

munur væri á tíðni offitutengdra kvilla á milli hópanna eins og í 

ofangreindri rannsókn. Niðurstöður þunglyndiskvarða sýndu mun á milli 

hópanna þótt það næði ekki að vera marktækt. Meðaltalsskor 

brottfallshópsins á þunglyndiskvarða var nokkuð hærra en hópsins sem 

ekki klárar meðferð eða 20,3 stig af 63 mögulegum á móti 15,9 stigum hjá 

hópnum sem klárar sem er öfugt við niðurstöðu Inelmen og félaga (2005). 

Hér eru þeir sem mælast með meira þunglyndi líklegri til að hætta 

meðferð. Ef við tökum bara konurnar þá er munurinn örlítið meiri eða 21 

stig hjá brottfallshópnum og 15,5 hjá þeim sem klárar sem gefur þó ekki 
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marktæka niðurstöðu en nálgast það þó. Munurinn á milli hópanna hjá 

körlunum var mjög lítill eða ekki nema 1,5 stig. Konurnar úr þessari 

rannsókn er hægt að bera saman við rannsókn sem kynnt var 2013 (Auður 

Benediktsdóttir og félagar), en sú rannsókn var eingöngu gerð á konum. 

Þar kom í ljós að konur með alvarlegt þunglyndi voru 2,4 sinnum líklegri til 

að hætta meðferð en hinar sem minna voru þunglyndar. Niðurstöður 

Auðar eru einnig á skjön við niðurstöður Inelmen og félaga (2005) en styðja 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Úrtakið hér er minna en í rannsókn 

Auðar (2013) og það er möguleg skýring á því að niðurstaðan hér verður 

ekki marktæk. Í rannsókn Fabricatore og félaga (2009) kom fram að við 

hvert stig sem þátttakendur fengu aukalega á  unglynd sk ar a Beck’s 

jukust líkurnar á brottfalli um 7%. Í rannsókn þeirra voru bæði konur og 

karlar en konurnar í miklum meiri hluta eða um 80%. Margt bendir því til 

þess að aukið þunglyndi hafi áhrif á mögulegt brottfall hjá konum. 

Fabricatore og félagar (2009) halda því fram að þunglyndum einstaklingum 

gæti þótt kröfurnar sem settar eru á viðkomandi í offitumeðferðum 

yfirþyrmandi, þar sem minni orka, hvatning og einbeiting eru meðal 

einkenna þunglyndis. 

Niðurstöður kvíðakvarða Becks voru nokkuð svipaðar milli 

brottfallshóps sem fékk 15,5 stig að meðaltali og þess sem kláraði meðferð 

sem fékk að meðaltali 12.8 stig af 63 mögulegum. Sömu sögu var að segja 

þegar kynin voru skoðuð hvort í sínu lagi og því er ljóst samkvæmt þessari 

rannsókn var ekki munur á kvíða eftir því hvort viðkomandi hafi klárað 

meðferð eða ekki. Eins og fyrr segir er fáar rannsóknir að finna um tengsl 

kvíða og offitu (Lykouras og félagar 2011) og ekki fundust rannsóknir um 

tengsl hans við brottfall úr offiturannsóknum.  Samkvæmt rannsókn 

Maríönnu Þórðardóttur (2013) voru kvíðaeinkenni sjúklinga minni í 2-3 ára 

endurkomu en við forskoðun offitumeðferðarinnar á Reykjalundi og því 

mögulega tengsl á milli offitu og kvíða þrátt fyrir að segja ekki til um 

brottfall. Í yfirlitsgrein eftir Gariepy og félaga árið 2010 kemur þó fram að 

ekki sé hægt að álykta um orsakasamband á milli kvíða og offitu.  

Eins og fram kom í niðustöðukafla er marktækur munur milli hópa 

þegar litið er á niðurstöður úr OP – offitukvarðanum um offitutengd 

lífsgæði. Hér eru það aftur konurnar, eins og með niðustöður 

þunglyndiskvarðans, sem skýra meirihluta mismunarins. Þessar 

niðurstöður eru sambærilegar þeim sem koma fram í rannsókn Karlsson og 

félaga (2003) þar sem félagsleg líðan kvenna með offitu var marktækt verri 

en hjá körlum í offitu. Meðal karlanna var munurinn ekki marktækur. Þeir 

karlar sem hættu meðferð í þessari rannsókn voru þó að meðaltali með 

fleiri stig en þær konur sem hættu meðferð en á móti voru karlarnir sem 

kláruðu með færri stig en konurnar sem það gerðu.  
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Munur er á þunglyndiskvaðra Becks og OP-kvaðra hjá konunum eftir því 

hvort þær hafi klárað meðferð eða ekki. Munurinn hjá körlunum liggur 

aftur á móti í líkamlegum breytum eins og aldri og þyngd.  Í yfirlitsgrein 

Berkowitz og félaga (2005) er fjallað ítarlega um þessi tengsl. Þar er bent á 

að of feitir karlar séu ekki líklegri til að þjást af þunglyndi en aðrir karlar, en 

hins vegar séu of feitar konur líklegri en kynsystur þeirra til að glíma við 

þunglyndi.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar sem og annarra sem 

vitnað er í hér að ofan (Walden og félagar, 2006; Luppino og félagar 2010, 

Berkowitz og félagar 2005), virðast karlar vera einsleitari hópur þegar 

andlegar og félagslegar breytur eiga í hlut. Þar eru meðaltöl þeirra líkari á 

milli hópa en á meðal kvennahópanna. Í samfélögum þar sem margir 

kynþættir búa saman og stéttaskipting er meiri en hér er einnig að finna 

mun á offitu kvenna eftir kynþætti, menntun og tekjum sem ekki er eins 

áberandi hjá körlum (Ogden og félagar, 2010). Annað er svo uppi á 

teningnum í líkamlegu breytunum. Þar er mikill munur á milli 

brottfallshóps karla og þess sem klárar hvað varðar þyngd og aldur. Offitan 

virðist ekki hafa áhrif á þunglyndi og félagslega líðan karla eins og kvenna. 

Þeir skrá sig einnig síður í offitumeðferðir, samamber tölur um 

þátttakendur í þessum rannsóknum (Inelmen og félagar 2005), sem gæti 

þýtt að offitan háir þeim minna en konurnar, eða truflar þá minna í 

daglegu lífi .  

5.3 Kynjamunur 

Karlar leita sér síður og seinna aðstoðar þegar eitthvað bjátar á 

(MacDonald 2012). Þeim líður almennt betur með offituna en konunum og 

telja sig síður þurfa á aðstoð að halda (Sabinsky og félagar 2007). Of feitir 

karlar í Bandaríkjunum eru u.þ.b. jafn margir og of feitar konur, en þrátt 

fyrir það eru þeir aðeins um 20% umsækjenda í magahjáveituaðgerðir og 

oftast á bilinu 20-30% í hinum ýmsu offitumeðferðum þar í landi  segir 

MacDonald (2012). Hann segir einnig að samband karla við mat geti þar 

spilað inn dræman áhuga á slíkum meðferðum. Þeir hafi mun minni áhuga 

á fæðu sem samanstendur af salötum, heilsuhristingum og ávöxtum og 

það fæli þá frá. Sömu niðurstöðu var að finna í rannsókn Sabinsky og 

félagar (2007) sem gerð var á af feitum körlum í Danmörku.  En öfugt við 

holla og létta fæðu hafa karlar oftar mun jákvæðara viðhorf til hreyfingar 

og íþrótta.  MacDonald telur að offitumeðferðir séu jafnvel meira sniðnar 

að þörfum kvenna en karla. Konur eru mun fleiri í flestum slíkum 

meðferðum og því meginuppistaða rannsóknarviðfangsefna þegar 

offitumeðferðir eru skoðaðar og metnar.  
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5.4 Umræður um spurningalistana 

Í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru við gerð þessarar rannsóknar voru 

hvergi sendir út sérstakir spurningalistar fyrir þátttakenda varðandi 

brottfall eða árangur í þeim meðferðum sem þeir höfðu farið í. 

Rannsóknirnar byggðu fyrst og fremst á fyrirliggjandi gögnum sem aflað var 

á meðferðartíma. Það er því erfitt að bera þessar niðurstöður saman við 

aðra sambærilega lista eða setja upp í sambærilegar töflur.  

Margar krossaspurninganna byggja á huglægu mati þátttakenda og því 

erfitt að bera niðurstöðurnar saman. Sjúklingi sem segir að það gangi mjög 

vel að viðhalda árangrinum frá meðferðinni gæti gegnið verr en öðrum 

sem segir það ganga sæmilega. Það sama gæti átt við mataræði. Sjúklingur 

sem telur sig búinn að breyta miklu hvað varðar mataræði og hreyfingu frá 

því fyrir meðferð er jafnvel búinn að breyta mun minna en annar sem telur 

breytinguna ekki eins mikla.  

Mikill munur er á svörum þátttakenda milli hópa um ástæðu 

umsóknarinnar. Það er hvort hún sé í forvarnarskyni eða ekki, þar sem 

68,4% þeirra sem klára segja svo vera en aðeins 45,2 % þeirra sem hætta 

meðferð. Þetta gæti verið áhugavert að skoða frekar í stærra samhengi. 

Brottfallsþátttakendurnir voru almennt mjög jákvæðir í garð 

offitumeðferðarinnar þrátt fyrir að hafa ekki klárað hana. Þessar 

niðurstöður eru mjög jákvæðar fyrir meðferðina á Reykjalundi þar sem 

þetta eru þeir þátttakendur sem ekki kláruðu meðferðina af einhverjum 

orsökum og ættu því mögulega að vera ósáttir við fyrirkomulagið að 

einhverju leyti. Ástæðurnar fyrir brottfallinu ættu því að liggja hjá 

þátttakendunum sjálfum en ekki Reykjalundi. Það þýðir þó að þessa 

einstaklinga þarf að nálgast með öðrum hætti eigi þeir að takast á við 

offituna. 

5.5 Veikleikar rannsóknarinnar 

Veikleikar rannsóknarinnar eru þeir helstir að svarhlutfallið af annars 

ágætlega stóru úrtaki var mjög lágt, eða um 30% og erfitt getur reynst að 

heimfæra niðurstöðurnar á alla þátttakendur í offitumeðferðinni á 

Reykjalundi. Mögulega hefði svörun og hlutfall staðfests samþykkis um 

þátttöku verið mun hærra ef Reykjalundur hefði á sínum tíma safnað 

tölvupóstföngum þátttakenda. Á þessu tímabili er löngu orðið almennt að 

fólk sé með sinn eigin tölvupóst og að samskipti fari fram á því formi. 

Þátttakendur hefðu getað svarað og skilað með minni fyrirhöfn en raunin 

var og auðveldara hefði verið að ítreka beiðni um svörun. Líklegt er að 

margir í þessum hópi mikli fyrir sér að fara með svargögnin út á pósthús 

eða í næsta póstkassa til að svara. Einnig liggja mögulega spurningalistar 
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sem hefur verið svarað í blaðabunkum víða á heimilum og hafa gleymst 

þar, þó viljinn hafi verið fyrir hendi í upphafi að skila svari. 

Ekki fundust rannsóknir þar sem sendir voru út spurningalistar til 

samanburðar við þessa og yfirleitt var aðeins rætt um upphaflegt úrtak 

sem hefur meðferð og þá sem heltast úr lestinni og eru þær tölur allt frá að 

vera 10% til 80% brottfall (Grave og félagar 2005, Inelmen og félagar 

2005). Það er þó ákveðin niðurstaða að svarhlutfallið er ekki hærra en raun 

ber vitni. Þessi hópur (sem hefur skráð sig í offitumeðferð á Reykjalundi) er 

með lægstu endurkomutíðni í viðtöl og eftirfylgni á Reykjalundi. Þrátt fyrir 

að allar deildir svo sem geðsvið, hjarta- og lungnasvið séu skoðaðar skila 

sjúklingar af offitusviði sér langverst. Það á einnig við þó viðkomandi 

sjúklingur hafi beðið um tiltekið viðtal og fengið að ráða tímanum sjálfur 

(Ludvig Guðmundsson 2011).  

Vegna ósamræmis í tölvuskráningu gagna fyrir þann tíma sem úrtakið 

var tekið, var ákveðið að taka ekki eldri sjúklinga inn í rannsóknina til að 

stækka úrtakið og þegar upphaflega var farið af stað með rannsóknina voru 

yngri gögn ekki komin á það stig að hægt væri að flokka sem brottfall eða 

ekki. Margir áttu þá mögulega eftir að koma inn í seinni hluta 

dagdeildarmeðferðar. Því var úrtakið ekki stækkað þegar í ljós kom hversu 

léleg svörun yrði í rannsókninni. 

5.6 Hvað er til ráða? 

Þar sem samkvæmt fjölda rannsókna virðist vera erfitt að spá fyrir um 

mögulegt brottfall úr offitumeðferðum og biðlistar eru mjög langir verður 

annað hvort að fjölga meðferðarstöðum sem er mjög kostnaðarsamt eða 

fjölga meðferðarúrræðum, mögulega með annarri nálgun eða uppbyggingu 

til þess að ná til sem flestra. Væri mögulega hægt að sníða offitumeðferðir 

betur að þörfum karla til að auka þátttöku þeirra. Í ljósi þess hversu mikið 

brottfall er úr meðferðinni á Reykjalundi er nauðsynlegt að bjóða ný 

meðferðarrúrræði sem mögulega gætu hentað brottfallshópnum betur en 

það sem nú er í boði. Það hefur sýnt sig í nokkurra ára eftirfylgni á 

meðferðinni á Reykjalundi að hún er að skila þátttakendum betri 

lífsgæðum í kjölfar hennar samkvæmt 3-4 ára eftirfyrlgdarrannsóknum 

(Maríanna Þórðardóttir 2013,  Guðlaugur Birgisson 2014). Þessar 

niðurstöður eru mjög jákvæðar en það verður einnig að reyna nýjar leiðir 

til að ná bæði til þeirra sem ekki klára og þeirra sem jafnvel aldrei koma sér 

af stað í meðferð þar sem allt of fári klára meðferðina. 

Á fræðadögum Heilsugæslunnar árið 2011 talaði hjúkrunar–

fræðingurinn Alma Rögnvaldsdóttir um aðferð sem byggist upp á 

áhugahvetjandi samtalstækni vegna breytinga á lífstíl. Með þeirri aðferð er 
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fólki kennt að átta sig sjálft á því hvað þarf að gera og að það þurfi að passa 

að gera fáar og litlar breytingar í einu. Ef fólk ætlar að umbreyta matar- og 

hreyfivenjum sínum á einum sólahring hefur reynslan sýnt sig að það muni 

ekki endast lengi (Alma Rögnvaldsdóttir, 2011). Fyrst og fremst þarf þó að 

grípa fyrr inn í aðstæðurnar. Það er erfitt að ætla að breyta áratuga löngum 

matar- og hreyfivenjum manna þegar í óefni er komið. Eyða þarf meira 

púðri í forvarnir og fræðslu strax á unga aldri þegar venjur eru að mótast. 

Víða erlendis hafa stjórnvöld tekið upp á því að skattleggja óhollustu til 

að reyna að draga úr neyslu viðkomandi vöru. Slíkir skattar virðast hafa 

reynst vel víða erlendis, meðal annars í Ástralíu (Gortmaker, 2011). Margir 

hafa þó bent á að hér sé um umdeilda aðgerð að ræða og hér á landi 

tókust menn á um réttmæti aðgerðarinnar þegar sykurskatturinn 

svokallaði var settur á þann 1. mars 2013. Skatturinn, sem svo var 

afnuminn um áramótin 2014/2015, virkaði alls ekki eins og vonast var til og 

litlar sem engar mælanlegar breytingar urðu í sölu á sykruðum drykkjum og 

sælgæti með tilkomu skattsins (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2015).  

Vöruverð hækkaði lítið, einna helst á hreinan sykur í sér pakkningum, og 

neytendur áttu erfitt með að finna sambærilega staðgönguvöru til að 

kaupa í staðinn. Það þarf greinilega meira en hækkað verð á sætindum til 

þess að hvetja neytendur til að kaupa frekar epli og appelsínur. 

Þrátt fyrir að aðgerðin með sykurskattinn hafi ekki gengið sem skildi 

þarf að grípa inn í áður en einstaklingar eru komnir með mikla offitu, á 

meðan mögulega er auðveldara að snúa þróuninni við. Almenn fræðsla 

þarf að vera meiri og fagaðilar sem leitað er til vegna offitutengdra kvilla 

þurfa að vera vakandi og hjápla viðkomandi að breyta lífs- og 

neyslumynstri sínu þrátt fyrir að offitan sé ekki mikil á þeim tíma.  

Hreyfiseðlar eru einmitt gott dæmi um víðtækt verkefni sem gæti sinnt 

fjöldanum án þess að kostnaður færi úr böndunum. Þeir eru þekktir á 

hinum norðurlöndunum og hafa náð góðri fótfestu bæði í Danmörku og 

Svíþjóð (Jón Steinar Jónsson 2015). Læknar á heilsugæslustöðvum geta nú 

skrifað upp á hreyfingu fyrir sjúklinga sína í stað lyfeðils. Margsannað þykir 

að hreyfing bætir andlega og líkmlega líðan og ef rétt er að staðið gætu 

hreyfiseðlar komið mörgum kyrrsetumanninum af stað í reglulega 

hreyfingu og á leið til bættrar heilsu. Það hefur þó gengið brösulega að 

koma þeim á hér á landi. Upphaflega var farið af stað í verkefnið árið 2006 

á Heilsugæslunni í Garðabæ, þar sem Jón Steinar Jónsson  er 

heimilislæknir, en hann er einn helsti talsmaður hreyfiseðla hér á landi, en 

verkefnið lognaðist fljótt út af. Aftur var farið af stað árið 2011 og þá með 

skipulagðari hætti en áður. Heilbrigðisráðherra hefur sýnt verkefninu 

mikinn áhuga og fékkst styrkur frá Ráðuneytinu árið 2011 til að prófa 

verkefnið áfram. Nú er unnið eftir 3 ára innleiðingaráætlun frá 
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Heilbrigðisráðuneytinu og eiga allar heilsugæslustöðvar að vera búnar að 

taka seðlana upp nú þegar (Jón Steinar Jónsson, 2015). Enn er ekki komin 

reynsla á árangur verkefnisins en ef vel tekst til gæti það orðið til þess að 

biðlistinn styttist á Reykjalundi sem og annars staðar í offitumeðferðum. Þá 

verður áhugavert að sjá hvort þeir nái betur til karla en þær meðferðir sem 

boðið er upp á í dag þar sem hreyfing og íþóttir höfði almennt betur til 

þeirra en holt mataræði (MacDonald, 2012). 

5.7 Offitumeðferðin á Reykjalundi 

Biðlistinn á Reykjalund er í dag langur og sjúklingar sem voru tilbúnir að 

taka á sínum málum á einhverjum tímapunki eru kannski ekki alveg jafn 

tilbúnir að takast á við vandann einu og hálfu ári seinna þegar röðin kemur 

loksins að þeim. Þá mæta þeir í forskoðun en hausinn er ekki á réttum stað 

lengur og eru því komnir í brottfallshóp nánast á fyrsta degi. Eitthvað þyrfti 

að vera til taks fyrir sjúklinga á þessum langa biðtíma fram að forskoðun 

sem viðheldur áhuganum um að takast á við offituna, því eftir forskoðun er 

viðkomandi kominn inn á göngudeild og hefur þá aðgang að ráðgjöfum 

offituteymisins og fræðslu þrátt fyrir að vera ekki kominn inn í 

dagdeildarformið.  

Í dag hefur uppbyggingu meðferðarinnar verið breytt lítillega. Í stað eins 

5 vikna dagdeildartímabils og annars þriggja vikna eru nú þrjú 

dagdeildartímabil. Eitt í fjórar vikur og svo tvö viku tímabil auk þess sem 

undirbúningsnámskeiði hefur verið bætt inn fyrir forskoðun sem er jákvæð 

breyting (Reykjalundur, 2015). Með þessari breytingu fær viðkomandi að 

koma oftar inn á dagdeild sem gæti reynst vel en á móti eru tímabilin 

styttri, sem og heildartíminn sem fer úr 8 vikum í 6, sem gæti skaðað. 

Sjúklingar sjá þá mögulega minni breytingu á líðan og heilsu þegar þeir eru 

sendir heim og hvatinn þá minni við að halda sér við efnið (Grave og 

félagar, 2005). 

Kanna ætti þann möguleika hvort hægt væri að fá samþykki sjúklinga 

strax við forskoðun um að nota mætti gögn úr sjúkraskrám til rannsókna, 

þar á meðal í því skyni að bæta árangur og gæði meðferðarinnar. Hefði 

þetta samþykki legið fyrir hefði fjöldi þátttakenda í þessari rannsókn verið 

249 einstaklingar í stað 69 og niðurstöður mögulega marktækar. Þeim 

sjúklingum sem ekki veittu samþykki yrði þrátt fyrir það boðin þátttaka en 

samþykkishlutfallið yrði mögulega hærra.  

Eins hefði það reynst mjög vel hér að hafa tölvupóstföng þátttakenda 

þó ekki megi senda niðurstöður prófa og mælinga með þeim hætti gæti 

það auðveldað önnur samskipti svo sem útsendingu spurningalista, 

ítrekanir á svörum og ámynningu um boðaða tíma og viðtöl. 
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Þá mætti einnig staðla upplýsingaöflun í forskoðun betur. Oft var á reyki 

hvort viðkomandi væri í vinnu, hver menntun hans var, fjölskylduhagir og 

slíkt. Setja mætti upp staðlað eyðublað sem þyrfti að fylla inn í til að tryggja 

að einhverjir þættir gleymdust ekki. Niðurstöður mælinga voru í sérstökum 

töflum, en annað var óformlegra. 
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða brottfall úr offitumeðferð á 

Reykjalundi þar sem biðlisti er mjög langur og brottfall hátt, og athuga 

hvort einhver munur sé á brottfallshópnum miðað við þann sem klárar 

meðferð og hvort einhver munur sé á kynjum í þessu samhengi. Þetta er 

ein af fáum rannsóknum sinnar tegundar á Íslandi svo vitað sé og efnið 

hefur heldur ekki verið rannsakað ítarlega úti í heimi. Ef við vitum hvað 

veldur brottfallinu úr svona meðferðum verður mögulega auðveldara að 

takast á við það (Honas og félagar, 2003).  

Hér voru helstu niðurstöður þær að þeim sem líður félagslega verr 

vegna offitunar eru líklegri til að klára meðferðina á Reykjalundi en þeir 

sem síður láta hana stoppa sig við félagslegar athafnir. Einnig er nokkur 

munur á menntunarstigi þeirra sem klára og þeirra sem heltast úr lestinni. 

Þeir sem klára eru líklegri til að vera með meiri menntun en þeir sem hætta 

meðferð. Þá kom einnig fram að þunglyndi hafði áhrif á brottfall. 

Þátttakendur með meira þunglyndi voru líklegri til að hætta meðferð. 

Þessar niðurstöður eru allar sambærilegar eldri rannsóknum þrátt fyrir lítið 

úrtak. Það er svo einnig ákveðin niðurstaða að erfitt reyndist að fá 

þátttakendur til að svara spurningalistanum, og svörun og þátttaka því 

léleg. Lokaúrtakið var því ekki nærri eins stórt og lagt var upp með í byrjun. 

Áhugavert væri að skoða betur niðurstöður OP- kvarðans um félagslega 

líðan vegna offitunnar sem lagður var fyrir í forskoðun.  Þar er marktækur 

munur á niðurstöðum þeirra kvenna sem kláruðu meðferð og þeirra sem 

hættu og jafnframt ef hópurinn var skoðaður í heild sinni.  Ekki var munur 

ef karlarnir voru skoðaðir sérstaklega. Það kom höfundi á óvart hversu 

mikill munur var á mörgum niðurstöðum eftir kynjum og að þeir þættir 

sem helst aðgreindu karlana voru líkamlegs eðlis eins og aldur og þyngd en 

þeir sem aðgreindu konurnar voru andlegs eðlis eins og félagsleg líðan 

vegna offitunnar og þunglyndi.  

Ofþyngd, offita og þeir fylgikvillar sem oftar en ekki fylgja, sem nefndir 

voru hér að framan, eru í flestum tilfellum fyrirbyggjanlegir. Umhverfi 

manna og samfélag geta haft mikil áhrif á matarvenjur okkar og hreyfingu. 

Með því að byggja upp samfélag þar sem hollari kostir verða auðfengnari 

bæði í verði og aðgengi, þar sem hreyfing er eðlilegur hluti af daglegu lífi 

og áhersla er lögð á að fræða samfélagsþegnana um skaðsemi þess að 

hreyfa sig lítið, borða óhollt og vera of þungur, gætum við vonandi spyrnt í 
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botnin og snúið þróun síðustu 30 ára við. Fyrir þann hóp sem hefur misst 

tökin og er kominn í ofþyngd er nauðsynlegt að skoða hvern einstakling 

fyrir sig og benda honum á lausn eða leið sem hentar honum best í 

baráttunni við offitu og aukakíló. Kannski þarf að þarf að aðgreina hópinn 

eftir menntun, kyni, aldri og andlegri líðan áður en viðkomandi er bent á 

lausn við sínum vanda. Góðar lausnir eins og offitumeðferðin á Reykjalundi 

hafa reynst mörgum vel en henta ekki öllum. Mögulega þó fleirum en nú 

sækja um að fá að komast að.  

Þrýsta þarf ennfrekar á stjórnvöld um aukið fé til meðferðarinnar þar 

sem hægt er að sýna fram á jákvæða niðurstöðu hennar samanber 

rannsóknir Maríönnu Þórðardóttur (2013) og Guðlaugs Birgissonar (2014). 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. Kynningarbréf rannsóknar 

 

Brottfall úr offitumeðferð á Reykjalundi 
 

Kynningarbréf 
 

Kæri viðtakandi 

 

Um þessar mundir stendur yfir rannsókn á brottfalli úr offitumeðferð á 

Reykjalundi. Það er talsvert algengt að fólk sem byrjar offitumeðferð á 

Reykjalundi hætti fljótlega eftir að hún hefst. Vilja forsvarsmenn 

meðferðarinnar skoða hvað geti legið að baki brottfallinu. Í úrtaki 

rannsóknarinnar eru þeir einstaklingar sem komu í forskoðun 

offitumeðferðar frá janúar 2010 til og með ágúst 2011 og því ert þú kæri 

viðtakandi í þessu úrtaki. Rannsóknin er með leyfi Vísindasiðanefndar og 

hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Rannsakendur:  

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Ludvig Á. Guðmundsson, yfirlæknir 

offitu- og næringarsviðs Reykjalundar, netf: ludvigg@reykjalundur.is , sími: 

5852000. 

 

Aðrir rannsakendur:  

Erlingur S. Jóhannsson, prófessor við HÍ, netf: erljo@hi.is , sími: 

4803900. 

Kristín Hulda Guðmundsdóttir, meistaranemi í Íþrótta- og helsufræði 

við HÍ, netf: khg14@hi.is , sími: 8611121.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort einhverjir þættir, 

líkamlegir, andlegir, félagslegir eða aðrir liggi að baki  þeirri ákvörðun 

þátttakenda að halda ekki áfram offitumeðferðinni.  Ef forsvarsmenn 

offitumeðferðarinnar á Reykjalundi geta varpað ljósi á ástæður 

mailto:ludvigg@reykjalundur.is
mailto:erljo@hi.is
mailto:khg14@hi.is
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brottfallsins verður í kjölfarið vonandi hægt að aðlaga meðferðina betur að 

þeim sem frá hverfa svo að sem flestir haldi áfram og nái góðum árangri. 

 

Aðferð: Fyrst og fremst verða þau gögn sem aflað var við forskoðun 

nýtt við rannsóknina auk þess sem stuttur spurningalisti verður sendur á 

alla sem skráðir voru til meðferðarinnar á ofangreindu tímabili, bæði þá er 

luku meðferðinni og þá sem gerðu það ekki. 

 

Persónuöryggi: Við úrvinnslu eða birtingu rannsóknarinnar munu 

persónuuplýsingar þátttakenda hvergi koma fram og farið verður með allar 

slíkar upplýsingar sem trúnaðarmál. Gögn úr gagnagrunnum Reykjalundar 

verða kóðuð og persónuauðkenni verða fjarlægð og verða gögnin nýtt á því 

formi. 

 

Ég vil því kæri viðtakandi biðja þig um leyfi til að skoða þau gögn sem 

aflað var við forskoðun þína í offitumeðferðina á tímabilinu janúar 2010 til 

ágúst 2011 auk þess sem dýrmætt væri að fá þær viðbótarupplýsingar sem 

veittar eru með því að svara meðfylgjandi spurningalista sem ætti að 

hámarki að taka um 10 mín. Spurningalistinn er nafnlaus og eingöngu hægt 

að tengja kyn og aldursbil við þátttakanda. Þær upplýsingar sem safnast 

með meðfylgjandi spurningalistum verða jafnframt vistaðar sem hluti af 

sjúkraskrám Reykjalundar í framhaldi af rannsókninni, en þeir eru 

nafnlausir. 

 

Ef áhugi er ekki til staðar að veita frekari upplýsingar væri það mikils 

virði að fá leyfi til að nýta þau gögn sem til eru nú þegar á Reykjalundi. 

 

Þátttakendur í rannsókninni geta hvenær sem er hætt við þátttöku án 

útskýringa og mun það ekki hafa nein áhrif á þjónustu við viðkomandi 

þátttakanda í framtíðinni og verður þá gögnum um þá eytt. 

 

Rannsóknin er meistaraverkefni Kristínar H. Guðmundsdóttur í íþrótta- 

og heilsufræðum við Háskóla Íslands og er rannsóknin unnin í samstarfi við 

offitu- og næringarsvið Reykjalundar. 

 

Hafir þú spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða 

villt hætta rannsókn getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, 
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Hafnarhúsinu v/ Trygvagötu, 101 Reykjavík. Sími 551-7100, fax: 551-1441, 

netf: visindasidanefnd@vsn.stjr.is . 

 

 

Kærar þakkir og bestu kveðjur,  

 

__________________________          ____________________________ 

Ludvig Á Guðmundsson, yfirlæknir offitu- og      Kristín H. Guðmundsd., meistaranemi við HÍ, 

næringarsviðs RL, s: 5852000,               s: 8611121, khg14@hi.is 

ludvigg@reykjalundur.is  

mailto:visindasidanefnd@vsn.stjr.is
mailto:khg14@hi.is
mailto:ludvigg@reykjalundur.is
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Fylgiskjal 2. Upplýst samþykki 

 
Brottfall úr offitumeðferð á Reykjalundi 

 
 

Yfirlýsing um upplýst samþykki 
 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og veiti rannsóknaraðila heimild til 

að vinna með þau göng sem aflað var við forskoðun mína vegna 

offitumeðferðar á Reykjalundi á tímabilinu janúar 2010 til og með ágúst 

2011. Farið verður með allar persónuupplýsingar sem trúnaðarmál og ekki 

verður hægt að rekja þær til þeirra sem þær eiga. 

 

 

Ég hef kynnt mér hvað felst í þátttöku rannsóknarinnar. 

 

Ég samþykki að fylla út spurningalista er fylgir rannsókninni ____  

 

Ég gef rannsakendum heimild til að skoða gögn sem nú þegar eru  

varðveitt kóðuð á Reykjalundi    

 ____ 

 

 

Staður og dagsetning:  

__________________________________________________________ 

 

 

Nafn þátttakanda:  

________________________________________________________ 

Undirskrift þess sem gefur samþykki sitt 
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Fylgiskjal 3. Samþykki Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal 4. Heimild Persónuverndar til aðgangs að 
sjúkraskrám 
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Fylgiskjal 5. Spurningalisti til þeirra sem kláruðu meðferð 

 

Brottfall sjúklinga úr offitumeðferð á Reykjalundi 

 
Spurningalisti 

 
Spurningar til þeirra sem kláruðu meðferðina á Reykjalundi 

 

1) Kyn:  

KK    ____  

KVK   ____ 

 

2) Aldur: 

 

< 20 ára  ____  

20 – 30 ára ____  

30 – 40 ára  ____  

40 – 50 ára  ____  

50 – 60 ára  ____  

>60 ára ____ 

 

3) Hvernig kom umsókn þín um offitumeðferð á Reykjalundi til? (Fleiri 

en einn valmöguleiki gæti átt við.) 

 

Eigin hugmynd     ____ 

Hvatning frá maka    ____ 

Hvatning frá vini/vinnufélaga   ____ 

Ábending frá lækni    ____ 
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Hvatning frá öðrum    ____ 

 

4) Hver var ástæða umsóknarinnar, önnur en offita? (Fleiri en einn 

valmöguleiki gæti átt við.) 

 

Sjúkdómur eða annar heilsubrestur vegna offitu  ____ 

Andleg vanlíðan      ____ 

Forvarnarhugsun (til að fyrirbyggja mögulega sjúkdóma  

vegna offitunnar)      ____ 

Félagslegir þættir      ____ 

Þrýstingur frá öðrum      ____ 

 

5) Hafðir þú reynt að takast á við offituna áður en þú leitaðir til 

Reykjalundar? 

 

Nei   ____ 

Já   ____ 

Ef já, þá hvernig? (Fleiri en einn valmöguleiki gæti átt við.) 

Með breyttu mataræði      ____ 

Með aukinni hreyfingu      ____ 

Með breyttu mataræði og aukinni hreyfingu   ____ 

Með matarkúrum , þá hvaða kúrum  ____________________ 

Með duftsjeikum og/eða lyfjum     ____ 

Með öðrum leiðum      ____ 

 

6) Hvernig fannst þér aðhald/aðstoð sem þú fékkst á 

göngudeildartímabilinu eftir forskoðun vegna offitumeðferðarinnar á 

Reykjalundi? 
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Mjög gott  ____ 

Gott    ____ 

Hvorki né   ____ 

Ekki nógu gott   ____ 

Mjög slæmt   ____ 

 

7) Hvernig gekk að ná markmiðinu um 6-8% þyngdartap fyrir 

dagdeildarmeðferð? 

 

Það var mjög erfitt   ____ 

Það var frekar erfitt   ____ 

Það gekk sæmilega   ____ 

Það var frekar auðvelt   ____ 

Það var mjög auðvelt   ____ 

 

8) Hefði þér mögulega gegnið betur í þyngdartapi á þessu tímabili með 

meiri aðstoð í formi fræðslu, samtala og æfinga/matarprógramma? 

 

Já ég tel það      ____ 

Veit ekki hvort það hefði breytt neinu   ____ 

Nei, líklega ekki      ____ 

 

9) Fórst þú í magahjáveituaðgerð á meðan á meðferð þinni stóð? 

 

Já  ____ 

Nei  ____ 

 

10) Var það markmið þitt við upphaf meðferðar að fara í slíka aðgerð? 
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Já  ____ 

Nei  ____ 

 

11) Færðu stuðning úr þínu nánasta umhverfi við að breyta lífsháttum 

þínum? 

Já ____ 

 

Þá hvaðan? (Fleiri en einn valmöguleiki gæti átt við.) 

Frá vinum   ____ 

Fjölskyldu   ____ 

Samstarfsfólki   ____ 

Öðrum    ____ 

Nei  ____ 

 

12) Hafa matarvenjur þínar breyst eftir offitumeðferðina á Reykjalundi? 

 

Já, mikið   ____ 

Já, eitthvað   ____ 

Já, en mjög lítið  ____ 

Nei, ekkert   ____ 

 

13) Hefur dagleg hreyfing þín aukist eftir offitumeðferðina á 

Reykjalundi? 

 

Já, mikið   ____ 

Já, eitthvað   ____ 

Já, en mjög lítið  ____ 

Nei, ekkert   ____ 
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14) Hvernig hefur gegnið að halda áfram á sömu braut (þ.e. halda áfram 

að léttast, borða rétt og hreyfa sig) eftir seinni hluta dagdeildarmeðferðar? 

 

Mjög vel   ____ 

Vel    ____ 

Sæmilega   ____ 

Illa    ____ 

Mjög illa   ____ 
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Fylgiskjal 6. Spurningalisti til þeirra sem hættu meðferð á 
Reykjalundi 

 

Brottfall sjúklinga úr offitumeðferð á Reykjalundi 

 

Spurningalisti 
 

Spurningar til þeirra sem hættu göngudeildarmeðferð á Reykjalundi 

eftir skráningu og forskoðun. 

 

1) Kyn:  

 

KK    ____  

KVK   ____ 

 

2) Aldur: 

 

< 20 ára  ____  

20 – 30 ára ____  

30 – 40 ára  ____  

40 – 50 ára  ____  

50 – 60 ára  ____  

>60 ára  ____ 

 

3)  Hvernig kom umsókn þín um offitumeðferð á Reykjalundi til? (Fleiri 

en einn valmöguleiki gæti átt við.) 

 

Eigin hugmynd     ____ 

Hvatning frá maka   ____ 

Hvatning frá vini/vinnufélaga   ____ 
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Ábending frá lækni    ____ 

Hvatning frá öðrum   ____ 

 

4) Hver var ástæða umsóknarinnar, önnur en offita? (Fleiri en einn 

valmöguleiki gæti átt við.) 

 

Sjúkdómur eða annar heilsubrestur vegna offitu  ____ 

Andleg vanlíðan      ____ 

Forvarnarhugsun (til að fyrirbyggja mögulega sjúkdóma  

vegna offitunnar)      ____ 

Félagslegir þættir      ____ 

Þrýstingur frá öðrum      ____ 

 

5) Hafðir þú reynt að takast á við offituna áður en þú leitaðir til 

Reykjalundar? 

 

Nei  ____ 

Já  ____ 

 

Ef já, þá hvernig? (Fleiri en einn valmöguleiki gæti átt við.) 

 

Með breyttu mataræði     ____ 

Með aukinni hreyfingu     ____ 

Með breyttu mataræði og aukinni hreyfingu  ____ 

Með matarkúrum , þá hvaða kúrum  

 ___________________________ 

Með duftsjeikum og/eða lyfjum    ____ 

Með öðrum leiðum     ____ 
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6) Helstu ástæður þess að þú hættir í göngudeildarmeðferðinni?  

 

Ekki sátt/ur við kröfurnar sem gerðar eru um þyngdartap fram 

að dagdeildrameðferð      ____ 

Fæ ekki þann stuðning eða aðstoð sem ég þarf til að uppfylla  

kröfurnar  _     ____ 

Er enn að vinna að breyttum lífsstíl og hef í hyggju að halda 

 áfram í meðferðinni     

 ____ 

Gekk vel að losa mig við umframþyngd á öðrum vettvangi 

 og hélt áfram þar      ____ 

Hef ekki áhuga á að halda meðferðinni áfram   ____ 

Fyrirséð vinnutap (tekjutap) v/ dagdeildarmeðferðar ____ 

Annað 

__________________________________________________________

___________________ 

 

7) Telur þú að krafan um þyngdartap upp á 6-8% áður en 

dagdeildarmeðferð hefst hafi áhrif á brottfall skráðra þátttakenda? 

 

Já, mjög mikil  ____ 

Já, einhver   ____ 

Bæði og   ____ 

Nei, ekki mikil   ____ 

Nei engin   ____ 

 

8) Hver er þyngd þín í dag? 
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Lægri en við forskoðun: 

0-5 kg ____, 5-10 kg ____, 10-15 kg ____, > 20 kg ___ 

Svipuð og við forskoðun  _____ 

Hærri en við forskoðun:  

0-5 kg ____, 5-10 kg ____, 10- 15 kg ____, > 20 kg ____ 

 

9) Var upphaflegt markmið þitt að fara í magahjáveituaðgerð þegar þú 

skráðir þig til meðferðarinnar á Reykjalundi? 

 

Já    ____ 

Já, og er það enn  ____ 

Það var óákveðið  ____ 

Nei, en er það núna  ____ 

Nei    ____ 

 

10) Færðu stuðning úr þínu nánasta umhverfi við að breyta lífsháttum 

þínum? 

 

Já ____ 

Þá hvaðan? (Fleiri en einn valmöguleiki gæti átt við.) 

Frá vinum   ____ 

Fjölskyldu   ____ 

Samstarfsfólki  ____ 

Öðrum    ____ 

Nei  ____ 
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11) Hvert er viðhorf þitt til offitumeðferðarinnar á Reykjalundi? 

 

Mjög gott   ____ 

Gott    ____ 

Hlutlaus   ____ 

Ekki gott  ____ 

Mjög sæmt   ____ 

 

12) Hefur þú leitað annarra úrræða í stað offitumeðferðarinnar á 

Reykjalundi? 

 

Nei    ____ 

Já , þá hverra   _______________________ 

 

13) Hafa matarvenjur þínar breyst eftir skráningu og forskoðun í 

offitumeðferðina á Reykjalundi? 

 

Já, mikið   ____ 

Já, eitthvað   ____ 

Já, en mjög lítið  ____ 

Nei, ekkert   ____ 

 

14) Hefur dagleg hreyfing þín aukist eftir skráningu og forskoðun í 

offitumeðferðina á Reykjalundi? 

Já, mikið   ____ 

Já, eitthvað   ____ 

Já, en mjög lítið  ____ 

Nei, ekkert   ____ 
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Fylgiskjal 7.  Niðurstöður spurningalista – ítarlegri umfjöllun 

Eins og fram kom í aðferðarhlutanum voru niðurstöður spurningalistanna 

ekki settar upp í R en þess í stað verður farið nákvæmlega í hvert svar fyrir 

sig hér í umræðuformi. 

 

Þeir sem kláruðu offitumeðferð á Reykjalundi 

Þeir sem kláruðu meðferð sögðu langflestir að hugmyndin um að fara í 

offitumeðferð væri sín eigin, eða 29 manns. Margir hökuðu einnig við 

ábendingu frá lækni (14) á meðan færri nefndu vini (5), maka (2) eða aðra 

sem hvatningu fyrir umsókn. Flestir þátttakendurnir nefndu 

forvarnarhugsun sem eina helstu ástæðuna fyrir umsókn, eða 26 manns og 

22 nefndu andlega vanlíðan. Færri nefndu sjúkdóma (13), félagslega þætti 

(13) eða þrýsing frá öðrum (2) sem ástæðu umsóknar. Allir höfðu reynt 

með einhverjum hætti að léttast áður og margir höfðu prófað fjölmargar 

leiðir. Flestir þó með breyttu mataræði (26), aukinni hreyfingu (24) eða 

hvoru tveggja (25). Þá nefndu margir matarkúra (16), duftsjeika (21) eða 

  anna ” ( )  Þar se   e ldar   ld n   r  ar a e ns       s   a   arg r 

þátttakendur hafa prófað fleiri en eina, ef ekki allar aðferðirnar áður en 

þau komu inn á Reykjalund.  

Þeir sem klára meðferð voru almennt sáttir við það aðhald og aðstoð 

sem veitt var á göngudeildartímabilunum. 19 töldu það mjög gott og 11 

gott. 4 sögðu hvorki né og aðrir 4 að það væri ekki nógu gott. Enginn taldi 

það mjög slæmt.  

Sex þátttakendur sögðu það hafa verið mjög erfitt að uppfylla kröfuna 

um 6-8% þyngdartap heima áður en komið var inn í dagdeildarmeðferð og 

12 töldu það hafa verið frekar erfitt. Aðrir 12 sögðu það hafa gegnið 

sæmilega á meðan 5 sögðu það frekar auðvelt. Einungis 2 sögðu það hafa 

verið mjög auðvelt. Það voru þó ekki sömu tveir sem töldu að þyngdarapið 

hefði líklega ekki gengið betur þrátt fyrir meiri aðstoð frá Reykjalundi á 

tímabilinu. Sjö voru hlutlausir en 28 þátttakendur töldu að auðveldara 

hefði verið að léttast með meiri aðstoð frá Reykjalundi. 

Níu þátttakendur fóru í magahjáveituaðgerð á meðan á meðferðinni 

stóð en í upphafi höfðu 14 stefnt á aðgerðina. Flestir þátttakendur fá 

stuðning heima fyrir frá vinum (22) og fjöldkyldu (29). Fjórtán fá stuðning 

frá samstarfsfólki og 4 frá öðrum. Fimm einstaklingar telja sig ekki fá 

stuðning heima fyrir. 
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Flestum gengur að eigin sögn vel að viðhalda breyttu mataræði eftir 

útskrift úr meðferðinni en 24 segjast hafa breytt mataræði mjög mikið, 9 

hafa breytt eitthvað til en aðeins 3 hafa breytt mataræðinu lítið eftir 

meðferðina og einn þátttakandi hefur engu breytt. Niðurstöðurnar eru 

svipaðar fyrir hreyfingu. 23 hafa aukið daglega hreyfingu mikið, 9 eitthvað 

en 2 hafa aukið hana mjög lítið og 3 ekki neitt. Þrátt fyrir þessar tölur um 

breytingu á mataræði og hreyfingu er eru flestir (14) á því að það gagni 

einungis sæmilega að viðhalda árangrinum úr meðferðinni eftir að heim 

var komið. Átta segja það ganga mjög vel, 9 segja vel en 4 gegnur illa að 

viðhalda árangrinum og 4 til viðbótar mjög illa.  

 

Þeir sem ekki kláruðu offitumeðferð á Reykjalundi 

Þeir sem ekki kláruðu meðferð sögðu flestir (21) að hugmyndin um 

offitumeðferð hafi komið frá lækni. Sautján töldu sig hafa átt hugmyndina 

sjálfir eða þeir og læknirinn í sameiningu þar sem einhverjir krossa við báða 

svarmöguleikana. Tveir segja hugmyndina frá maka og aðrir tveir frá 

vinum. Fjórir segja hana koma annars staðar frá. Sem ástæðu fyrir umsókn 

segja aðeins 14 hana vera forvarnargildi. Þá telja einnig 14 hana vera vegna 

sjúkdóma af einhverju tagi og 15 vegna andlegrar vanlíðunar. Ellefu segja 

félagslega þætti vera ástæðuna og 2 hana vera þrýsting frá öðrum. 

Þá var það sama uppi á teningnum hér í brottfallshópnum að allir 

þátttakendurnir höfðu reynt að takast á við offituna áður með ýmsum 

aðferðum, 17 með breyttu mataræði, 15 með aukinni hreyfingu, 16 sögðu 

með hvoru tveggja, 8 með matarkúrum, 15 með duftsjeikum og 5 með 

öðrum leiðum. 

Þegar þátttakendur sem ekki kláruðu meðferð voru spurðir um ástæður 

brottfallsins voru svörin mjög mismunandi og flestir eða 14 manns hökuðu 

við: “anna ”  A r r s ar  gule kar   ru   kk  s   /ur       r kr  urnar u  

þyngdartap fram að dagdeildarmeðferð (6), fæ ekki þann stuðning eða 

aðstoð sem ég þarf til að uppfylla kröfurnar (8), er enn að vinna að 

breyttum lífstíl og hef í hyggju að halda áfram meðferðinni (7), gekk vel að 

losa mig við umframþyngd á öðrum vettvangi og hélt áfram þar (7), hef 

ekki áhuga á að halda áfram (2) og fyrirséð vinnu/tekjutap vegna 

dagdeildarmeðferðar (7). Fólk fékk tækifæri á að koma með frekari 

útskýringar undir liðnum: annað, og voru þær eins mismunandi eins og 

þær voru margar. Allt frá því að búseta sé of fjarri Reykjalundi yfir í að ,,ég 

 eld a    r  a    er   gley  ”!   nn g   ru  s   ur e ns  g “er     a      r  

    nnu”  g slys e a a rar a ger  r ne ndar se   s   a brottfallsins. 
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Því næst var spurt hvort að krafan um 6-8% fitutap fyrir 

göngudeildarinnlögn hafi haft áhrif á brottfallið. Einungis 4 sögðu: já mjög 

mikil, en 9 svöruðu: já, einhver áhrif. Níu svöruðu: bæði og, 5 svörðu: nei, 

ekki mikið, og aðeins 3 sögðu: nei, enginn. 

Flestir virðast þó hafa fengið einhverja hvatningu til að taka á 

ofþyngdinni, við það að skrá sig í meðferðina þrátt fyrir að klára hana ekki, 

því 21 þátttakandi úr brottfallshópnum segist vera léttari í dag en þegar 

hann kom í forskoðun á Reykjalundi. Sex þeirra segjast meira en 20 kg. 

léttari, sex til viðbótar segjast á milli 10 og 15 kg. léttari, 8 eru 5-10 kg. 

léttari og 1 er 0-5 kg. léttari en við forskoðun. Fimm segjast í svipaðri 

þyngd, 3 hafa þyngst um 0-5 kg., 1 um 5-10 kg, 2 um 10-15 kg. og enginn 

vill meina að hann hafi þyngst um meira en 20 kg. síðan í forskoðun. 

Aðspurð hvort hjáveituaðgerð hafi verið markmiðið fyrir meðferðina 

sögðu: 6 já, 3 já og er það enn, 4 það var óákveðið, 1 nei en er það núna og 

17 manns sögðu nei. Stuðningur á heimavelli kemur aðallega frá fjölskyldu 

(22) og vinum (11) en einnig frá samstarfsólki (5). Sex þátttakendur sögðust 

ekki fá stuðning heimavið. 

Þrátt fyrir að hafa ekki klárað meðferðina á Reykjalundi var viðhorf 

þessara þátttakenda almennt mjög jákvætt til meðferðarinnar. Það var 

mjög gott hjá 21 þátttakanda, gott hjá 4 og aðrir 4 voru hlutlausir. Aðeins 

einn sagði viðhorf sitt ekki vera gott og einn til viðbótar sagði viðhorf sitt 

mjög slæmt.  

Af 31 einum þátttakanda í brottfallshópnum höfðu aðeins 10 leitað 

annarra leiða til að grennast eftir meðferðina þegar spurningarlistinn var 

sendur út og 20 svöruðu spurningunni neitandi. Einn kaus að svara henni 

ekki. Ellefu aðspurðra sögðust hafa breytt matarvenjum sínum mikið eftir 

brottfall og aðrir 9 sögðu: já að eitthvað, aðrir 9 sögðust lítið hafa breytt 

þeim og 2 ekki neitt. Hvað varðar hreyfingu eftir brottfall sögður 8 hafa 

aukið hreyfingu mikið, 11 að einhverju leiti, 7 höfðu aukið hana mjög lítið 

og 5 ekki neitt. 

 

 

 


