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1.4.1.4 Se-þríglýseríðar ................................................................................................................... 11 
1.4.1.5 Se-ALAT ............................................................................................................................... 11 
1.4.1.6 Sykursýki af tegund 2 .......................................................................................................... 11 
1.4.1.7 Háþrýstingur ........................................................................................................................ 12 
1.4.1.8 Fjölblöðrueggjastokkaheilkenni .......................................................................................... 12 
1.4.1.9 Fitulifur ................................................................................................................................ 13 
1.4.1.10 Acanthosis Nigricans ........................................................................................................... 13 

1.4.2 Stoðkerfi .......................................................................................................................... 14 

1.4.3 Geðheilbrigði ................................................................................................................... 14 

1.4.4 Félagsstaða ...................................................................................................................... 14 

1.5 Markmið rannsóknarinnar ......................................................................................... 14 

2 Efniviður og aðferðir ............................................................................................................................. 15 

2.1 Um rannsóknina ........................................................................................................ 15 

2.2 Gjöf Edmonton-stiga – mat á alvarleika offitu ............................................................. 15 

2.3 Tölfræði ........................................................................................................................... 21 

2.4 Rannsóknarleyfi ............................................................................................................... 21 

3 Niðurstöður .......................................................................................................................................... 22 

3.1 Staðalfráviksstig líkamsþyngdarstuðuls þátttakenda ................................................... 23 

3.2 Meðferðarlengd þátttakenda ..................................................................................... 26 

3.2.1 Samband meðferðarlengdar og alvarleika offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum . 27 

3.3 Munur á staðalfráviksstigum líkamsþyngdarstuðuls fyrir og eftir meðferð ................... 29 

3.3.1 Samband LÞS-SDS fyrir og eftir meðferð og meðferðarlengdar ..................................... 30 

3.4 Dreifing Edmonton-stigunar ....................................................................................... 31 

3.5 Samband Edmonton-stiga og LÞS-SFS þátttakenda við inntöku í Heilsuskólann ............ 34 

3.6 Samband Edmonton-stiga og LÞS-SFS þátttakenda við síðustu mælingu í Heilsuskólanum
 37 

3.7 Samband Edmonton-stiga og breytingu LÞS-SFS þátttakenda yfir meðferðartíma ........ 40 

3.7.1 Fervikagreining ................................................................................................................ 40 

3.7.2 Kíkvaðratpróf ................................................................................................................... 40 

3.8 Samband Edmonton-stiga og meðferðarlengdar ......................................................... 44 



 2 

4 Umræður .............................................................................................................................................. 45 

4.1 Staðalfráviksstig líkamsþyngdarstuðuls þátttakenda ................................................... 45 

4.2 Meðferðarlengd þátttakenda ..................................................................................... 45 

4.3 Árangur þátttakenda .................................................................................................. 46 

4.4 Edmonton-stig þátttakenda og árangur ...................................................................... 46 

4.5 Samband Edmonton-stiga og meðferðarlengdar ......................................................... 47 

4.6 Styrkleikar og veikleikar ............................................................................................. 47 

4.7 Lokaorð ..................................................................................................................... 48 

Þakkarorð ...................................................................................................................................................... 49 

5 Heimildaskrá......................................................................................................................................... 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Töfluskrá 

Tafla 1. Flokkun breyta ......................................................................................................................................... 15 

Tafla 2. Viðmiðunarmörk frávika .......................................................................................................................... 17 

Tafla 3. Viðmið við stigun áhættuþátta tengdum efnaskiptum ........................................................................... 17 

Tafla 4. Viðmið við stigun áhættuþátta tengdum stoðkerfi ................................................................................. 19 

Tafla 5. Viðmið við stigun áhættuþátta tengdum geðheilbrigði .......................................................................... 19 

Tafla 6. Viðmið við stigun áhættuþátta tengdum félagsstöðu ............................................................................. 20 

Tafla 7. Þátttakendur við fyrstu skoðun í Heilsuskólanum ................................................................................... 22 

Tafla 8. LÞS-SFS þátttakenda við fyrstu mælingu í Heilsuskólanum ..................................................................... 23 

Tafla 9.  LÞS-SFS þátttakenda við síðustu mælingu í Heilsuskólanum .................................................................. 24 

Tafla 10. Meðferðarlengd þátttakenda í mánuðum ............................................................................................. 26 

Tafla 11. LÞS-SFS munur fyrir og eftir meðferð ..................................................................................................... 29 

Tafla 12. Edmonton-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku ................................................................................ 34 

Tafla 13. Efnaskipti-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku ................................................................................. 34 

Tafla 14. Stoðkerfi-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku .................................................................................. 35 

Tafla 15. Geðheilbrigðis-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku ......................................................................... 35 

Tafla 16. Félagsstöðu-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku ............................................................................. 36 

Tafla 17. Edmonton-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu.................................................................. 37 

Tafla 18. Efnaskipti-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu .................................................................. 37 

Tafla 19. Stoðkerfi-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu .................................................................... 38 

Tafla 20. Geðheilbrigði-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu ............................................................. 38 

Tafla 21. Félagsstaða-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu ............................................................... 39 

Tafla 22.  LÞS-SFS munur fyrir og eftir meðferð og alvarleiki offitu samkvæmt Edmonton-skalanum ................. 40 

Tafla 23. Edmonton-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma........................................................ 41 

Tafla 24. Efnaskipti-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma ........................................................ 41 

Tafla 25. Stoðkerfi-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma ......................................................... 42 

Tafla 26. Geðheilbrigði-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma .................................................. 42 

Tafla 27. Félagsstaða-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma ..................................................... 43 

Tafla 28. Munur á meðal-meðferðarlengd þátttakenda eftir alvarleika offitu þátttakenda við inntöku 

samkvæmt Edmonton-skalanum .......................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 



 4 

Myndaskrá 

Mynd 1. Mismunandi LÞS-SFS við inntöku í Heilsuskólann eftir kyni .................................................................... 23 

Mynd 2. Mismunandi LÞS-SFS við síðustu mælingu þátttakenda í Heilsuskólanum eftir kyni ............................. 25 

Mynd 3. Meðferðarlengd þátttakenda við Heilsuskólann eftir kyni ..................................................................... 26 

Mynd 4. Meðferðarlengd þátttakenda með alvarlega offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum .................... 27 

Mynd 5. Meðferðarlengd þátttakenda með minna alvarlega offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum ........ 27 

Mynd 6. Munur á staðalfráviksstigum líkamsþyngdarstuðuls fyrir og eftir meðferð hjá stúlkum og drengjum . 29 

Mynd 7. Dreifing þátttakenda eftir því hvort þeir fengu 0, 1, 2, 3 stig í þáttum, sem snéru að efnaskiptum ...... 31 

Mynd 8. Dreifing þátttakenda eftir því hvort þeir fengu 0, 1, 2, 3 stig í þáttum, sem snéru að stoðkerfi ............ 32 

Mynd 9. Dreifing þátttakenda eftir því hvort þeir fengu 0, 1, 2, 3 stig í þáttum, sem snéru að geðheilbrigði ..... 32 

Mynd 10. Dreifing þátttakenda eftir því hvort þeir fengu 0, 1, 2, 3 stig í þáttum, sem snéru að félagsstöðu ..... 33 

Mynd 11. Edmonton-stig þátttakenda ................................................................................................................. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 5 

Ágrip 

Alvarleiki offitu barna í Heilsuskóla Barnaspítalans og afdrif þeirra 

Berta Guðrún Ólafsdóttir1, Tryggvi Helgason1,2, Ragnar Bjarnason1,2 

1 Læknadeild Háskóla Íslands, 2 Barnaspítali Hringsins 

Inngangur: Offita er alvarlegur sjúkdómur, sérstaklega hjá börnum og unglingum þar sem 

afleiðingarnar geta orðið langvarandi. Árið 2011 var sett saman teymi á Barnaspítala Hringsins undir 

nafninu Heilsuskólinn sem hefur það hlutverk að aðstoða börn og unglinga með offitu, og fjölskyldur 

þeirra við að bæta lífstíl sinn. Til þess að unnt sé að ná árangri í meðferð á offitu þarf greining og 

meðferð að vera eftir stöðluðum viðmiðum líkt og gert er við greiningu og meðferð annarra sjúkdóma. 

Í þessu skyni var Edmonton-skalinn þróaður til þess að meta alvarleika offitu með tilliti til þátta 

tengdum efnaskiptum, stoðkerfi, geðheilbrigði og félagsstöðu barnsins eða unglingsins. Helsta 

markmið rannsóknarinnar var að sannreyna Edmonton-skalann sem greiningartæki og mælikvarða á 

alvarleika offitu barna og unglinga. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og náði til 428 barna og unglinga, sem vísað 

hafði verið til Heilsuskóla Barnaspítalans á tímabilinu 1. ágúst 2011 til 23. september 2016. Notast var 

við upplýsingar um þátttakendur, sem skráðar höfðu verið í gagnagrunn Heilsuskólans. 

Viðbótarupplýsingar fengust úr Sögukerfi Landspítalans. Alvarleiki þátta sem sneru að efnaskiptum, 

stoðkerfi, geðheilbrigði og félagsstöðu þátttakanda var metinn samkvæmt Edmonton-skalanum og 

Edmonton-stig þátttakandans þannig ákvarðað. Því hærra stig, sem þátttakandinn fékk, þeim mun 

alvarlegri er offitan samkvæmt skalanum.  

Niðurstöður: Af 428 einstaklingum vantaði upplýsingar um þrjá og 29 þeirra féllu utan 

rannsóknartímabilsins. Þátttakendur í rannsókninni voru því 396 talsins. Ekki var hægt að styðjast við 

upplýsingar úr blóðrannsókn hluta þátttakanda (39%). Flestir þátttakendur voru án 

stoðkerfisvandamála (71%). Stór hluti þátttakenda (66%) glímdi við einhver andleg eða geðræn 

vandamál og þar af nokkur hluti (8%) við alvarleg vandamál. Vandamál tengd félagsstöðu voru til 

staðar hjá stórum hluta þátttakenda (73%) en þar af voru vandmálin minni háttar í helming tilfella 

(53%). Samkvæmt Edmonton-skalanum var tæplega helmingur þátttakenda með alvarlega eða mjög 

alvarlega offitu. Fylgni milli alvarleika offitu á Edmonton-skala og árangurs meðferðar var til staðar en 

var ekki marktæk. Ekki var marktæk fylgni á mati á alvarleika offitu samkvæmt Edmonton-skalanum 

og alvarleika offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðli. Marktæk fylgni reyndist vera milli geðheilbrigðis 

og lengd meðferðar sem og á milli góðs árangurs þátttakanda og geðheilbrigðis.  

Ályktanir: Rannsóknin leiddi í ljós að Edmonton-skalinn hefur ákveðið forspárgildi hvað varðar 

meðferðarheldni og árangur sjúklinga sem glíma við offitu. Eftirtektarvert er hversu stór hluti sjúklinga 

glímir við vandamál tengd andlegri heilsu og má álykta sem svo að frekari meðferðaúrræða sé þörf 

fyrir þann hóp. Þar sem ekki virðist vera fylgni milli alvarleika offitu samkvæmt Edmonton-skala og 

líkamsþyngdarstuðulsins væri kjörið að nota þessi greiningarverkfæri saman til þess að tryggja 

viðeigandi meðferð fyrir börn og unglinga sem glíma við offitu.   
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Skammstafanir 

 
ALAT Alanín amínoótransferasi   

EOSS Edmonton Obesity Staging System 

EOSS-P Edmonton Obesity Staging System for Pedriatrics – Edmonton-skalinn 

HDL High density lipoprotein  

LDL Low density lipoprotein  

LÞS Líkamsþyngdarstuðull 

LÞS-SFS Líkamsþyngdarstuðuls staðalfráviksstig 

WHO World Health Organization 
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1 Inngangur 

Offita hefur verið vaxandi heilsufarsvandamál síðan smitsjúkdómar og sjúkdómar tengdir 

næringarskorti viku á fyrri hluta 20. aldar (1). Algengi offitu í heiminum nær tvöfaldaðist á árunum 

1980-2008 (2). Það er sérstaklega ógnvekjandi að á síðustu árum hefur aukningin verið mest 

áberandi hjá börnum og að hún hefur átt sér stað bæði í þróuðum sem og vanþróuðum ríkjum (3). 

Markmið rannsóknarinnar var að leggja mat á notkunargildi Edmonton-skalans við greiningu á 

alvarleika offitu barna og unglinga.  

Í innganginum verður fjallað um offitu barna og afleiðingar hennar, starfsemi Heilsuskólans, 

mælikvarða á offitu, þar á meðal Edmonton-skalann, áhættuþætti og einkenni offitu barna og 

unglinga.  

 

1.1 Offita barna 

Ekki er vitað að fullu hvað veldur þessari miklu aukningu á offitu meðal barna en ljóst er að 

margar orsakir liggja að baki. Þar má nefna lífsstíls- og menningartengda þætti sem taldir eru spila 

stórt hlutverk í auknu nýgengi offitu um heim allan. Börn með offitu eru líklegri til að haldast í offitu 

fram á fullorðinsár og eru í meiri hættu en aðrir að þróa snemma með sér sjúkdóma eins og sykursýki 

og hjarta- og æðasjúkdóma (4). Líta ætti á offitu barna sem langvinnan sjúkdóm, sem þarfnast 

langtíma meðferðar. Umfram allt þarf markmiðið að vera að koma í veg fyrir þróun offitu og fylgikvilla 

sjúkdómsins (5). 

Á Íslandi eigum við tölur um þróun þyngdar íslenskra skólabarna á 20. öld sem Brynhildur 

Briem tók saman. Könnun Brynhildar á þróun heilsufars 9 ára barna í Reykjavík á tímabilinu 1938-

1998 sýndi að hlutfall of feitra stúlkna hafði aukist úr 0,4% í 4,8 % og hlutfall of feitra pilta úr 0 % í 4,8 

% (6). Könnunin sýndi einnig svo ekki yrði um villst að offita barna hefur farið hratt vaxandi hér á landi 

frá því á áttunda áratug síðustu aldar og að hlutfall barna, sem flokkast yfir kjörþyngd, jókst verulega 

frá árinu 1958 til 1998 (6-8).  

Hins vegar sýna mælingar frá 2003-2012 á hæð og þyngd skólabarna höfuðborgarsvæðisins í 

1., 4., 7. og 9. bekk grunnskóla ekki afgerandi breytingar hvað varðar hlutfall barna yfir kjörþyngd. 

Þrátt fyrir kyn- og aldurstengdan mun milli einstakra ára er staðreyndin sú að þegar upplýsingarnar 

eru teknar saman sést að á síðustu árum, er ekki hægt að greina marktæka aukningu á hlutfalli barna 

yfir kjörþyngd eða barna með offitu (8). 

 

1.2 Heilsuskóli Barnaspítalans 

Heilsuskóli Barnaspítalans var stofnaður árið 2011 í kjölfar 5 ára rannsóknarvinnu (9). Starfsemin fer 

fram á Göngudeild barna 21-E á Barnaspítalanum. Þar starfar þverfaglegt teymi myndað af sex 

starfstéttum; næringarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjafa, hjúkrunar- og lýðheilsufræðingi, 

barnalæknum og íþróttafræðingi. (10) 
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Til Heilsuskólans geta börn á aldrinum 1-18 ára leitað hafi þau aldursstaðlaðan 

líkamsþyngdarstuðul yfir ofþyngdarmörkum og lífsstílstengd vandamál því tengdu (9).  

Frá stofnun hafa yfir 400 börn leitað til skólans að ósk foreldra eða fagaðila og ýmist tekið þátt 

í einstaklingsmeðferð eða hópmeðferð. Hvort tveggja byggist á fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð með 

mikilli samvinnu við foreldra. Meðferðin byggist á fræðslu um mataræði, hreyfingu, 

hvatningarviðtölum, foreldraþjálfun, atferlismótun, og svengdarmælinum, það er að þekkja muninn á 

svengd og seddu (10).  Fjölskyldum eru kenndar aðferðir til að takast á við þyngdarstjórnun og 

viðhalda breytingum ásamt því að bæta lífsgæði til lengri tíma. Leitast er við að hvetja börnin áfram 

með styðjandi hætti ásamt því að veita ráðgjöf um mataræði og hreyfingu. 

Unnið er markvisst að því meta árangur meðferðarinnar og bæta meðferðarefni. Gott og 

öflugt samstarfi við Háskóla Íslands er þar lykilþáttur. (10) 

 

1.3 Mælikvarðar offitu 

Magnbundin mæling á líkamsfitu væri besti mælikværðinn á offitu. Hins vegar eru engar núverandi 

aðferðir, sem eru allt í senn nákvæmar, hagnýtar, hagkvæmar og áreiðanlegar í notkun (11, 12). Þess 

í stað hefur til einföldunar verið stuðst við einfaldar klínískar mælingar eins og hæð og þyngd til þess 

að meta og skilgreina offitu.  

Í dag er mælt með því að nota bæði Iíkamsþyngdarstuðulinn (LÞS) og mittismál þar sem það 

hefur sýnt sig að aukin kviðfita er sjálfstæður áhættuþáttur fyrir heilsuspillandi áhrifum offitu, óháð 

LÞS (12-16). 

 
1.3.1    Líkamsþyngdarstuðullinn 

Grunnur að líkamsþyngdarstuðlinum var lagður af Adolphe Quetelet, sem var belgískur fræðimaður á 

miðri 19. öld, og var stuðullinn þá kallaður Quetelet´s index (17). Út frá gögnum, sem hann safnaði frá 

nokkur hundruð manns, komst hann að því að einstaklingsbundinn munur á þyngd var ekki í beinu 

hlutfalli við hæðarmun heldur í hlutfalli við hæðina í öðru veldi. Með þessari athugun var Quatelet ekki 

að reyna að lýsa offitu heldur var hann að leitast við að lýsa staðalhlutföllum mannslíkamans, það er 

hlutfalli þyngdar á móti hæð í meðalmanninum (18). 

Hugtakið líkamsþyngdarstuðull (e. Body mass index) , sem við notum yfir hlutfall 

líkamsþyngdar á hæð í öðru veldi, var fyrst notað í grein eftir Ancel Keys sem birtist í tölublaði Journal 

of Chronic Diseases árið 1972. Keys hélt því þar fram að líkamsþyngdarstuðullinn væri  „ ef ekki 

fullnægjandi þá að minnsta kosti jafn góður mælikvarði á offitu og aðrir mælikvarðar, sem áður höfðu 

verið notaðir“ (18-20).  

Árið 1985 mæltist National Institute of Health (NIH) Consensus Development Conference on 

the Health Implications of Obesity var mælst til þess að þaðan í frá skyldu læknar styðjast við LÞS, 

sem mælitæki þegar meta átti sjúklinga í yfirþyngd eða í offitu (12, 21). Árið 1997 samþykkti svo the 

World Health Organization að LÞS væri besti mælikvarðinn á offitu og kom á sama tíma fram með 

flokkunarkerfi fyrir offitu hjá fullorðnum (22). 

Líkamsþyngdarstuðullinn fæst með því að deila hæð einstaklings í öðru veldi (m2) í þyngd 

(kg) hans (20). Hækkaður líkamsþyngdarstuðull hefur verið tengdur við aukna tíðni sjúkdóma og 
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dauðsfalla. Að vísu endurspeglast þessi tengsl í j-laga kúrfu en ekki í línulegu sambandi (12, 23-25). 

Samkvæmt WHO er ofþyngd hjá fullorðnum skilgreind, sem LÞS 25 eða hærra og offita sem LÞS 30 

eða hærra. Þegar meta á þyngd hjá börnum þarf að taka tillit til aldurs. Ofþyngd hjá börnum yngri en 5 

ára er skilgreind sem LÞS sem er meira en tveimur staðalfrávikum fyrir ofan aldursstaðlaða 

þyngdarkúrfu. Offita fyrir sama aldur er skilgreind sem LÞS, sem er meira en 3 staðalfrávikum fyrir 

ofan meðaltal aldursstaðlaðrar þyngdarkúrfu (26).  Þegar meta á þyngd barna er því talað um 

líkamsþyngdarstuðuls staðalfráviksstig eða LÞS-SFS.  

Líkamsþyngdarstuðullinn er gagnlegasta verkfærið, sem við höfum í dag, þegar kemur að því 

að fylgjast með lýðheilsu fólks með tilliti til offitu. Hins vegar er hann ófullkominn þegar kemur að því 

að mæla heilsu einstaklings. Annmarkar á notkunargildi stuðulsins á einstaklingsgrundvelli eru til að 

mynda að hann tekur ekki tillit til gerð líkamsvefja. Hlutfall milli vefja, sem eru án fitu og fituvefjar er 

breytilegt milli einstaklinga eftir aldri, kyni og kynþætti. Þannig getur samsetning líkamsvefja breyst 

þrátt fyrir að þyngd og þar af leiðandi LÞS haldist óbreytt. Eins skiptir heildarfituvefur minna máli en 

iðrafita þegar kemur að heilsufaráhættu. Iðrafita hefur áhrif á efnaskipti í lifur og er sömuleiðis 

áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma. Hvorki LÞS né fitumagn helst í hendur við magn iðrafitu 

(27). 

 

1.3.2    Mittismál 

Dreifing fitu um líkamann er mikilvægur þáttur, sem þarf að taka til greina, þegar sjúkdómsáhætta er 

metin. Ummál mittis er mælikvarði á kviðfitu einstaklings, en sýnt hefur verið fram á að kviðlæg 

fitudreifing er óhagstæðari en önnur með tilliti til ýmissa áhættuþátta tengdum offitu. Iðrafita hjá 

börnum er tengd við aukna áhættu á að vera með áhættuþætti fyrir hjarta- og æðasjúkdómum og 

dauðsföllum af völdum hjarta- og æðasjúkdóma. Mittismál og hlutfall mittismáls við hæð hefur verið 

notað sem staðgenglar fyrir iðrafitu, en þá sérstaklega hjá fullorðnum. 

Í Rannsókn, þar sem einangruð áhrif aukins mittismáls á dauðsfall þvert yfir LÞS-skalann voru 

metin, var sýnt fram á jákvæði tengsl milli aukins mittismáls og aukinnar dánartíðni á öllum stigum 

skalans frá 20-50 kg/m2 hjá fullorðnum hvítum einstaklingum (28). Eins hefur verið sýnt fram á að 

börn í offitu, með mittismál fyrir ofan 90. prósentumörk séu í meiri áhættu á að fá blóðfituröskun og 

insúlínónæmi heldur en börn í offitu með eðlilegt mittismál (29). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

mæling á mittismáli hjá börnum og ungu fólki er nytsamlegt tól til þess að skima fyrir 

efnaskiptaheilkenni (30). 

Rannsóknir á íslensku þýði sýna svipaðar niðurstöður. Niðurstöður rannsóknar, sem gerð var 

á Íslandi árið 2013, benda til þess að fylgikvillar offitu hjá íslenskum börnum, til dæmis frávik í 

efnaskiptum, séu algengari en áður var talið. Þá virðist mittismál vera sá mælikvarði á offitu sem hefur 

hvað mest samband við blóðgildi. Hjá börnum hefur þetta samband lítið verið rannsakað og enn 

vantar viðurkennd alþjóðleg viðmiðunarmörk á mittismáli barna. Þær rannsóknir sem þó hafa verið 

gerðar benda til þess að mittismál hafi betra forspárgildi um insúlínónæmi og hjarta- og æðasjúkdóma 

en LÞS (31, 32). 
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1.3.3    Edmonton Obesity Staging System 

Edmonton Obesity Staging System (EOSS) er fimm stiga skali, sem notaður er við greiningu á offitu 

hjá fullorðnum. Skalinn tekur mið af þáttum sem snúa að efnaskiptum, líkamlegri og andlegri heilsu. 

Sjúklingnum er gefið stig frá 0-4 eftir alvarleika einkenna, þar sem 4 stig þýða að offitan sé orðin mjög 

alvarleg. Styrkur EOSS er sá að hann varpar ljósi á þá áhættuþætti tengda efnaskiptum, líkamlegum 

og andlegum þáttum, sem þarf að meta samkvæmt klínískum leiðbeiningum til þess að ákvarða megi 

meðferðarnálgun. Á þennan hátt gefur EOSS upplýsingar um framtíðarhorfur sem geta aðstoðað 

lækna í að klæðskerasauma meðferð byggða á stigi sjúkdómsins þar sem þeir á hæstu stigum 

sjúkdómsins fengju ströngustu meðferðina eða fengju inngrip fyrr. Markmið þeirra sem væru á lægstu 

stigum sjúkdómsins væri frekar að halda óbreyttri þyngd og auka heilsubætandi hegðun. EOSS hefur 

verið sagður hafa betra forspárgildi um framtíðarhorfur heldur en LÞS eða efnaskiptaheilkenni (33). 

Með EOSS fyrir fullorðna, sem fordæmi, hefur verið þróaður skali fyrir börn, sem hér verður 

kallaður Edmonton-skalinn (34). Svipað og EOSS er Edmonton-skalinn byggður á algengum 

klínískum matsatriðum en það eru þættir sem snúa að efnaskiptum, stoðkerfi, geðheilbrigði og 

félagsstöðu sjúklingsins. Skalinn er fjögurra stiga flokkunarkerfi þar sem sjúklingnum er gefið stig í 

hverjum flokki einkenna fyrir sig eftir alvarleika. Hæsta stigið í hvaða flokki sem er, gefur svo 

sjúklingnum sitt Edmonton-stig, sem endurspeglar alvarleika offitunnar hjá viðkomandi sjúklingi og í 

framhaldinu er viðeigandi meðferð valin fyrir þennan tiltekna sjúkling (34).  

Enn er lítil reynsla komin á notkun Edmonton-skalans en vonast er til þess að hann muni 

reynast eins vel sem greiningartól offitu barna og unglinga eins og EOSS-skalinn hefur reynst við 

meðferð offitu meðal fullorðinna.  

 

1.4 Áhættuþættir og einkenni 

Áhættuþáttum fyrir offitu var skipt í fjóra flokka; efnaskipti, stoðkerfi, geðheilbrigði og félagsstaða.  

 

1.4.1    Efnaskipti 

Efnaskiptafylgikvillar hjá börnum með offitu eru meða annarra brenglun á blóðsykursstjórn þar með 

talið sykursýki af tegund 2, blóðfituröskun, fitulifur, háþrýstingur, og hjá unglingsstúlkum 

fjölblöðrueggjastokkaheilkenni. Efnaskiptafylgikvillar geta verið einkennalausir og þarf því að skima 

fyrir þeim til að koma auga á þá. Efnaskiptakvillar vegna offitu geta minnkað svo um munar með 

aukningu á heilsubætandi hegðun með lágmarks breytingu í LÞS (34). 

 

1.4.1.1 Se-insúlín 

Insúlín gerir það að verkum að glúkósi er tekinn upp í blóðfrumur. Auk þess örvar insúlín myndun 

fitusýra úr umfram glúkósa sem berst til lifrar og það kemur einnig í veg fyrir nýmyndun glúkósa. 

Ýmsir þættir hafa áhrif á þéttni insúlíns í blóði. Til dæmis eykst seyting þess með hækkuðum glúkósa, 

fitusýrum eða amínósýrum í blóði en minnkar með lægra glúkósagildi og í föstu (35).  

Of hátt insúlín í blóði, óháð LÞS, gefur vísbendingar um insúlínónæmi eða sykursýki af 

tegund 2 auk þess sem það er áhættuþáttur hjarta-og æðasjúkdóma þar sem það er beint samband 
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milli þéttni insúlíns í blóði og blóðþrýstings. Eins er skert sykurþol vel þekkt afleiðing insúlínónæmis en 

rannsóknir hafa gefið til kynna að tiltölulega vægt insúlínónæmi auki líkur á kransæðasjúkdómum 

(36). 

 

1.4.1.2 Se-glúkósi 
Hækkaður glúkósi í blóði bendir til insúlínónæmis eða sykursýki. Mikilvægt er að halda glúkósaþéttni í 

blóði í jafnvægi. Glúkósi getur valdið miklum osmótískum þrýstingi í utanfrumuvökva og mjög mikil 

þéttni getur valdið ofþornun frumna. Óhófleg hækkun í glúkósaþéttni veldur glúkósatapi í þvagi sem 

leiðir til aukinnar þvagmyndunar í nýrum og þar af leiðandi er hætta á ofþornun. Langtímaaukning á 

glúkósaþéttni í blóði getur valdið skemmdum í vefjum, sérstaklega í blóðæðum. Æðaskemmdir ásamt 

ómeðhöndlaðri sykursýki leiða til aukinnar hættu á hjartaáföllum, heilablóðföllum, lokastigs 

nýrnasjúkdómum og blindu (35). 

 

1.4.1.3 Se-kólesteról 

Heildarkólesteról auk hlutfalls HDL-kólesteróls (high density lipoprotein) og LDL-kólesteróls (low 

density lipoprotein) eru þekktir áhættuþættir hjarta-og æðasjúkdóma (37). Kólesteról eru flutt í blóði 

um líkamann á tvenns konar formi, annars vegar sem HDL og hins vegar sem LDL. HDL flytur 

kólesteról frá vefjum líkamans til lifrar þar sem það er skilið út með galli. HDL er verndandi fyrir 

kransæðasjúkdóma og mikil þéttni HDL í blóði er merki um virkt flutningskerfi fyrir fitu í líkamanum. 

LDL flytur kólesteról til frumna líkamans. Aukin þéttni LDL-kólesteróls í blóði er áhrifamikill þáttur í 

meinmyndun hjarta-og æðasjúkdóma (36). 

 

1.4.1.4 Se-þríglýseríðar 
Stærstur hluti framleiðslu þríglýseríða fer fram í lifur en þeir eru myndaðir úr þremur löngum 

fitusýrukeðjum sem tengjast einu glýseróli. Helsta hlutverk þríglýseríða í líkamanum er að sjá vefjum 

fyrir orku sem nýtt er í ýmsa efnaskiptaferla en heilinn og blóðfrumur eru einu hlutar líkamans sem 

geta ekki nýtt þá sem orku. Hækkað gildi þríglýseríða getur bent til efnaskiptavillu og fitulifrar auk þess 

að vera áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma (36, 37).              

 

1.4.1.5 Se-ALAT 

ALAT (alanín amínotransferasi) er innanfrumuensím í lifur. Hækkað blóðgildi ALAT bendir til 

lifrarfrumuskemmda og er meðal annars mælikvarði á fitulifur. Hækkað ALAT hefur forspárgildi um 

sykursýki, en það hefur sterk tengsl við BMI, þríglýseríða, fastandi glúkósa og díastólískan þrýsting 

(37-39).  

 

1.4.1.6 Sykursýki af tegund 2 

Sykursýki af tegund 2 er nú vaxandi vandamál á sviði barnalækninga. Nýlegar skýrslur benda til 

aukins algengis sykursýki af tegund 2 hjá börnum og unglingum af öllum þjóðernum jafnvel þótt 

algengi offitu sé ekki að aukast lengur. Þrátt fyrir það er offita áberandi meðal einstaklinga með 

sykursýki af tegund 2 (40).  
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Flest börn með sjúkdóminn eru með offitu eða með verulega offitu við greiningu (40-42). 

Skaðleg áhrif offitu á glúkósaefnaskipti eru augljós strax í frumbernsku. Börn með offitu eru með 40% 

lægri insúlínörvuð efnaskipti miðað við börn sem eru ekki með offitu (43, 44). Í dag eru börn yfirleitt að 

greinast eldri en 10 ára og eru í miðjum eða á lokastigum kynþroska við greiningu (41). Aukin seyting 

vaxtarhormóna er talin geta valdið téðu fyrirbæri (41, 43, 45). 

Sykursýki af tegund 2 er margslunginn og flókinn efnaskiptasjúkdómur með misleita 

orsakavalda þar sem hegðun, félags- og umhverfisþættir afhjúpa næmi gena fyrir sjúkdómnum (46). 

Flest ungt fólk og unglingar með sykursýki af tegund 2, sem ná ekki ákjósanlegri stjórn á 

blóðsykrinum eru því í mikilli áhættu á að þróa með sér frekari fylgikvilla (47). Ákjósanlegasta 

meðferðin við sjúkdómnum er lífsstílsbreytingar með lyfjameðferð í kjölfarið. Hins vegar sýna nýlegar 

skýrslur hátt brottfall unglinga með sykursýki af tegund 2 úr heilbrigðiskerfinu, sem gefur til kynna að 

meðferðarúrræðum fyrir þennan hóp innan heilbrigðiskerfisins sé ábótavant. (42) 

 

1.4.1.7 Háþrýstingur 

Hækkaður blóðþrýstingur er algengari á meðal barna í ofþyngd og offitu en hjá börnum í eðlilegri 

þyngd (48). Börn í offitu eru í um það bil þrisvar sinnum meiri hættu á að þróa með sér háþrýsting en 

önnur börn. Þrátt fyrir þekktan breytileika í blóðþrýstingsmælingum hjá börnum, er nægilegt magn 

rannsóknargagna fyrir hendi, sem sýnir að blóðþrýstingur í barnæsku hafi mikið forspárgildi um 

blóðþrýsting á fullorðinsárum (49). 

Sambandið milli offitu og hás blóðþrýstings er vel þekkt bæði á meðal fullorðinna og barna. 

Hvaða ástæður og orsakir liggja nákvæmlega að baki eru enn til rannsóknar. Virkjun á drifkerfinu gæti 

átt stóran hlut að máli í meinafræði hás blóðþrýstings hjá einstaklingum með offitu. Insúlínónæmi 

ásamt bólguviðbrögðum geta stuðlað að breyttri æðavirkni og þannig verið hluti af orsök hás 

blóðþrýstings. Eins eru möguleg tengsl milli leptíns og annarra taugapeptíða og þróun hækkaðs 

blóðþrýstings hjá einstaklingum með offitu (50).  

Þrátt fyrir að dauðsföll og hjartasjúkdómar eigi sér yfirleitt ekki stað hjá börnum með 

háþrýsting, geta þau verið útsett fyrir vægum skemmdum á líffærum. Breytingar eins og til dæmis 

stækkun vinstri slegils, þykknun á æðavegg hálsslagæða, breytingar í æðum í sjónu og jafnvel vægar 

vitsmunalegar breytingar geta komið fram hjá börnum og unglingum með háþrýsting (51).  

Sýnt hefur verið fram á ávinning af þyngdartapi með lækkun á blóðþrýstingi hjá börnum bæði 

í áhorfsrannsókn og íhlutandi rannsóknum (5). 

 

1.4.1.8 Fjölblöðrueggjastokkaheilkenni  

Fjölblöðrueggjastokkaheilkenni er algengasta hormónaröskunin hjá konum á barneignaraldri og hefur 

áhrif á 7% þessara kvenna.  

Einkenni heilkennisins eru meðal annarra óreglulegar blæðingar, ofhæring og ófrjósemi (52, 

53). Einnig koma fram einkenni í efnaskiptum líkamans með áberandi göllum í insulínvirkni og beta-

frumuvirkni en þessir gallar geta haft í för með sér aukna áhættu fyrir einstaklinginn á að þróa með sér 

glúkósaóþol og sykursýki af tegund 2 (52, 54).  

Síðan fjölblöðrueggjastokkaheilkenni var fyrst lýst árið 1935 hefur offita verið ein af helstu 
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birtingarmyndum þess. Milli 40-80% kvenna með heilkennið eru í yfirþyngd eða með offitu (52, 53). En 

svo virðist sem umhverfisþættir, eins og lífstílsval, leggi sitt af mörkum við þróun offitu hjá konum með 

fjölblöðrueggjastokkaheilkenni (53).  

 

1.4.1.9 Fitulifur 

Algengasti efnaskiptafylgikvilli hjá unglingum er fitulifur af völdum annarra orsaka en áfengis og er 

sjúkdómurinn orðinn leiðandi ástæða langvinnra lifrarsjúkdóma hjá börnum og unglingum í 

Bandaríkjunum. Vaxandi algengi ofþyngdar og offitu hjá börnum og unglingum á síðustu áratugum er 

talinn helsti orsakavaldurinn af þessum faraldri (55, 56). Offita hefur þannig verið viðurkennd sem 

áhættuþáttur fyrir hækkuð lifrarensím og lifrarsjúkdóma svo mikilvægt er að hafa það í huga við mat á 

börnum og unglingum með offitu (57). Það sem veldur hvað mestum áhyggjum er vitneskjan um 

aukna áhættu fyrir hjarta- og æðasjúkdómum og öðrum sjúkdómum hjá börnum og unglingum í 

tengslum við fitulifur (55). 

Áhrif offitu eru misjöfn milli einstaklinga jafnvel þótt þeir séu með svipaðan 

líkamsþyngdarstuðul. Þetta er ekki einungis vegna þess að LÞS gefur einungis gróft mat á 

heildarfitumagni einstaklingsins (58) heldur einnig vegna þess að þættir eins og erfðir, kyn, aldur, 

þjóðerni og fitudreifing í líkamanum koma þar einnig við sögu. Nýlegar rannsóknir benda til þess að 

skaðleg áhrif offitu á lifur, sem koma fram í fitulifur, geta verið mismunandi eftir sjúklingum þrátt fyrir 

að þeir séu með svipaðan LÞS (59, 60). 

Þrátt fyrir að hægt sé að greina fitulifur með inngripsmiklum aðgerðum eins og að taka 

vefjasýni úr lifur er nærtækara að byggja greiningu á hækkuðum ALAT gildum og í framhaldi af því 

framkvæma ómskoðun af lifur. Þótt ekki sé hægt að staðfesta eða spá beint fyrir um fitulifur með 

klínískum niðurstöðum eingöngu er samt sem áður sterk fylgni milli alvarleika fitulifrar og hækkunar á 

lifrarensímum (61).  

Fitulifur er einnig einn fylgikvilla offitu, sem tengdur er við insúlínónæmi. Þegar tengslin hafa 

verið rannsökuð þar sem ALAT er notað sem mælikvarði á fitulifur hefur hátt ALAT verið tengt við 

insúlínónæmi og þá sérstaklega hjá drengjum (56, 62). 

Við meðferð á fitulifur eru lífstílsbreytingar efst á forgangslistanum með það að markmiði að 

ná heilbrigðri þyngd hjá sjúklingnum. Með því að ná lægri LÞS með hreyfingu og heilbrigðu matarræði 

má sjá breytingar á lifur staðfestar með ómskoðun og lækkun á lifrarensímum, jafnvel með aðeins litlu 

þyngdartapi (52). 

 

1.4.1.10 Acanthosis Nigricans  

Acanthosis nigricans eru útbrot, sem einkennast af dökkri, grófri og þykknaðri húð með flauelskenndri 

áferð. Útbrotin má sjá samhverft dreifð á hálsi, holhönd, framhandlegg, hnésbót, nárafellingum. 

Vefjameinafræðilega einkennkennast útbrotin af totum og hyperkeratiseringu húðar.  

Offita er helsta orsök acanthosis nigricans. Útbrotin geta komið fram hvenær sem er en eru 

þó algengari hjá fullorðnum. Meira en helmingur fullorðinna sem vega meira en 200% sinnar 

heilbrigðu þyngdar eru með acanthosis nigricans. Útbrotin eru háð þyngd og geta gengið til baka með 

minnkaðri þyngd. Insúlínónæmi getur einnig verið til staðar hjá þessum sjúklingahópi (63). 
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Sjúklingar með acanthosis nigricans og þá sérstaklega börn eru í áhættuhóp fyrir offitu, 

háþrýsting, blóðinsúlínhækkun, insúlínónæmi og sykursýki af tegund 2. Þannig er hægt að nota tilvist 

acanthosis nigricans sem áreiðanlega vísbendingu um hvort insúlínónæmi sé til staðar. Samt sem 

áður er offita betri vísbending um insúlínónæmi heldur en acanthosis nigricans og þar af leiðandi ætti 

ekki að styðjast við útbrotin ein og sér til þess að spá fyrir um hvaða börn í ofþyngd séu með of hátt 

insúlin (63, 64). 

 

1.4.2    Stoðkerfi 
 
Afleiðingar offitu barna eru meðal annars verkir í stoðkerfi, sem geta sömuleiðis verið hindrun og 

komið í veg fyrir að sjúklingurinn nái stjórn á offitunni. Ef ekki er náð tökum á þessum vanda getur 

hann stuðlað að frekari þyngdaraukningu (34, 65). 

 

1.4.3    Geðheilbrigði 
 
Börn og unglingar, sem þjást af offitu eru í aukinni hættu á félagslegri einangrun og að verða fyrir 

fordómum.  

Geðraskanir, námserfiðleikar, útlitsáhyggjur, óregluleg áthegðun, stríðni og einelti hefur allt 

verið tengt við offitu barna og unglinga (66, 67) sem leiðir til minni lífsgæða miðað við heilbrigðan 

samanburðarhóp (68, 69). Geðraskanir, sem og lyf sem notuð eru til meðferðar á þeim, geta flækt 

meðhöndlun á sjúkdómnum og einnig stuðlað að þyngdaraukningu og verri horfum (70). 

 

1.4.4     Félagsstaða 

 
Foreldrar, fjölskyldumeðlimir, skólasamfélagið og vinir spila stórt hlutverk í velferð bæði barna og 

unglinga (66). Erfiðleikar í skóla eða erfiðleikar heima fyrir eins og til dæmis heilsubrestur foreldra, 

þunglyndi móður, skortur á stuðningi og almennt bág félagsleg staða fjölskyldu hefur verið tengd við 

offitu barna og unglinga (66). Þeir sem verða fyrir miklu andlegu álagi eru líklegri til að skynja sig sem 

veika eða með heilsubrest. Þátttaka foreldra og stuðningur þeirra er því undirstöðuatriði fyrir árangur í 

meðferð á offitu barna og unglinga (71). 

 

1.5 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að meta gildi Edmonton-skalans sem mælikvarða á alvarleika offitu, 

forspárgildi hans og gagnsemi við mótun meðferðar.  

Við vildum því meta hversu góður mælikvarði skalinn er hvað varðar alvarleika offitu barna og 

unglinga sem komið hafa í Heilsuskóla Barnaspítalans. Enn fremur vildum við komast að því hvort 

alvarleiki offitu barna og unglinga samkvæmt Edmonton-skalanum hafi áhrif á meðferðarheldni og 

batahorfur. Að því loknu mætti sjá hversu nytsamlegt verkfæri Edmonton-skalinn gæti orðið fyrir 

ákvörðun meðferðarstigi þátttakenda í Heilsuskóla Barnaspítalans.  
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2 Efniviður og aðferðir 

2.1 Um rannsóknina 

Um er að ræða afturskyggna lýsandi rannsókn sem náði til næstum allra barna, sem höfðu leitað til 

Heilsuskóla Barnaspítalans á tímabilinu 1. ágúst 2011 til 23. september 2016 (n=396).  

Listi yfir 428 þátttakendur við Heilsuskólann ásamt helstu upplýsingum um hvern og einn hafði 

verið tekinn saman af Sigrúnu Þorsteinsdóttur starfandi sálfræðingi við Heilsuskólann. Þar komu fram 

upplýsingar um þátttakendur svo sem varðandi lífstíl, fjölskylduhagi, sjúkdómasögu, lyfjasögu og 

líðan. Auk þess voru skráðar mælingar á holdafari úr Heilsuskólanum og gerð meðferðar, þ.e. hvort 

um hafi verið að ræða einstaklings- eða hópmeðferð.  

Einnig fékk rannsakandi afhentar niðurstöður úr blóðprufum 180 þátttakanda, sem höfðu verið 

hluti af BS-rannsókn Ásdísar Evu Lárusdóttur árið 2011. Flest börn og unglingar, sem koma í 

Heilsuskólann, eru send í blóðrannsókn þar sem meðal annars eftirtalin atriði eru skoðuð: se-insúlín, 

se-glúkósi , se-kólesteról, se-HDL kólesteról, se-þríglýseríðar, se-ALAT.  

 

2.2 Gjöf Edmonton-stiga – mat á alvarleika offitu 

Einungis var stuðst við hluta áðurnefndra gagna við gerð rannsóknarinnar. Öðrum breytum en 

grunnupplýsingum og mælingum úr Heilsuskólanum var skipt í fjóra flokka, sjá töflu 1. Hverjum 

þátttakanda voru gefin stig í þessum fjórum flokkum; efnaskipti, stoðkerfi, geðheilbrigði og 

félagsstaða. Við stigagjöf var alvarleiki einkenna metinn í hverjum flokki og var gefið stig frá 0-3 eftir 

alvarleika þar sem 3 er alvarlegast. Hæsta stig í hverjum þessara flokka sem er reiknast síðan sem 

loka  Edmonton-stig viðkomandi þátttakanda.  
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Tafla 1. Flokkun breyta 

          Efnaskipti 
Se-ALAT 

Se-glúkósi 

Se-HDL kólesteról 

Se-insúlín 

Se-kólesteról 

Se-þríglýseríðar 

Sykursýki af tegund 2 

Háþrýstingur 

Fjölblöðrueggjastokkaheilkenni 

Fitulifur 

Acanthosis nigricans 

          Stoðkerfi 
Sjúkraþjálfun 

Slipped capital femoral epiphysis  

Morbus Blount (tibia vara) 

          Geðheilbrigði 
Upplýsingar um hegðunar- tilfinninga- og/eða námserfiðleika 

ADHD 

Kvíði 

Þunglyndi 

Námserfiðleikar 

Einhverfurófsröskun 

Mótþróaþrjóskuröskun 

Hegðunarröskun 

Þroskahömlun 

Í greiningarferli 

SDQ – tilfinningavandi fyrir meðferð 

SDQ- hegðunarvandi fyrir meðferð 

SDQ-ofvirkni fyrir meðferð 

Lyfjanotkun 

          Félagsstaða 
Upplýsingar um hegðunar-, tilfinninga- og/eða námserfiðleika 

Uppruni foreldris 

Menntun foreldris 

Atvinna foreldris 

Á barnið fleiri en 1 heimili 

Fjarvera úr skóla á mánuði 

Stríðni eða einelti 
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Við stigagjöf í flokknum efnaskipti voru einkenni metin út frá töflu 3. Frávik í niðurstöðum 

blóðrannsókna voru skilgreind samkvæmt viðmiðunarmörkum eins og sjá má í töflu 2. 

Niðurstöður úr blóðprufum voru einungis notaðar ef þær voru teknar innan við 6 mánuði fyrir 

inntökuviðtal og innan við 3 mánuði eftir inntökuviðtal.  Ef blóðprufur voru ekki teknar innan 

tímarammans voru viðkomandi þátttakendur undanskildir frá þessum hluta rannsóknarinnar nema ef 

kom fram í Sögukerfi Landspítalans að eitt af eftirfarandi átti við þátttakandann; sykursýki af tegund 2, 

háþrýstingur, fjölblöðrueggjastokkaheilkenni, fitulifur eða acanthosis nigricans.   

 

Tafla 2. Viðmiðunarmörk frávika 

se-insúlín ≥25,0 μU/L 

se-glúkósi ≥5,6 mmól/L 

se-kólesteról >6,0 mmól/L 

se-HDL kólesteról <1,0 mmól/L 

se-þríglýseríðar >1,6 mmól/L 

se-ALAT >45,0 U/L 
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Tafla 3. Viðmið við stigun áhættuþátta tengdum efnaskiptum 

Áhættuþættir 0 1 2 3 

 

Efnaskipti 

 

 

Engir 

afbrigðileikar 

í efnaskiptum 

 

Se - insúlín ≥ 25,0 μU/L 

Se-glúkósi ≥5,6 mmól/L 

 

Se-ALAT: 

1.5–2.0× (45,0 U/L) 

 

Acanthosis nicricans 

 

 

 

Sykursýki af 

tegund 2 

 

Háþrýstingur 

 

Fitulifur 

 

Fjölblöðrueggja-

stokkaheilkenni 

 

Se-kólesteról 

>6,0 mmól/L 

Se-HDL 

kólesteról  

<1,0 mmól/L 

Se-þríglýseríðar 

>1,6 mmól/L 

 

Se-ALAT: 

2–3× (45,0 U/L) 

 

Sykursýki af 

tegund 2 

  - illa stjórnað 

 

Háþrýstingur á 

lyfjameðferð 

 

Hækkaðar 

blóðfitur, sem 

þarfnast 

lyfjameðferðar 

 

Se-ALAT: meira 

en 3x (45,0 U/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Við stigagjöf í flokknum stoðkerfi voru einkenni metin út frá töflu 4. Hverjum þátttakanda var 

flett upp í Sögukerfi Landspítalans þar sem viðeigandi upplýsinga var aflað. 

 

Tafla 4. Viðmið við stigun áhættuþátta tengdum stoðkerfi 

Áhættuþættir 0 1 2 3 

 

Stoðkerfi 

 

Engar hömlur 

út frá stoðkerfi 

 

 

 

Beiðni um sjúkraþjálfun 

í Sögukerfi 

Landspítalans 

   

Slipped capital 

femoral epiphysis 

(tibia vara)  

 

Morbus blount 

 

 

 

Við stigagjöf í flokknum geðheilbrigði voru einkenni metin út frá töflu 5. Ef ófullnægjandi 

upplýsingar voru í fyrrnefndum gögnum varðandi geðheilbrigði var viðkomandi flett upp í Sögukerfi 

Landspítalans og frekari upplýsinga aflað úr göngudeildarnótum viðkomandi þátttakanda. Ef engar 

markverðar upplýsingar fundust var litið svo á að engar upplýsingar væru að finna. 

   

Tafla 5. Viðmið við stigun áhættuþátta tengdum geðheilbrigði 

Áhættuþættir 0 1 2 3 

 

Geðheilbrigði 

 

 

 

 

Engin 

röskun/í ferli 

 

og/eða sdq: 

-1 á 

jaðarsvæði 

 

eða ekkert 

markvert 

kemur fram í 

Sögu 

 

 

1 röskun/í ferli  

 

og/eða sdq: 

- 1 yfir mörkum 

- 3 á jaðarsvæði 

- 2 á jaðarsvæði  

 

eða eftirfarandi kom 

fram í Sögu: 

- verður reið 

- heldur sig frá vinum  

- vanlíðan v. þyngdar 

- seinn málþroski 

- skammast sín í sundi 

 

 

2+ raskanir 

 

og/eða sdq: 

- 2 yfir mörkum 

- 3 yfir mörkum  

 

Og/eða 

eftirfarandi kom 

fram í Sögu: 

- BUGL   

- niðurrifs- 

hugsanir 

- Mjög erfið 

hegðun 

 

4+ raskanir  

 

og/eða eftirfarandi 

kom fram í Sögu 

- Sjálfskaðandi 

hegðun 

- Sjálfsvígs-

hugsanir 

- Geðrof 

- Kannabisneysla 

- hugsanlega 

bipolar  
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Við stigagjöf í flokknum félagsstaða voru einkenni metin út frá töflu 6. Ef ófullnægjandi 

upplýsingar voru í fyrrnefndum gögnum varðandi félagsstöðu var viðkomandi flett upp í Sögukerfi 

Landspítalans og frekari upplýsinga aflað úr göngudeildarnótum viðkomandi þátttakanda. Ef engar 

markverðar upplýsingar fundust var litið svo á að engar upplýsingar væru að finna. 

 

Tafla 6. Viðmið við stigun áhættuþátta tengdum félagsstöðu 

Áhættuþættir 0 1 2 3 

 

Félagsstaða 

 

Engir félagslegir 

erfiðleikar 

 

Ekkert af 

eftirfarandi á við (*): 

- annað foreldrið 

erlent 

- menntun foreldris 

er 

grunnskólamenntun 

- öryrki/atvinnulaus 

- barnið á fl. en eitt 

heimili 

- einhver fjarvera á 

mánuði úr skóla 

- sdq stríðni/einelti 

að nokkru 

rétt/örugglega rétt  

 

Ekkert markvert 

kemur fram í nótum 

 

1-2 atriði af (*) 

eiga við 

 

Og/eða eitthvað af 

eftirfarandi kemur 

fram í nótum: 

- erfið staða 

heima 

- gengur illa að 

fóta sig félagslega 

- hefur orðið fyrir 

stríðni/einelti  

- erfið samskipti 

við fjsk. meðlim  

- annað foreldrið 

fallið frá 

- heldur sig frá 

vinum 

 

3-4 atriði af (*) 

eiga við 

 

Og/eða eitthvað 

af eftirfarandi 

kemur fram í 

nótum: 

- forræðisdeilur 

- félagsleg 

einangrun 

- erfið félagsstaða 

- mikið einelti  

- misnotkun  

 

 

 

5-6 atriði af (*) 

eiga við 

 

Og/eða eitthvað af 

eftirfarandi kemur 

fram í nótum: 

- mikið gróft obeldi  

- erfiðar 

heimilisaðstæður 

- barnavernd 

- foreldri í neyslu  

- er í fóstri 
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2.3 Tölfræði 

Öll gögn voru færð inn í Microsoft Excel. Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við forritið R og Rstudio. 

Í lýsandi tölfræði var notuð í lýsandi hlutum rannsóknarinnar. Fyrir flokkabreytur voru niðurstöður 

settar fram sem hlutfallstölur en fyrir talnabreytur sem meðaltöl +/- staðalfrávik, miðgildi og spönn eftir 

því sem átti við hverju sinni. Óparað t-próf og kí-kvaðrat próf voru notuð til að bera saman breytur á 

milli tveggja hópa. Fervikagreining var gerð þegar verið var að bera saman meðaltöl mismunandi 

hópa. Tölfræðileg marktækni var miðuð við 90% öryggisbil eða p-gildi innan við 0,05. 

 

2.4 Rannsóknarleyfi 

Leyfi fyrir rannsókninni fengust hjá Vísindasiðanefnd (tilvísunarnúmer: VSNb2013010026/03.07), 

Persónuvernd og framkvæmdarstjóra lækninga á Landspítala.  
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3 Niðurstöður 

428 börnum og unglingum var vísað til Barnaspítala Landspítala vegna ofþyngdar eða offitu frá 29. 

október 2009 til 23. september 2016.  Mælingar voru ófullnægjandi fyrir 32 einstaklinga og eða þeir 

féllu ekki innan rannsóknartímabilsins. Í úrtakinu voru því 396 börn og unglingar. Í töflu 7 eru teknar 

saman upplýsingar um þátttakendur við fyrstu skoðun í heilsuskólanum.  

 

Tafla 7. Þátttakendur við fyrstu skoðun í Heilsuskólanum 

 n Meðaltal  SF 

eða % 

Miðgildi 

 

Stærsta 

gildi 

Minnsta 

gildi 

P-gildi* 

Stúlkur 

Drengir 

198 

198 

50% 

50% 

    

Aldur (ár) 396 11,5  3,0 11,8 18,0 2,3 0,46 

Hæð (cm) 396 152.6  16,7 155,0 186 109  

Þyngd (kg) 396 74,7  25,6 71,8 161,5 28,0  

Stúlkur 

Drengir 

198 

198 

71,3  24,8 

76,6  27, 1 

69,95 

72,75 

160,0 

161,5 

21,9 

29,1 

0,042 

LÞS (kg/m2) 396 30,5  5,3 29,8 54,7 20,1  

Stúlkur 

Drengir 

198 

198 

40,19  5,56 

30,85  5,24 

29,45 

30,05 

54,7 

49,9 

20,1 

21,9 

0,22 

LÞS-SFS 396 3,56  0,9 3,4 7,48 1,71  

Stúlkur 

Drengir 

198 

198 

3,26  0,79 

3,85  0,97 

3,08 

3,73 

7,48 

7,42 

2,11 

1,71 

1.167e-10 

* 95% öryggisbil  

Drengir voru marktækt þyngri en stúlkur við inntöku í Heilsuskólann.  
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3.1 Staðalfráviksstig líkamsþyngdarstuðuls þátttakenda  

Í töflu 8 er útlistað nánar dreifingu LÞS-SFS meðal þátttakenda við fyrstu mælingu í Heilsuskólanum.  
 
Tafla 8. LÞS-SFS þátttakenda við fyrstu mælingu í Heilsuskólanum 

Þátttakendur n Meðaltal  SF Miðgildi Stærsta 

gildi 

Minnsta 

gildi 

P-gildi* 

Allir þátttakendur 396 3,56   0,91 3,41 7,48 1,71  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

312 

84 

3,59   0,94 

3,43  0,91 

3,47 

3,28 

7,48 

6,06 

1,71 

2,00 

0,1450 

 

Stúlkur 198 3,26  0,79 3,08 7,48 2,11  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

165 

33 

3,34  0,81 

2,85  0,50 

3,22 

2,73 

7,48 

4,12 

2,14 

2,11 

1.807e-05 

Drengir 198 3,85   0,97 3,73 7,42 1,71  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

147 

51 

3,87  0,99 

3,80  0,92 

3,71 

3,73 

7,42 

6,06 

1,71 

2,00 

0,6733 

* 95% öryggisbil  

Stúlkur, sem eru eldri en 12 ára, eru með marktækt hærra LÞS-SFS við inntöku í 

Heilsuskólann heldur en stúlkur, sem eru 12 ára og yngri. 

 

 

Mynd 1. Mismunandi LÞS-SFS við inntöku í Heilsuskólann eftir kyni 
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Mynd 1 sýnir að drengir voru með hærra LÞS-SFS en stúlkur við inntöku í Heilsuskólann. T-

próf sýndi að hækkunin var marktæk (p-gildi = 1.167e-10, 95% öryggisbil). 

Þátttakendur voru mældir aftur yfir meðferðartímabilið svo meta mætti árangur þeirra (Tafla 9).  

 

Tafla 9.  LÞS-SFS þátttakenda við síðustu mælingu í Heilsuskólanum 

Þátttakendur n Meðaltal  SF Miðgildi Stærsta 

gildi 

Minnsta 

gildi 

P-gildi* 

Allir þátttakendur 396 3,37   0,98 3,24 8,74 0,89  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

312 

84 

3,45   1,01 

3,08  0,83 

3,31 

3,03 

8,74 

5,53 

0,89 

1,09 

0,0016 

 

Stúlkur 198 3,18  0,93 3,02 7,72 0,89  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

165 

33 

3,27  0,95 

2,72  0,66 

3,13 

2,65 

7,72 

4,28 

0,89 

1,09 

0,0002 

Drengir 198 3,57   0,10 3,42 8,74 1,48  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

147 

51 

3,66   1,03 

3,31  0,84 

3,43 

3,28 

8,74 

5,53 

1,70 

1,48 

0,0016 

* 95% öryggisbil  

 Þátttakendur, sem voru eldri en 12 ára, voru með marktækt hærra LÞS-SFS við síðustu 

mælingu en þátttakendur sem voru 12 ára og yngri. Stúlkur, sem voru eldri en 12 ára, voru með 

marktækt hærra LÞS-SFS við síðustu mælingu en stúlkur sem voru yngri eða jafnt og 12 ára. Drengir, 

sem voru eldri en 12 ára, voru með marktækt hærra LÞS-SFS við síðustu mælingu en drengir, sem 

voru 12 ára og yngri (aldur miðaður við inntöku í Heilsuskólann).   
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Mynd 2. Mismunandi LÞS-SFS við síðustu mælingu þátttakenda í Heilsuskólanum eftir kyni 

Mynd 2 sýnir að drengir voru með hærra LÞS-SFS en stúlkur í síðustu mælingu í 

Heilsuskólanum. T-próf sýndi að hækkunin var marktæk (p-gildi = 5.019e-05, 95% öryggisbil).  
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3.2 Meðferðarlengd þátttakenda 

Tafla 10. tekur saman helstu upplýsingar um meðferðarlengd þátttakenda við Heilsuskólann.  
 
Tafla 10. Meðferðarlengd þátttakenda í mánuðum 

  Meðaltal Miðgildi Hágildi Lággildi  P-gildi* 

Allir 

þátttakendur 

396 12,67   12,85 8,00 54,00 0,00  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

312 

84 

11,99   12,12 

15,17  15,07 

7,00 

9,00 

49,00 

54,00 

0,00 

0,00 

0,0770 

 

Stúlkur 198 12,86  12,75 8,50 49,00 0,00  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

165 

33 

12,45  12,36 

14,88  14,57 

8,00 

11,00 

49,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,3771 

Drengir 198 12,47   12,98 7,50 54,00 0,00  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

147 

51 

11,48   11,86 

15,37   15,52 

7,00 

8,00 

46,00 

54,00 

0,00 

0,00 

0,1070 

* 95% öryggisbil  

 Ekki var marktækur munur á meðferðarlengd þátttakenda eftir aldri. 

 

 

Mynd 3. Meðferðarlengd þátttakenda við Heilsuskólann eftir kyni  

 Ekki var marktækur munur á meðferðarlengd stúlkna og drengja. Mynd 3 sýnir að stúlkur voru 

að meðaltali lengur í meðferð í Heilsuskólanum heldur en drengir. T-próf sýndi að munurinn var ekki 

marktækur ( p-gildi = 0,0700, 95% öryggisbil). 
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3.2.1 Samband meðferðarlengdar og alvarleika offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum  

Engin fylgni var milli LÞS-SFS fyrir meðferð og lengd meðferðar (r=-0,0074). Engin fylgni var á milli 

þeirra sem mættu oftar en einu sinni og LÞS-SDS við inntöku í Heilsuskólann (r= 0.0020). 

 

 

Mynd 4. Meðferðarlengd þátttakenda með alvarlega offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum 

 

 

Mynd 5. Meðferðarlengd þátttakenda með minna alvarlega offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum 
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Engin fylgni var milli alvarleika offitu fyrir meðferð samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum og 

lengd meðferðar (r=-0,0074) (sjá mynd 4 og mynd 5).  
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3.3 Munur á staðalfráviksstigum líkamsþyngdarstuðuls fyrir og eftir meðferð 

Munur á LÞS-SFS fyrir og eftir meðferð er skoðaður til þess að meta árangur þátttakanda, sjá töflu 11.  

Ef munurinn á LÞS-SFS fyrir og eftir meðferð er minna en núll er litið svo á að viðkomandi 

einstaklingur hafi náð árangri á meðferðatímabilinu.  

 

Tafla 11. LÞS-SFS munur fyrir og eftir meðferð 

 n Meðaltal Miðgildi Hágildi Lággildi P-gildi* 

Allir þátttakendur 396 -0,18  0,62 -0,11 2,80 -3,26  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

312 

84 

-0,135   0,64 

-0,349   0,518 

-0,05 

-0,215 

2,80 

0,6 

-3,26 

-2,51 

0,0016 

Stúlkur 198 -0,08  0,53 -0,05 2,05 -1,69  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

165 

33 

-0,07  0,56 

-0,12  0,37 

-0,03 

-0,08 

2,05 

0,60 

-1,69 

-1,33 

0,4944 

Drengir 198 -0,28   0,68 -0,19 2,80 -3,26  

> 12 ára 

≤ 12 ára 

147 

51 

-0,20   0,71 

-0,49   0,55 

-0,11 

-0,49 

2,80 

0,28 

-3,26 

-2,51 

0,0033 

* 95% öryggisbil  

Þáttakendur, sem eru eldri en 12 ára, voru með marktækt minni mun LÞS-SFS fyrir og eftir 

meðferð heldur en þátttakendur sem voru 12 ára og yngri. Drengir, sem eru eldri en 12 ára voru með 

marktækt minni mun LÞS-SFS fyrir og eftir meðferð heldur en drengir sem voru 12 ára og yngri.   

 

 

Mynd 6. Munur á staðalfráviksstigum líkamsþyngdarstuðuls fyrir og eftir meðferð hjá stúlkum og 
drengjum 
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Drengir voru með marktækt meiri mun en stúlkur á LÞS-SFS fyrir og eftir meðferð (p-gildi 

=0,0016). 

 

3.3.1 Samband LÞS-SDS fyrir og eftir meðferð og meðferðarlengdar 

Engin fylgni var milli breytingar á LÞS-SDS fyrir og eftir meðferð og lengd meðferðar (r=-0,0711).  
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3.4 Dreifing Edmonton-stigunar 

Allir þátttakendur voru flokkaðir eftir alvarleika með tilliti til þátta sem snéru að efnaskiptum, stoðkerfi, 

geðheilbrigði og félagsstöðu viðkomandi þátttakanda.153 einstaklingar voru með ónothæfar 

niðurstöður blóðrannsókna. Öðrum þátttakendum var raðað eftir alvarleika þátta sem snéru að 

efnaskiptingu og var gefið 0, 1, 2 eða 3 stig, sjá mynd 7.  

 

 
* Niðurstöður blóðrannsókna voru ónothæfar og ekki fitulifur, hár blóðþrýstingur, acanthosis nigricans, PCOS, né sykursýki af 

tegund 2 til staðar.  

Mynd 7. Dreifing þátttakenda eftir því hvort þeir fengu 0, 1, 2, 3 stig í þáttum, sem snéru að 
efnaskiptum 
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Öllum þátttakendum var raðað eftir alvarleika þátta, sem snéru að stoðkerfi, sjá mynd 8.  

 

 

Mynd 8. Dreifing þátttakenda eftir því hvort þeir fengu 0, 1, 2, 3 stig í þáttum, sem snéru að stoðkerfi 

 

Öllum þátttakendum var flokkað eftir alvarleika þátta, sem snéru að geðheilbrigði, sjá mynd 9.  

 

 

Mynd 9. Dreifing þátttakenda eftir því hvort þeir fengu 0, 1, 2, 3 stig í þáttum, sem snéru að 
geðheilbrigði 
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Öllum þátttakendum var raðað eftir alvarleika þátta, sem snéru að félagsstöðu, sjá mynd 10.  

 

 

Mynd 10. Dreifing þátttakenda eftir því hvort þeir fengu 0, 1, 2, 3 stig í þáttum, sem snéru að 
félagsstöðu 

 

Hæsta stig hvers og eins þátttakanda gaf viðkomandi sitt Edmonton-stig frá 0-3. Dreifingu 

stiga meðal þátttakenda má sjá á mynd 11.  

 

 

Mynd 11. Edmonton-stig þátttakenda 
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3.5 Samband Edmonton-stiga og LÞS-SFS þátttakenda við inntöku í 

Heilsuskólann 

Skoðað var samband Edmonton-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS við inntöku. Tafla 12 sýnir 

Edmonton-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við inntöku annars vegar og LÞS-SFS ≥ 3,5 hins 

vegar. 

 

Tafla 12. Edmonton-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku 

Edmonton-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 25 (68%) 12 (32%) 

1 84 (55%) 69 (45%) 

2 76 (52%) 71 (48%) 

3 25 (43%) 33 (57%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, fer lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt Edmonton-skalanum, 

þ.e. hækkandi Edmonton-stig. Kíkvaðratpróf leiddi í ljós að þetta samband reyndist ekki vera 

marktækt (p-gildi = 0,1243, 95% öryggisbil)  

Skoðað var samband efnaskipta-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS við inntöku. Tafla 

13 sýnir efnaskipta-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við inntöku annars vegar og LÞS-SFS ≥ 

3,5 hins vegar. 

 

Tafla 13. Efnaskipti-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku 

Efnaskipti-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 71 (57%) 54 (43%) 

1 21 (38%) 34 (62%) 

2 28 (45%) 34 (55%) 

3 1 (100%) 0 (0%) 

Ekki skráðir 89 (59%) 63 (41%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, fer lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt efnaskipta-stigum, 

nema þegar farið er úr 0 stigi í 1 stig og þegar farið er úr 2 stig yfir í 3 stig. Kíkvaðratpróf leiddi í ljós 

að þetta samband reyndist vera marktækt  (p-gildi = 0,04268, 95% öryggisbil). Hins vegar var 

ómarktækt þegar þeir þátttakendur sem fengu annars vegar 3 stig og þeir sem voru hins vegar ekki 

með skráð stig voru teknir út (p-gildi = 0,51067, 95% öryggisbil). 
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Skoðað var samband stoðkerfis-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS við inntöku. Tafla 

14 sýnir Edmonton-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við inntöku annars vegar og LÞS-SFS ≥ 

3,5 hins vegar. 

 

Tafla 14. Stoðkerfi-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku 

Stoðkerfi-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 152 (55%) 126(45%) 

1 56 (49%) 58 (51%) 

2 1 (100%) 0 (0%) 

3 1 (50%) 1 (50%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, fer lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt stoðkerfis-stigum, nema 

þegar farið er úr 1 stig í 2 stig. Kíkvaðratpróf leiddi í ljós að þetta samband reyndist ekki vera 

marktækt (p-gildi = 0,5951, 95% öryggisbil). Eins var ómarktækt þegar þeir þátttakendur sem fengu 

annars vegar 2 stig og þeir sem voru hins vegar með 3 stig voru taldir saman (p-gildi = 0,3170, 95% 

öryggisbil). 

Skoðað var samband geðheilbrigðis-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS við inntöku. 

Tafla 15 sýnir geðheilbrigðis-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við inntöku annars vegar og 

LÞS-SFS ≥ 3,5 hins vegar. 

 

Tafla 15. Geðheilbrigðis-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku 

Geðheilbrigði-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 78 (58%) 56 (42%) 

1 62 (56%) 48 (44%) 

2 59 (50%) 59 (50%) 

3 11 (43%) 22 (57%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, fer lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt geðheilbrigði-stigum, 

þ.e. hækkandi geðheilbrigði-stig. Kíkvaðratpróf leiddi í ljós að þetta samband reyndist rétt ekki vera 

marktækt (p-gildi = 0,0574, 95% öryggisbil). 

Skoðað var samband félagsstöðu-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS við inntöku. 

Tafla 16 sýnir félagsstöðu-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við inntöku annars vegar og LÞS-

SFS ≥ 3,5 hins vegar. 
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Tafla 16. Félagsstöðu-stig við inntöku og LÞS-SFS við inntöku 

Félagsstaða-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 63 (58%) 46 (42%) 

1 102 (49%) 107 (51%) 

2 33 (61%) 21 (39%) 

3 12 (52%) 11 (48%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, fer lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt félagsstöðu-stigum, þ.e. 

hækkandi félagsstöðu-stig, , nema þegar farið er úr 1 stig í 2 stig. 

Kíkvaðratpróf leiddi í ljós að þetta samband reyndist ekki vera marktækt (p-gildi = 0,2708, 95% 

öryggisbil)  
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3.6 Samband Edmonton-stiga og LÞS-SFS þátttakenda við síðustu mælingu í 

Heilsuskólanum 

Skoðað var samband Edmonton-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS í síðustu mælingu. Tafla 

17 sýnir Edmonton-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við síðustu mælingu annars vegar og 

LÞS-SFS > 3,5 hins vegar. 

 

Tafla 17. Edmonton-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu 

Edmonton-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 24(65%) 13 (35%) 

1 106 (69%) 47 (31%) 

2 85 (58%) 62(42%) 

3 29 (49%) 30 (51%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, fer lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt Edmonton-skalanum, 

þ.e. hækkandi Edmonton-stig, nema frá stigi 0 og upp í stig 1. Munurinn reyndist vera marktækur 

samkvæmt kíkvaðratprófi (p-gildi = 0,03303, 95% öryggisbil).  

Skoðað var samband efnaskipta-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS í síðustu 

mælingu. Tafla 18 sýnir efnaskipta-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við síðustu mælingu 

annars vegar og LÞS-SFS ≥ 3,5 hins vegar. 

 

Tafla 18. Efnaskipti-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu 

Efnaskipti-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 82(66%) 43 (34%) 

1 25 (45%) 30 (55%) 

2 36 (58%) 26 (42%) 

3 0 (0%) 1 (100%) 

Ekki skráð 101 (66%) 52 (44%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, virðist fara lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt efnaskipta-

stigum, nema frá stigi 0 og upp í stig 1. Munurinn reyndist vera marktækur samkvæmt kíkvaðratprófi 

(p-gildi = 0,0388, 95% öryggisbil). Munurinn reyndist einnig vera marktækur þegar þeir þátttakendur 

sem fengu annars vegar 3 stig og þeir sem voru hins vegar ekki með skráð stig voru teknir út (p-gildi 

= 0,039783, 95% öryggisbil). 



 38 

Skoðað var samband stoðkerfis-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS í síðustu mælingu. 

Tafla 19 sýnir stoðkerfi-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við síðustu mælingu annars vegar og 

LÞS-SFS ≥ 3,5 hins vegar. 

 

Tafla 19. Stoðkerfi-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu 

Stoðkerfi-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 185 (66%) 94 (34%) 

1 56 (49%) 58 (51%) 

2 1 (100%) 0 (0%) 

3 2 (100%) 0 (0%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, virðist fara lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt Edmonton-

skalanum, þ.e. hækkandi Edmonton-stig. Munurinn reyndist vera marktækur samkvæmt kíkvaðratprófi 

(p-gildi = 0.0074, 95% öryggisbil). Munurinn reyndist einnig vera marktækur þegar þeir þátttakendur 

sem fengu annars vegar 2 stig og þeir sem fengu hins 3 stig voru flokkaðir saman í einn flokk (p-gildi 

= 0,0045, 95% öryggisbil). 

Skoðað var samband geðheilbrigðis-stiga þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS í síðustu 

mælingu. Tafla 20 sýnir geðheilbrigðis-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við síðustu mælingu 

annars vegar og LÞS-SFS ≥ 3,5 hins vegar. 

 

Tafla 20. Geðheilbrigði-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu 

Geðheilbrigði-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5  

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 90 (67%) 44 (33%) 

1 74 (67%) 36 (33%) 

2 66 (55%) 53 (45%) 

3 14 (42%) 19 (58%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, virðist fara lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt geðheilbrigði-

skalanum, þ.e. hækkandi geðheilbrigði-stig, nema þegar farið er úr 0 stig upp í 1 stig stendur 

munurinn í stað. Annars reyndist munurinn vera marktækur samkvæmt kíkvaðratprófi (p-gildi = 

0.01635, 95% öryggisbil).  

Skoðað var samband félagsstaða-stig þátttakenda við inntöku og LÞS-SFS í síðustu 

mælingu. Tafla 21 sýnir félagsstaða-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS ≤ 3,5 við síðustu mælingu 

annars vegar og LÞS-SFS ≥ 3,5 hins vegar. 
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Tafla 21. Félagsstaða-stig við inntöku og LÞS-SFS við síðustu mælingu 

Félagsstaða-stig 
LÞS-SFS ≤ 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS > 3,5 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 66 (67%) 33 (33%) 

1 130 (62%) 79 (38%) 

2 35 (65%) 19 (35%) 

3 13 (54%) 11 (46%) 

 

Hlutfall þeirra, sem eru minna alvarlega offeitir samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum, þ.e. með 

LÞS-SFS ≤ 3,5, virðist fara lækkandi eftir því sem offitan verður alvarlegri samkvæmt félagsstaða-

skalanum, þ.e. hækkandi félagsstaða-stig, nema þegar farið er úr 1 stig upp í 2. Sambandið reyndist 

ekki vera marktækt samkvæmt kíkvaðratprófi (p-gildi = 0.8304, 95% öryggisbil).  
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3.7 Samband Edmonton-stiga og breytingu LÞS-SFS þátttakenda yfir 

meðferðartíma 

Samband LÞS-SFS munar fyrir og eftir meðferð og þar með árangri þátttakanda á meðferðatíma,  og 

Edmonton-stiga við inntöku í Heilsuskólann var skoðað. Tengslin voru bæði skoðuð með 

fervikagreiningu og svo var gert kíkvaðratpróf.  

 

3.7.1 Fervikagreining 

Gerð var fervikagreining þar sem hver flokkur var skoðaður, og borin voru saman meðal-LÞS-SFS 

munur efitr stigafjölda í hverjum flokki, sjá töflu 22.   

 

Tafla 22.  LÞS-SFS munur fyrir og eftir meðferð og alvarleiki offitu samkvæmt Edmonton-skalanum 

Stig 0 1 2 3 p-gildi* 

Edmonton -0,22 -0,27 -0,08 -0,17 0,0603 

Efnaskipti -0,29             -0,03 -0,17 -0,16 0,0522 

Stoðkerfi -0,25             0,00 -0,04** -0,8*** 0,0012 

Geðheilbrigði -0,23             -0,26 -0,07 -0,09 0,0565 

Félagsstaða -0,15           -0,11 -0,07 -0,27 0,6296 

* 95% öryggisbil 

** aðeins var einn þátttakandi með 2 stig 

*** aðeins voru tveir þátttakendur með 3 stig 

 

Ekki reyndist vera marktækur munur á meðal LÞS-SFS mun milli þátttakenda á 

meðferðartíma, eftir því hversu alvarlega offeit þau voru samkvæmt Edmonton-skalanum við inntöku. 

Hins vegar voru þeir þátttakendur, sem fengu 0 stig í flokknum efnaskipti, með marktækt meiri mun 

(p-gildi = 0,000000213, 95% öryggisbil), en aðrir.  

Sömuleiðis var  marktækur munur á meðal-mun LÞS-SFS stiga þátttakenda eftir því hversu 

mörg stig þau fengu í flokknum stoðkerfi.  

 

3.7.2 Kíkvaðratpróf 

Einnig var framkvæmt kíkvaðratpróf til þess að skoða samband Edmonton-stiga þátttakenda við 

inntöku og árangur yfir meðferðartíma, þ.e. breytingu á LÞS-SFS. Tafla 23 sýnir hlutföll þátttakenda 

sem voru með LÞS-SFS mun  < 0 í lok meðferðar, og höfðu þar með náð árangri, annars vegar og 

LÞS-SFS mun ≥ 0, og höfðu ekki náð árangri, hins vegar á hverju stigi Edmonoton-skalans.  
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Tafla 23. Edmonton-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma 

Edmonton-stig LÞS-SFS munur < 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS munur ≥ 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 29(78%) 8 (22%) 

1 122 (80%) 31(20%) 

2 100 (68%) 47 (32%) 

3 39 (67%) 19 (33%) 

 

Hlutfall þeirra, sem náðu árangri á meðferðartímabilinu, sé miðað við breytingu á LÞS-SFS frá 

inntöku í Heilsuskólann til síðustu mælingar, fer lækkandi eftir því sem offitan var alvarlegri 

samkvæmt Edmonton-skalanum við inntöku í Heilsuskólann, nema þegar farið er úr stigi 0 upp í 1 

stig. Sambandið reyndist ekki vera marktækt samkvæmt kíkvaðratprófi (p-gildi = 0.0745, 95% 

öryggisbil).  

Skoðað var samband efnaskipta-stiga þátttakenda við inntöku og breytingu LÞS-SFS yfir 

meðferðartíma. Tafla 24 sýnir efnaskipti-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS mun  < 0 í lok meðferðar 

annars vegar og LÞS-SFS mun ≥ 0 hins vegar. 

 

Tafla 24. Efnaskipti-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma 

Efnaskipti-stig LÞS-SFS munur < 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS munur ≥ 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 96 (77%) 29 (23%) 

1 34 (62%) 21(38%) 

2 43 (69%) 19 (33%) 

3 0 (0%) 1 (100%) 

 

Hlutfall þeirra, sem náðu árangri á meðferðartímabilinu, sé miðað við breytingu á LÞS-SFS frá 

inntöku í Heilsuskólann til síðustu mælingar, fer lækkandi eftir því sem offitan var alvarlegri 

samkvæmt Edmonton-skalanum við inntöku í Heilsuskólann, nema þegar farið er úr stigi 1 upp í 2 

stig. Sambandið reyndist vera marktækt samkvæmt kíkvaðratprófi (p-gildi = 0,04798, 95% öryggisbil).  

Munurinn reyndist ekki vera marktækur þegar þeir þátttakendur sem fengu annars vegar 3 stig og þeir 

sem voru hins vegar ekki með skráð stig voru teknir út (p-gildi = 0,111249, 95% öryggisbil). 

Skoðað var samband stoðkerfi-stiga þátttakenda við inntöku og breytingu LÞS-SFS yfir 

meðferðartíma. Tafla 25 sýnir stoðkerfis-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS mun  < 0 í lok meðferðar 

annars vegar og LÞS-SFS mun ≥ 0 hins vegar. 
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Tafla 25. Stoðkerfi-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma 

Stoðkerfi-stig LÞS-SFS munur < 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS munur ≥ 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 227 (82%) 51 (18%) 

1 60 (53%) 54 (47%) 

2 1 (100%) 0 (32%) 

3 2 (100%) 0(33%) 

 

Hlutfall þeirra, sem náðu árangri á meðferðartímabilinu, sé miðað við breytingu á LÞS-SFS frá 

inntöku í Heilsuskólann til síðustu mælingar, fer lækkandi eftir því sem offitan var alvarlegri 

samkvæmt stoðkerfi-stigum við inntöku í Heilsuskólann, nema þegar farið er úr stigi 1 upp í 2 stig og 

svo 2 og upp í 3 stig. Sambandið reyndist vera marktækt samkvæmt kíkvaðratprófi                           

(p-gildi = 7.528e-08, 95% öryggisbil). Munurinn reyndist einnig vera marktækur þegar þeir 

þátttakendur sem fengu annars vegar 2 stig og þeir sem fengu hins 3 stig voru flokkaðir saman í einn 

flokk (p-gildi = 0,00001, 95% öryggisbil). 

Skoðað var samband geðheilbrigði-stiga þátttakenda við inntöku og breytingu LÞS-SFS yfir 

meðferðartíma. Tafla 26 sýnir geðheilbrigði-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS mun  < 0 í lok 

meðferðar annars vegar og LÞS-SFS mun ≥ 0 hins vegar. 

 

Tafla 26. Geðheilbrigði-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma 

Geðheilbrigði-stig LÞS-SFS munur < 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS munur ≥ 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 106 (79%) 28 (21%) 

1 86 (78%) 24(22%) 

2 78 (72%) 40 (38%) 

3 20 (61%) 13 (39%) 

 

Hlutfall þeirra, sem náðu árangri á meðferðartímabilinu, sé miðað við breytingu á LÞS-SFS frá 

inntöku í Heilsuskólann til síðustu mælingar, fer lækkandi eftir því sem offitan var alvarlegri 

samkvæmt Geðheilbrigði-stig að við inntöku í Heilsuskólann. Sambandið reyndist vera marktækt 

samkvæmt kíkvaðratprófi (p-gildi = 0,0232, 95% öryggisbil).  

Skoðað var samband félagsstaða-stiga þátttakenda við inntöku og breytingu LÞS-SFS yfir 

meðferðartíma. Tafla 27 sýnir félagsstöðu-stig þeirra sem voru með LÞS-SFS mun  < 0 í lok 

meðferðar annars vegar og LÞS-SFS mun ≥ 0 hins vegar. 
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Tafla 27. Félagsstaða-stig við inntöku og LÞS-SFS munur yfir meðferðartíma 

Félagsstaða-stig LÞS-SFS munur < 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

LÞS-SFS munur ≥ 0 

Fjöldi (Hlutfall) 

0 75 (69%) 34 (31%) 

1 160 (77%) 49 (23%) 

2 37 (69%) 17 (31%) 

3 18 (78%) 5 (22%) 

 

Hlutfall þeirra, sem náðu árangri á meðferðartímabilinu, sé miðað við breytingu á LÞS-SFS frá 

inntöku í Heilsuskólann til síðustu mælingar, virðist vera nokkuð stöðugt eftir því sem offitan var 

alvarlegri samkvæmt félagsstaða-stig við inntöku í Heilsuskólann. Sambandið reyndist vera ekki 

marktækt samkvæmt kíkvaðratprófi (p-gildi = 0,3644, 95% öryggisbil).  
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3.8 Samband Edmonton-stiga og meðferðarlengdar 

Samband meðferðarlengdar og Edmonton-stiga og og einnig stiga í mismunandi flokkum við inntöku í 

Heilsuskólann var skoðað og er lýst í töflu 28.  

 

Tafla 28. Munur á meðal-meðferðarlengd þátttakenda eftir alvarleika offitu þátttakenda við inntöku 
samkvæmt Edmonton-skalanum 

Stig 0 1 2 3 p-gildi* 

Edmonton 12,73            13,83 12,07 11,12 0,4894 

Efnaskipti 15,37            13,02 14,74 33** 0,0612 

Stoðkerfi 12,28            16,42 3*** 35.5**** 0,0013 

Geðheilbrigði 14,28            15,14 12,69 8,64 0.0506 

Félagsstaða 15,26            13,20 11,61 13,46 0,3301 

* 95% öryggisbil 

** aðeins var einn þátttakandi með 3 stig í efnaskipti og var hann í 33 mánuði í meðferð.  

*** aðeins einn þátttakandi var með 2 stig í stoðkerfi.  

**** aðeins voru tveir þátttakendur með 3 stig í stoðkerfi. 

 

Fervikagreining á meðferðarlengd þátttakenda og Edmonton-stiga þeirra leiddi í ljós að ekki 

var marktækur munur á meðal-meðferðarlengd þátttakenda. Nema það reyndist vera marktækur 

munur á meðferðarlengd þátttakenda og eftir því hversu mörg stoðkerfis-stig þau fengu. Einnig vakti 

athygli að það þeir einstaklingar, sem voru með 3 stig í flokknum geðheilbrigði voru marktækt styttra í 

meðferð en aðrir þátttakendur (p-gildi = 0,0210, 95% öryggisbil). 
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4 Umræður 

 

4.1 Staðalfráviksstig líkamsþyngdarstuðuls þátttakenda 

Drengir reyndust vera marktækt þyngri en stúlkur við inntöku í Heilsuskóla Barnaspítalans og voru 

einnig með marktækt hærri LÞS-SFS. Drengir yfir höfuð reyndust einnig vera með marktækt hærra 

LÞS-SFS en stúlkur í síðustu mælingu í Heilsuskólanum. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir, 

sem sýna að offita virðist vera algengari meðal drengja en stúlkna þótt fleiri þættir komi við sögu (72) 

(73). 

Þrátt fyrir þennan kynbundna þyngdarmun er kynjahlutfall þeirra, sem leita til Heilsuskólans 

nokkuð jafnt. Það má því velta því fyrir sér hvort stúlkur séu gjarnari á að upplifa sig offeitar en drengir 

eða hvort samfélagið og læknar líti offitu stúlka öðrum augum en offitu á meðal drengja.  

Það reyndist ekki vera marktækur munur á LÞS-SFS milli aldursflokka. Hins vegar reyndust 

stúlkur eldri en 12 ára vera með marktækt hærri LÞS-SFS en stúlkur 12 ára og yngri við inntöku í 

Heilsuskólann. Það hefur sýnt sig að áhætta fyrir offitu í barnæsku kemur fram strax á fyrstu árum 

barnsins og eftir því sem barnið eldist styrkist tilhneiging þess til þess að vera offeit enn frekar (74).  

Það mætti ætla sem svo að offita væri algengari meðal unglinga heldur en barna þar sem minni 

íhlutun af hendi foreldra og aukið frjálsræði unglings geri offitunni auðveldara fyrir að festa sig í sessi 

(75). Sú tilgáta að unglingar eigi erfiðara með að ná stjórn á offitu styrkist með þeirri niðurstöðu að við 

síðustu mælingu þátttakenda í Heilsuskólanum voru allir yngri aldursflokkar með marktækt lægri LÞS-

SFS heldur en samsvarandi eldri aldursflokkar.  

 

4.2 Meðferðarlengd þátttakenda 

Það reyndist ekki vera marktækur munur á meðferðarlengd þátttakenda eftir kyni þvert á allan aldur 

né heldur var fylgni á milli LÞS-SFS fyrir meðferð og lengd meðferðar. Þá var ekki heldur fylgni milli 

meðferðarlengdar og árangurs þátttakenda. 

 Líklegar ástæður fyrir þessu eru þær að annars vegar er þeim sjúklingum sem hafa ekki sýnt 

árangur  frekar haldið í meðferð og eru því lengur í meðferð. Eins eru þeir þátttakendur sem gengur 

vel síður taldir í þörf fyrir frekari meðferð og því útskrifaðir fyrr úr Heilsuskólanum þótt einnig séu tilfelli 

þar sem illa gengur og einstaklingarnir flosni frekar úr meðferð. Þessar ástæður gætu verið skýring á 

skorti á fylgni milli árangurs og meðferðarlengdar þátttakenda.  
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4.3 Árangur þátttakenda 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa yngri þátttakendur frekar náð árangri yfir 

meðferðartímabilið heldur en þeir eldri. Þetta endurspeglast í því að yngri þátttakendur eru með 

marktækt meiri mun á LÞS-SFS fyrir og eftir meðferð heldur en þátttakendur eldri en 12 ára. Hins 

vegar var ekki marktækur munur á LÞS-SFS yfir meðferðartímabilið eftir mismunandi aldursflokkum 

stúlkna.  

Eins og áður sagði er það þekkt að unglingar eigi erfiðara með að ná stjórn á offitu bæði 

vegna aukins sjálfræðis og sökum þess að oft hefur sjúkdómurinn náð lengra hjá þessum hópi (75).  

Í heildina voru drengir með marktækt meiri mun á LÞS-SFS yfir meðferðartímabilið heldur en stúlkur 

og virðast því hafa náð betri árangri en stúlkur.  

 

4.4 Edmonton-stig þátttakenda og árangur 

Ef einungis Edmonton-stig eru skoðuð með tilliti til þess hver árangur af meðferðinni var miðað við 

breytingu á LÞS-SFS sést að hlutfall þeirra sem náðu árangri fer dvínandi eftir því sem Edmonton-

stigin urðu hærri. Þar af leiðandi má draga þá ályktun að eftir því sem offitan er alvarlegri samkvæmt 

Edmonton-skalanum, þeim mun minni líkur voru á að meðferðin skilaði tilætluðum árangri. Sambandið 

reyndist ekki vera marktækt þegar kíkvaðratpróf var framkvæmt en þó sést greinilegt mynstur.  

Hvað varðar Edmonton-stig þátttakenda endurspegla þau að miklu leyti dreifingu þátttakenda 

í félagsstöðu-stigum og geðheilbrigðis-stigum en einungis 10% þátttakenda var með 0 stig á 

Edmonton-skalanum. Þrátt fyrir að tengsl virðast vera milli alvarleika offitu samkvæmt Edmonton-

skalanum og alvarleika offitu samkvæmt líkamsþyngdarstuðlinum eru þau ekki marktæk.  

Þar af leiðandi má draga þá ályktun að þessi tveir mælikvarðar á offitu séu óháðir hvorir öðrum og séu 

hvor um sig að gefa okkur mismunandi upplýsingar um stöðu offitu hjá sjúklingnum.  

Af þeim þátttakendum, sem voru með nothæfar blóðprufur, var stór hluti þeirra eða 49% með 

efnaskiptafrávik. Þetta gæti verið vanmat sökum skorts á nothæfum blóðprufum en aðrar rannsóknir 

hafa sýnt að allt að 90% barn í offitu séu með einhver efnaskiptafrávik (76). Aftur á móti reyndist vera 

marktækt samband á milli þess að vera með LÞS-SFS ≤ 3,5 og að vera ekki með efnaskiptafrávik. 

Þegar efnaskipta-stig þátttakenda voru skoðuð sést að hlutfall þeirra sem ná árangri í meðferð lækkar 

eftir því sem efnaskipta-stigin verða hærri. Eins kom í ljós að þeir sem fengu 0 stig voru með 

marktækt meiri LÞS-SFS en aðrir þátttakendur.  

Stærstur hluti þátttakenda reyndist ekki vera með frávik tengd stoðkerfi, eða 71%. Þó verður 

að stíga varlega til jarðar við túlkun á þessum niðurstöðum þar sem rannsakandi hafði úr litlum 

upplýsingum að vinna í þessum hluta rannsóknarinnar. Eins þóttu þær viðmiðanir sem við var stuðst í 

hinum upphaflega EOSS-P skala við mat á vandamálum tengd stoðkerfi ekki vera viðeigandi fyrir 

börn.   

Aftur á móti voru 66% þátttakenda með vandamál tengd geðheilbrigði en 8% þátttakenda 

voru með alvarleg vandamál tengd geðheilbrigði. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna 

aukna tíðni offitu á meðal einstaklinga sem glíma við geðræn vandamál (69, 77, 78).  
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Þá má sjá fylgni á milli þess að vera með LÞS-SFS ≤ 3,5 og að vera með fá vandamál tengd 

geðheilbrigði og að vera með LÞS-SFS > 3,5 og að vera með alvarleg vandamál tengd geðheilbrigði 

þrátt fyrir að sambandið var ekki alveg marktækt. Athygli vakti að hlutfall þeirra sem náðu árangri fór 

lækkandi eftir því sem vandamálin tengd geðheilbrigði urðu alvarlegri samkvæmt Edmonton-

skalanum.  

Svipaða sögu er að segja um félagsstöðu þátttakenda en einungis tæpur þriðjungur 

þátttakenda er ekki með vandamál sem snúa að félagsstöðu þeirra. Hins vegar reyndist afturskyggnt 

mat á þessum þætti vera erfitt og skal ósagt látið hversu lýsandi niðurstöður um félagsstöðu 

þátttakenda eru í raun og veru. Ekki var marktækur munur á árangri yfir meðferðartímann milli 

félagsstöðu-stiga.  

 

4.5 Samband Edmonton-stiga og meðferðarlengdar 

Ekki var marktækur munur á meðalmeðferðarlengd þátttakenda eftir því hvað þau voru með mörg 

Edmonton-stig.  

Hins vegar þegar flokkurinn geðheilbrigði er skoðaður nánar með tilliti til meðferðarlengdar 

þátttakenda kemur í ljós að þeir einstaklingar sem fengu 3 stig í þessum flokki eru marktækt skemur í 

meðferð en aðrir þátttakendur. Það má því draga þá ályktun út frá þessum upplýsingum að alvarleg 

vandamál tengd geðheilbrigði dragi úr meðferðarheldni viðkomandi þátttakenda.  

 

4.6 Styrkleikar og veikleikar 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er fjöldi þátttakenda eða rétt tæplega 400 einstaklingar með jöfnu 

kynjahlutfalli.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að hún er afturvirk. Reynt var eftir fremsta megni 

að vera samkvæm upphaflega Edmonton-skalanum (EOSS-P) við stigun þátttakenda en eðli málsins 

samkvæmt var það ekki alltaf möguleiki. Sökum þess hversu ólík fyrirliggjandi gögn voru þeim 

áhættuþáttum, sem stuðst er við í EOSS-P skalanum, reyndi töluvert á rannsakanda að reyna að 

aðlaga skalann að þeim gögnum sem til voru. Af þessari ástæðu eru skalarnir tveir, EOSS-P og 

skalinn sem notaður var við stigun þátttakenda í þessari rannsókn töluvert frábrugðnir. 

Þrátt fyrir þetta má benda á að skalinn er í raun og veru afstæður og meginhlutverk hans í 

þessari rannsókn er að greina í sundur þá sem eru verr staddir og þá sem betur staddir í hverjum 

flokki. Með það að leiðarljósi telur rannsakandi skalann hafa skilað hlutverki sínu vel.  Ýtrustu 

nákvæmni var gætt við aðlögun skalans við EOSS-P skalann og við þau gögn sem voru fyrir hendi og 

þeir áhættuþættir og einkenni sem notað var við stigun skráð af mikilli kostgæfni.  

Einnig má benda á að þau gögn sem stuðst var við þegar verið var að ákvarða stig 

þátttakenda í flokkunum efnaskipti og geðheilbrigði voru mjög ítarleg og ættu að endurspegla 

raunverulega stöðu þátttakenda á þessum sviðum. Að sama skapi var stór hluti þátttakenda ekki með 

nothæfar blóðprufur, sem gæti skekkt niðurstöður í efnaskiptahlutanum.  
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Aftur á móti voru gögnin sem stuðst var við þegar verið var að ákvarða stig þátttakenda í 

flokkunum stoðkerfi og félagsstaða ekki eins ítarleg. Þar að auki voru þau frábrugðin þeim gögnum, 

sem notuð eru við mat sjúklinga í þessum flokki samkvæmt EOSS-P. Þar af leiðandi þarf að fara 

varlega í túlkun á niðurstöðum úr þessum tveimur flokkum. 

 

4.7 Lokaorð 

Frá klínísku sjónarmiði, eru núverandi mæliaðferðir sem notaðar eru við greiningu offitu hjá 

börnum og unglingum í dag mjög takmarkaðar. Edmonton-skalinn eða annar sambærilegur skali getur 

hjálpað læknum að bera kennsl á börn og unglinga, sem eru í aukinni áhættu og kynnu að bera hag af 

strangri meðferð strax. Með því að beita þessu stigunarkerfi er hægt að forgangsraða betur og 

klæðskerasauma fjölskyldumiðaða heilbrigðisþjónustu eftir offitutengdum áhættuþáttum.  

Rannsókn þessi sýnir að gildi Edmonton-skalans sem mælikvarði á alvarleika offitu er ótvírætt 

hjá íslensku þýði. Einnig reyndist alvarleikamæling skalans geta endurspeglað bæði meðferðarheldni 

og horfur. Niðurstaðan er því að Edmonton-skalinn geti orðið nytsamlegt verkfæri fyrir mótun 

meðferðar þátttakenda í Heilsuskóla barnaspítalans.  
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