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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er þríþætt, í fyrsta lagi að skoða hvernig 

einkaþjálfarar og líkamsræktarstöðvar eru að taka á átröskunarsjúklingum 

inn á stöðvunum hjá sér og hversu mikið þeir verða varir við slík sjúkdóms-

einkenni. Í öðru lagi hvort einkaþjálfarar væru upplýstir um einhvers konar 

aðgerðaráætlanir á vinnustöðvum sínum þegar átröskunarsjúklingur er í 

þjálfun hjá þeim. Og í þriðja lagi var tilgangurinn að vekja einkaþjálfara til 

umhugsunar um það hvort eða hvernig þeir myndu bregðast við átröskunar-

sjúklingum í þjálfun hjá sér. 

Leitast var eftir viðhorfum og reynslu bæði þjálfara og svo þeirra sem vinna 

með átröskunarsjúklingum í meðferð. Tekin voru fimm viðtöl við einka-

þjálfara og þrjú viðtöl við sérfræðinga innan átröskunarmeðferða. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að allir þátttakendur höfðu 

beina eða óbeina reynslu af átröskunarsjúklingum inn á líkamsræktar-

stöðvum. Menning og stærð líkamsræktarstöðvanna virðist hafa mikið að 

segja um það hversu mikið þátttakendur voru varir við þessa átröskunar-

sjúklinga. Menntun og fræðslu er ábótavant til þess að þjálfarar geti tekist á 

við ofangreinda sjúklinga. Einnig var helsta niðurstaða þessarar rannsóknar 

sú að þjálfararnir sem tekin voru viðtöl við vissu ekki til þess að einhver 

stefna eða aðgerðaráætlun væri á sínum vinnustöðum til þess að takast á við 

átröskunarsjúklinga inn á stöðvunum. Allir þátttakendur töldu það geta 

hjálpað til við bæði vinnu þjálfaranna og nálgun á átröskunarsjúklingana.  

Ef marka má þessa rannsókn er þörf fyrir bæði meiri fræðslu á þessum sjúk-

dómi og einkennum hans og hins vegar þyrfti að koma upp einhverjum 

stefnum og faglegri nálgun hjá líkamsræktarstöðvunum á þessum sjúkdómi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Átröskun, einkaþjálfun, líkamsræktarfíkn/þjálfunarárátta, einkaþjálfara-

nám.  
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Formáli 

Ég hef lengi velt fyrir mér hvernig tekið sé á átröskunarsjúklingum inn á líkams-

ræktarstöðvum. Ég sjálf fékk mikla útrás í mínum veikindum inn á líkamsræktar-

stöð og var hugsunin oft á tíðum þegar ég mætti á æfingar hvort ég kæmist upp með 

þessa hegðun inn á stöðinni sem ég stundaði. Eftir að ég náði bata hef ég mikið velt 

því fyrir mér hvort eitthvað sé gert yfir höfuð við svona þráhyggjuhegðun inn á 

líkamsræktarstöðvum. Ég verð sjálf vör við þetta þegar ég er inn á líkamsræktar-

stöðvunum og verður mér oft hugsað til þess hvort viðkomandi einstaklingur eigi 

eitthvað bakland eða hvort einhver sé að aðstoða hann í þessum veikindum sínum. 

Einnig hef ég oft upplifað það að það sé verið að tala um þessa einstaklinga inn á 

stöðvunum en er einhver sem virkilega talar við einstaklinginn sjálfan?  

Þessi rannsókn er lokaverkefni mitt til BSc gráðu í íþróttafræði við Tækni- og verk-

fræðideild Háskólans í Reykjavík og gildir hún 12 ETCS. Kærar þakkir til þeirra 

sem gáfu sér tíma til þess að setjast niður og ræða þetta viðkvæma viðfangsefni við 

mig. Og vil ég einnig þakka öllum þeim sem hvöttu mig áfram, aðstoðuðu mig og 

sýndu mér endalausa þolinmæði á meðan á þessu stóð. Sérstakar þakkir fá móðir 

mín og maðurinn minn fyrir að sýna mér endalausa þolinmæði, stuðning og hjálp í 

þessu öllu saman.  
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1 Átröskun 

Átröskun er sjúkdómur sem getur haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér. 

Þennan sjúkdóm oft hægt að rekja til þess að mikið er lagt upp úr grönnu holdafari 

í nútíma samfélagi með tilheyrandi útlitsdýrkun og staðalmyndum (Grabe, Monique 

og Hyde, 2008).  

Sjúkdómurinn getur haft mikil sálræn og líkamleg áhrif á þá einstaklinga sem 

greinast með hann ásamt því að geta haft mikil áhrif á fjölskyldur þeirra sem veikir 

eru. Þetta er sálrænn sjúkdómur sem lýsir sér oft í brengluðum matarvenjum og 

brenglaðri líkamsmynd og er sjúkdómurinn talinn ein algengasta geðröskunin hjá 

ungum kvenmönnum í dag (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 

2006). 

Misjafnar skoðanir eru á því hvað orsakar átraskanir og eru flestir á því að sam-

blanda af sálfræðilegum, félags- og menningarlegum og líffræðilegum þáttum séu 

orsakir sjúkdómsins. Stein og félagar (2006) komust að því að hægt væri að spá 

fyrir um áhyggjur af þyngd og holdafari 10 ára gamalla barna eftir því hversu oft á 

matmálstíma fjölskyldunnar var ágreiningur um matarvenjur og vandamál við að 

hafa stjórn á inntöku matar þegar þau voru 5 ára gömul. Margar rannsóknir hafa 

bent á nokkra áhættuþætti fyrir þennan sjúkdóm og meðal þeirra er hægt að nefna 

fjölmiðlanotkun, fagurfræðilegar- og þolíþróttir, kynferðislega misnotkun, lágt 

sjálfsálit o.fl. Einnig er það ekki talið vera eftirsóknavert að vera í yfirþyngd, birt-

ingarmynd þessara einstaklinga er oftast nær í neikvæðri mynd í fjölmiðlum 

(Greenberg og Worrell, 2005; Kurzban og Leary, 2001). Útlitsdýrkunin er að verða 

svo mikil í samfélaginu að útlit er orðið raunverulegur mælikvarði á lífsgæði og má 

þar nefna að fólk með háan BMI  stuðul (e. Body Mass Index) á erfiðara uppdráttar 

á vinnumarkaði en fólk sem er í kjörþyngd (Puhl, Andreyeva og Brownell, 2008). 

Einstaklingar í yfirþyngd eru einnig taldir vera með minna sjálfstraust, óheilbrigðari 

og latari en grannir einstaklingar sem eru frekar taldir vera duglegir (Bordo, 2003).  

Hér á landi er átröskunum almennt skipt niður í þrjá flokka, eftir evrópska ICD-10 

kerfinu; lystarstol, lotugræðgi og óskilgreinda átröskun (EDNOS) (Sigurlaug María 

Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Óskilgreind átröskun er það þegar 

einstaklingur uppfyllir ekki greiningarviðmið fyrir lystarstol eða lotugræðgi en eru 

engu að síður með einkenni átröskunar. DSM-5 kerfið er hinsvegar bandarískt 
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greiningarkerfi á flokkun geðsjúkdóma og hafa þeir komið með nýja flokka frá því 

að ICD-10 kerfið var gefið út. Og má þar nefna t.d lotuofát (e. binge-eating 

disorder) sem er er líklegt að verði einnig í nýjustu útgáfu ICD kerfisins, en uppfært 

flokkunarkerfi frá þeim er væntanlegt árið 2018. Lotuofát lýsir sér í raun á sama 

hátt og lotugræðgi fyrir utan það að einstaklingurinn framkvæmir engar athafnir 

eins og að reyna að losa sig við matinn, fasta eða æfa óhóflega til þess að vinna á 

móti ofátinu. Þetta verður til þess að mjög sennilega mun einstaklingurinn eiga við 

offituvandamál að stríða (Nolen-Hoeksema, 2011). Í þessu verkefni er aftur á móti 

meira verið að einblína á lystarstol og lotugræðgi og verða því þau greiningarvið-

mið og áhrif þeirra meira tekin fyrir en hinna flokkana. 

1.1 Greiningarviðmið  

Hjá Landspítala Íslands er sjúkdómsgreiningarskrá Alþjóða heilbrigðismála-

stofnunarinnar, ICD kerfið, notuð við flokkun sjúkdóma. Hins vegar er DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) greiningarkerfið einnig 

notað til hliðsjónar þegar unnið er með greiningar á átröskunum þar sem flestir 

spurningalistar og greiningarviðtöl eru unnin út frá því greiningarkerfi (Sigurlaug 

María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). DSM-V greiningarkerfið er 

hins vegar nýjasta útgáfa greiningarkerfa svo meira verður fjallað um það kerfi í 

þessari rannsókn. Það kerfi skiptir átröskunum niður í fimm flokka eins og áður 

hefur komið fram: lystarstol, lotugræðgi, lotuofát, aðrar tilgreindar fæðu eða át-

raskanir  og óskilgreindar fæðu eða átraskanir (American Psychiatric Association, 

2013). 

Samkvæmt DSM-V greiningarkerfinu sem American Psychiatric Association 

(2013) gefur út eru eftirfarandi viðmið notuð til þess að greina einstaklinga með 

lystarstol, lotugræðgi og lotuofát: 

Lystarstol 

a) Of mikil takmörkun á orkuinntöku einstaklings sem leiðir til mjög lágrar líkams-

þyngdar miðað við aldur, kyn og líkamlega heilsu. Mjög lág líkamsþyngd er skil-

greind sem líkamsþyngd sem er undir eðlilegum lágmarksviðmiðum. 

b) Gríðarleg hræðsla við það að þyngjast eða fitna, eða viðvarandi hegðun sem 

kemur í veg fyrir þyngdaraukningu, þrátt fyrir mjög lága líkamsþyngd.  



 

 

 

8 

c) Trufluð skynjun á eigin líkamslögun og þyngd. Röskun á því hvernig einstakl-

ingur upplifir eigin líkama og þyngd. Sjálfsmat óeðlilega háð líkamslögun og þyngd 

og engin grein gerð fyrir alvarleika lágrar líkamsþyngdar (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Lystarstoli er síðan skipt niður í tvær tegundir til þess að bera betri kennsl á 

hegðunarmynstur sjúklinganna. Annars vegar takmarkandi tegund (e. restricting 

type), en þá hefur einstaklingur ekki stundað lotuofát eða losunarhegðun síðastliðna 

þrjá mánuði. Þyngdartapi einstaklingsins er í staðinn náð með því að draga úr orku-

inntöku, fasta og/eða æfa óhóflega. Hins vegar lotuofát/ræsandi gerð (e. binge 

eating/purging type), þar sem einstaklingurinn stundar endurtekið lotuofát eða 

losunarhegðun (framkalla uppköst eða misnota hægða- eða þvaglosandi lyf) síðast-

liðna þrjá mánuði (American Psychiatric Association, 2013). 

Lystarstol greinist helst hjá ungum konum, en fyrir hverjar 12 konur greinist einn 

karlmaður (Anna Sigurðardóttir, Sigurður Páll Pálsson og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 

2010).  Íslenska nafnið lystarstol gefur ekki rétta mynd af þeim einkennum sem 

sjúkdómurinn hefur í för með sér. Einstaklingar með þennan sjúkdóm eru ekki með 

lystarleysi heldur neita þeir sér um mat af áhyggjum við það að þyngjast og eru því 

einstaklingar með þennan sjúkdóm óeðlilega magrir (Anna Sigurðardóttir, Sigurður 

Páll Pálsson og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2010). 

Margvíslegar ástæður geta verið fyrir því að fólk fær lystarstol, má þar nefna 

veikindi, áföll, einelti eða dauðsföll en hjá flestum byrjar lystarstol í kjölfar 

megrunar þar sem markmiðið er að létta sig aðeins (Fairburn og Harrison, 2003). 

Margar orsakir geta verið fyrir því að fólk fari í frekari megrun sem að lokum leiðir 

til þráhyggju þar sem einstaklingnum finnst hann aldrei vera nægilega grannur 

(Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Í kringum 1-2 % af 

fólki mun þróa með sér lystarstol einhvern tímann á lífsleiðinni og eru það í 90-95 

% tilvika kvenmenn (Hudson, Hiripi, Pope og Kessler, 2007). Lystarstol byrjar í 

flestum tilvikum á unglingsárunum, milli 15-19 ára aldurs (Nolen-Hoeksema, 

2011).  
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Lotugræðgi (bulimia nervosa) 

Í DSM-V greiningarkerfinu eru eftirfarandi viðmið notuð til þess að greina einstakl-

inga með lotugræðgi (American Psychiatric Association, 2013):  

a) Endurtekin átköst og tímabil átkasta, sem einkennast af eftirfarandi:  

1. Borðar á vissum tímabilum (innan tveggja klukkustunda t.d.), magn af 

mat sem er örugglega stærri skammtur en flestir einstaklingar myndu borða á sama 

tíma undir sömu kringumstæðum.  

2. Stjórnleysi við át á þessu tímabili (t.d. að finnast þeir ekki geta hætt að 

borða eða stjórnað því hversu mikið eða hvað þeir borða. 

b) Endurtekin óeðlileg hegðun til þess að koma í veg fyrir þyngdaraukningu eins 

og að framkalla uppköst, misnota hægðalyf (vatnslosandi lyf og önnur lyf), fasta og 

stunda óhóflega líkamsrækt.  

c) Átköst og óeðlileg losunarhegðun á sér stað að meðaltali minnst einu sinni í viku 

yfir þriggja mánaða tímabil.  

d) Sjálfsmat einstaklings er eingöngu háð líkamsþyngd og líkamslögun. 

e) Röskunin er ekki eingöngu til staðar á tímabili lystarstols. 

Lotugræðgisjúklingar notast oft við uppköst, svelti, hreyfingu og/eða hægðalosandi 

lyf til þess að stjórna líkamsþyngd sinni. Einnig nota þeir þjálfun og brennslu til 

þess að hafa stjórn á líkamsþyngdinni (Bratland-Sanda o.fl., 2010a). 

Lotuofát (Binge eating disorder) 

Í DSM-V greiningarkerfinu eru eftirfarandi viðmið notuð til þess að greina einstakl-

inga með lotuofát (American Psychiatric Association, 2013):  

a) Endurtekin átköst og tímabil átkasta, sem einkennast af báðum eftirfarandi ein-

kennum: 

1. Borðar á vissum tímabilum (innan tveggja klukkustunda t.d.), magn af mat 

sem er örugglega stærri skammtur en flestir einstaklingar myndu borða á 

sama tíma undir sömu kringumstæðum.  
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2. Stjórnleysi við át á þessu tímabili (t.d. að finnast þeir ekki geta hætt að borða eða 

stjórnað því hversu mikið eða hvað þeir borða. 

b) Átkastið einkennist af a.m.k. 3 atriðum af eftirlöldu: 

1. Borðar miklu hraðar en venjulega. 

2. Borðar þar til eintaklingurinn er orðinn óþægilega saddur. 

3. Borðar mikið magn af mat án þess að vera svangur. 

4. Borðar einn af skömm yfir hve mikið eintaklingurinn borðar. 

5. Líður illa eftir átkastið, fyrirlítur sjálfan sig, þunglyndi og sektarkennd. 

c) Mikil streita fylgir átköstum. 

d) Átköst eiga sér stað að meðaltali minnst einu sinni í viku yfir þriggja mánaða 

tímabil. 

e) Lotuofát tengist ekki  endurteknum óæskilegri losunarhegðun eins og í lotu-

græðgi og á sér ekki stað eingöngu á tímabili lotugræðgi eða lystarstols (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Aðrar átraskanir (e. Other Specified Feeding or eating disorder (OSFED)) 

Einnig eru tilgreindar aðrar átraskanir (e. Other Specified Feeding or eating disorder 

(OSFED)) sem American Psychiatric Association, (2013) hefur einnig gefið út 

greiningarviðmið til þess að greina einstaklinga með: 

1. Ódæmigerð átröskun: öll skilmerki lystarstols uppfyllt, fyrir utan að þrátt fyrir 

mikið þyngdartap er líkamsþyngd einstaklingsins innan eðlilegra marka.  

2. Lotugræðgi (af lágri tíðni og/eða yfir takmarkað tímabil): öll skilmerki lotu-

græðgi uppfyllt, fyrir utan að átköstin og losunarhegðunin hafa átt sér stað, að 

meðaltali, sjaldnar en einu sinni í viku og/eða í minna en þrjá mánuði. 

3. Lotuofát (af lágri tíðni og/eða yfir takmarkað tímabil): öll skilmerki lotuofáts 

uppfyllt, fyrir utan að lotuofátið á sér stað, að meðaltali, sjaldnar en einu sinni í viku 

og/eða í minna en þrjá mánuði. 

4. Hreinsunarröskun: endurtekin losunarhegðun til þess að hafa áhrif á þyngd og 

líkamslögun (framkalla uppköst eða misnota hægða- eða þvaglosandi lyf) án þess 

að lotuofát sé til staðar. 
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5. Næturátssjúkdómur: endurtekin hegðun af næturáti, sem lýsir sér í að einstakl-

ingur vaknar upp á nóttunni til þess að borða eða borðar óhóflega mikið eftir kvöld-

mat. Þetta er gert með fullri vitund einstaklingsins (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Óskilgreindar fæðu eða átraskanir (Unspecified Feeding or Eating Disorder) 

Þessi flokkur á við öll þau einkenni af átröskun sem valda mikilli truflun í félags-

legum, vinnulegum og öðrum mikilvægum athöfnum í daglegu lífi án þess að 

mæta fullum greiningarviðmiðum annarra flokka átröskunar (American 

Psychiatric Association, 2013). 

ICD-10 greiningarkerfið styðst við hugtökin ódæmigert lystarstol og ódæmigerða 

lotugræðgi án þess að útlista það frekar (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006). 

1.2   Afleiðingar átröskunar. 

Átröskunarsjúkdómar geta haft í för með sér marga líkamlega fylgikvilla. Hjá sjúkl-

ingum með lystarstol er algengt að líkamlegir fylgikvillar séu hægur hjartsláttur, 

beingisnun og beinþynning, fækkun á hvítum blóðkornum og lágur líkamshiti 

(Arcelus, Mitchell, Wales og Nielsen, 2011).  

Frjósemisvandamál er einnig ein af þeim afleiðingum sem átröskunarsjúkdómar 

geta haft á líkamann (Micali, 2008).  

Algeng líkamleg einkenni hjá sjúklingum með lotugræðgi eru sjúkdómar í melt-

ingarfærum, munnholi og tönnum. Einnig verður oft röskun á vökva og saltjafn-

vægi í líkama þessara sjúklinga sem getur orsakað bjúgmyndun. Röskun á tíðar-

blæðingum og húðvandamál eru einnig einkenni sem geta fylgt þessum sjúkdómi 

(Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006).  

 Lystarstol er þriðja algengasta dánarorsök unglingsstelpna í Evrópu (Keel 

o.fl., 2003). Dánartíðni lystarstolssjúklinga er sex sinnum hærri en dánartíðni al-

mennings. Þessa háu dánartíðni er hægt að rekja til bæði líkamlegra fylgikvilla og 

hárrar tíðni sjálfsvíga hjá lystarstolssjúklingum (Keel o.fl., 2003). Þrátt fyrir að 

lystarstol sé sjaldgæfari en flestir aðrir geðsjúkdómar, líkt og þunglyndi og geð-

klofi, er dánartíðnin samt sem áður hæst (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006). Í íslenskri rannsókn um lystarstol sem Anna Sigurðardóttir, 
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Sigurður Páll Pálsson og Guðlaug Þorsteinsdóttir (2010) framkvæmdu var dánar-

tíðni mun lægri en búist var við á Íslandi. Hér á landi eru einungis tvö skráð 

dauðsföll af völdum átröskunar frá árinu 1996 til ársins 2015 (Hagstofan, 2017). 

Má því áætla að þegar sjúklingar hafa tekið eigið líf er dánarorsök skráð sem 

önnur orsök en átröskunar sjúkdómur. Ástæða fyrir lágri dánartíðni á Íslandi gæti 

verið gott heilbrigðiskerfi og góð þjónusta. Einnig er talið að stærð landsins og 

nánd Íslendinga spili þar stórt hlutverk. Þar sem sjúklingar nái ekki að einangra 

sig það mikið vegna náina tengsla innan fjölskyldna hér á landi (Anna Sigurðar-

dóttir, Sigurður Páll Pálsson og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2010). 

1.3 Meðferð og batahorfur  

Lystarstol er sú tegund átraskana sem hefur verið talin sú alvarlegasta og sú tegund 

sem erfiðast er að meðhöndla (Anna Sigurðardóttir, Sigurður Páll Pálsson og Guð-

laug Þorsteinsdóttir, 2010). Fólk með lystarstol sýnir oft mótspyrnu, lítinn áhuga og 

er ekki samvinnufúst í meðferð. Þau leita sér því í fáum tilvikum meðferðarúrræða 

að eigin frumkvæði (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006; 

Nolen-Hoeksema, 2011). Samkvæmt leiðbeiningum Embætti landlæknis þarf að 

greina og meðhöndla lystarstol snemma til þess að draga úr langtíma áhættu sjúk-

dómsins (Embætti landlæknis, 2006).  

Mikilvægi þess að almenningur sé upplýstur um hina margvíslegu áhrifaþætti 

holdafars er mikið í umræðunni nú til dags (Puhl og Heuer, 2010). 

Erfitt er að sjá á holdafari lotugræðgisjúklinga að þeir séu veikir þar sem þeir eru 

yfirleitt í kjörþyngd (Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 

Í leiðbeiningum Embættis landlæknis er talað um að stuðningur og hvatning til þess 

að leita sér sjálfshjálparaðferða við lotugræðgi geti bætt batahorfur, í því tilfelli 

getur verið gott að vera með góðan þjálfara sem hefur þekkingu á þessu sviði 

(Embætti landlæknis, 2006).  

Í samantekt úr 119 rannsóknum á batahorfum einstaklinga með lystarstol sem 

gerðar voru víðsvegar um heiminn sést að líkurnar á því að ná bata eru góðar. 

Heildarfjöldi einstaklinga í ofangreindum rannsóknum sem voru með lystarstol 

voru 5.590 manns, þar voru bæði konur og karlar. Niðurstöður samantektarinnar 
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sýndu að u.þ.b. 46,9% náðu fullum bata af sjúkdómnum, um 33,5% náðu bata að 

einhverju leyti en 20,8% glímdu enn við sjúkdóminn (Steinhausen, 2002). 

1.4 Átröskun og hreyfing 

Hreyfing er talin vera mikilvæg fyrir andlega, líkamlega og félagslega vellíðan 

fólks (Lýðheilsustöð, 2008). Einnig er hreyfing talin vera mikilvæg fyrir einstakl-

inga til þess að auka trú þeirra á eigin getu sem stuðlar að bættu sjálfstrausti og 

sjálfsmati (Bandura, 1982). Líkamsímynd einstaklinga er talin styrkjast við hreyf-

ingu og hefur það einnig jákvæð áhrif á sjálfstraust einstaklinga (Campbell og 

Hausenblas, 2009). Einnig hafa margar rannsóknir sýnt fram á það að í mörgum 

tilfellum minnki regluleg hreyfing einkenni þunglyndis og kvíða (Craft og Perna, 

2004; Carek, Laibstain og Carek, 2011). Þrátt fyrir öll þau jákvæðu áhrif sem hreyf-

ing hefur á líkamann hafa rannsóknir sýnt fram á neikvæð áhrif þess að stunda of 

mikla hreyfingu (Allegre, Souville, Therme, Griffiths, 2006). Einnig hefur verið 

talað um að þjálfun geti verið einn orsakavaldur þess að fólk fái átröskun (Hechler, 

Beumont, Marks, og Touyz, 2005). Aidman og Woolard (2003) sýndu fram á það í 

rannsókn sinni að þeir sem stundi of mikla líkamsrækt geti orðið háðir henni og 

fundið fyrir fráhvarfseinkennum þegar hún er ekki stunduð. Þetta hegðunarmynstur 

er oft kallað líkamsræktarfíkn (e. exercise addiction). Mörg hugtök hafa hinsvegar 

verið notuð í þessu samhengi og má þar nefna skyldubundin líkamsrækt (e. 

Obligatory exercising), áráttukennd líkamsrækt (e. Compulsive exercising), of-

nautnar líkamsrækt (e. Abusive exercising), ánetjun líkamsræktar (e. Exercise 

dependence), óhófleg líkamsrækt (e. Excessive exercising), sjúkleg líkamsrækt (e. 

Morbid exercising) og líkamsræktarfíkn (e. Exercise addiction) (Landolfi, 2013; 

Terry, Szabo og Griffiths, 2004). 

Líkamsræktarfíkn flokkast undir atferlisfíkn. Atferlisfíkn er þegar einstaklingur 

missir stjórn á hegðun sinni og innri hvötum og viðheldur þessari hegðun í óhóflegu 

magni þrátt fyrir að gera sér grein fyrir skaðlegum afleiðingum hennar (Grant, 

Potenza, Weinstain og Gorelick, 2010).        

Líkamsræktarfíkn hefur verið skipt niður í tvö stig; fyrsta stigs líkamsræktarfíkn (e. 

primary exercise addiction) og annars stigs líkamsræktarfíkn (e. secondary exercise 

addiction). Fyrsta stigs líkamsræktarfíkn er einungis er hægt að greina þegar önnur 

geðröskun er ekki til staðar (Veale, 1987). Fyrsta stigs líkamsræktarfíkn er það 
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þegar aðalmarkmiðið er hreyfing og frammistöðubæting. Þessi hegðun er oftast 

stunduð til þess að komast hjá einhverju eins og óhóflegu stressi (Veale, 1987). 

Annars stigs líkamsræktarfíkn er það kallað þegar önnur geðröskun er til staðar, líkt 

og átröskun. Annars stigs líkamsræktarfíkn er það  þegar einstaklingurinn hefur það 

að meginmarkmiði að hreyfa sig óhóflega mikið til þess eins að létta sig (Berczik, 

Szabó, Griffiths, Kurimay, Kun, Urbán og Demetrovics, 2012). Fyrir marga át-

röskunarsjúklinga sem eru háðir æfingum verða æfingar mikilvægara en flest 

annað. Það orsakast ekki af því að þau séu að æfa til þess að verða best í sinni íþrótt 

heldur orsakast það af því að þau komast ekki í gegnum daginn án þess að æfa og 

eru því háð æfingum. Æfingarnar verða því mikilvægari en vinir, fjölskylda, heilsa 

og vinna (Bratland-Sanda, 2012; Bratland-Sanda o.fl. 2010a). Þetta tengist því 

einnig að sjúklingarnir hafa mikla þörf fyrir það að vera grannir og fullnægja þannig 

þörfum sínum og tilfinningum.  

1.5 Menntun og fræðsla  

Það er breytilegt eftir líkamsræktarstöðvum hvaða kröfur þau gera til starfsfólks svo 

þau fái að starfa sem þjálfarar inn á stöðvunum. Engin lög eða reglur eru til um það 

á Íslandi hverskonar menntun einkaþjálfarar þurfi að hafa til þess að starfa sem 

slíkir. Fjölbreytt menntun er í boði um allan heim til þess að fræðast um líkamann, 

þjálffræði og heilsu fólks. Á Íslandi eru einnig mismunandi nám í boði í þessum 

fræðum og eru þau á mismunandi stigum menntakerfisins, bæði framhaldskólastigi 

og háskólastigi. Einnig eru í boði styttri námsleiðir sem ekki eru viðurkenndar af 

Menntamálastofnun.  

1.6  Viðvörunarbjöllur 

Íþrótta og Ólympíusamband Íslands (2017) gerði samantekt á fræðsluefni fyrir 

þjálfara og íþróttafélög þar sem fram kom að gagnlegt væri að fylgjast með 

hegðunarbreytingum og má þar nefna einkenni eins og að einstaklingurinn sé farinn 

að stunda óhóflega erfiðar og langar æfingar í óhóflegu magni. Margir átröskunar-

sjúklingar bera það hinsvegar ekki utan á sér að þeir séu veikir og eru til dæmis 

margir sjúklingar í kjörþyngd þrátt fyrir mikil veikindi.  
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Tafla 1. Einkenni og kennitákn (Ros og Virke Trening, e.d.) 

Breytingar í skapi Breytingar í hegðun Líkamleg einkenni 

Þreyta 

Svefn erfiðleikar 

Pirringur 

Skapsveiflur 

Hræðsla við þyngdaraukn-

ingu 

Einangrar sig 

Afþakkar félagslega við-

burði þar sem matur gæti 

verið á boðstólum 

Mjög upptekin af mat, 

líkama, þyngd, þjálfun 

og/eða útliti  

Vigtar sig oft 

Notar stór föt til þess að fela 

líkamann 

Segir að hann/hún sé of 

feitur/feit þrátt fyrir að vera 

of léttur/létt 

Matur 

Borðar helst einn 

Velur lágkolvetna mat, 

léttar vörur eða bara hollar 

matvörur 

Leyfir sér ekki sætar eða 

feitar matvörur 

Borðar litla skammta 

Færir matinn til á disknum 

Hendir eða felur mat 

Yfirgefur borðið strax eftir 

máltíðina, og/eða einu sinni 

eða oftar á meðan máltíð 

stendur yfir 

Borðar yfir sig 

Þjálfun 

Mikið æfingaálag (langar 

æfingar og/eða mikil 

keyrsla) 

Æfir gjarnan nokkrum 

sinnum yfir daginn 

Einhæf þjálfun (þolþjálfun) 

Sýnir sjaldan gleði á æf-

ingum  

Þyngdartap 

Þyngdarsveiflur 

Engar blæðingar  

Svimi 

Þreyta 

Magaverkir 

Verður auðveldlega kalt, 

kal á höndum og fótum 

Bólgnar kinnar 

Flatt og líflaust hár 
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Markmiðið með rannsókninni er að kanna faglega þekkingu þjálfara á átröskunar-

sjúkdómum, greiningarviðmiðum og hegðunarmynstri og skoða upplifun þjálfara 

og sérfræðinga á því hversu mikið er um átröskunarsjúklinga inni á líkamsræktar-

stöðvum. Einnig var markmiðið að kanna það hvort einkaþjálfarar hafi þurft að 

takast á við ofangreinda sjúklinga, hvernig þeir fóru að því og hvort þeir telji þekk-

ingu sína næga á sjúkdómnum til þess að leiðbeina sjúklingum í þjálfun hjá sér. Þá 

var einnig skoðað hvort einhvers konar aðgerðaráætlanir séu til staðar á líkams-

ræktarstöðvum og hvort einhver stefna sé hjá líkamsræktarstöðvum á Íslandi til þess 

að aðstoða átröskunarsjúklinga.  

Með aukinni þekkingu á átröskunarsjúkdómum og afleiðingum þeirra er auð-

veldara fyrir þjálfara og starfsfólk líkamsræktarstöðvanna að leiðbeina viðskipta-

vinum sínum betur. 

Einnig telur rannsakandi það mikilvægt að þessir hlutir verði ræddir og hvetji þá 

vonandi einkaþjálfara og fagaðila til umhugsunar hvað betur má fara. 

2 Aðferðir og gögn 

Hér að neðan verður farið yfir það hver tilgangur rannsóknarinnar var, markmið og 

einnig hvaða rannsóknarspurningar var stuðst við. Einnig verður greint frá og færð 

rök fyrir því hvaða aðferðir var notast við til þess að fá sem áreiðanlegust svör við 

rannsóknarspurningunum. Einnig verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar 

og hvers vegna þeir urðu fyrir valinu. Að lokum verður svo greint frá því hvernig 

úrvinnsla gagna og gagnasöfnun var háttað. 

2.1  Tilgangur og markmið 

Tilgangur þessarar rannsóknar var þríþættur, í fyrsta lagi að skoða hvernig einka-

þjálfarar og líkamsræktarstöðvar eru að taka á átröskunar sjúklingum inn á stöðv-

unum hjá sér og hversu mikið þeir verða varir við slík sjúkdómseinkenni. Í öðru 

lagi hvort einkaþjálfarar væru upplýstir um einhvers konar aðgerðaráætlanir á 

vinnustöðvum sínum þegar átröskunarsjúklingur er í þjálfun hjá þeim. Og í þriðja 

lagi var tilgangurinn að vekja einkaþjálfara til umhugsunar um það hvort eða 

hvernig þeir myndu bregðast við átröskunarsjúklingum í þjálfun hjá sér.  
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Markmiðið er eins og áður segir að vekja aðila sem vinna með átröskunarsjúklinga 

inn á líkamsræktarstöðvunum til umhugsunar um stöðu mála og vonandi bregðast 

við með úrbótum þar sem þarf. 

2.2  Rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunum var valið að nota eigindlega rannsóknarað-

ferð í formi viðtala með fyrirbærafræðilegri nálgun. Tilgangur slíkrar aðferðar er að 

auka skilning á reynslu, túlkun og upplifun þátttakenda. Þessi aðferð hentar vel 

þegar markmið rannsakanda er að sækja gögn sem geta leitt til dýpri skilnings á 

viðfangsefnið. Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa rannsakanda töluvert svigrúm 

og sveigjanleika, m.a. möguleika á að þróa rannsóknaraðferðina í rannsóknarferl-

inu, nýta fjölbreyttari gögn og öðlast dýpri skilning og sýn á viðfangsefnið (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a).  

Fyrirbærafræði er heimspekistefna sem kom fram á 20. Öld vísa strax hér. Hún er  

bæði heimspeki og rannsóknaraðferð. Hún er heimspeki sem færir hlutina aftur yfir 

í tilveru þeirra sem hafa reynt og telur að ekki sé hægt að skilja manninn nema í 

gegnum hans eigin reynslu. Kjarni hennar er að rannsaka mannlega vitund eins og 

hún birtist frá sjónarhóli þess sem upplifir.  Að reyna að skilja reynsluheim fólks 

og að sjá lífið út frá þeirra sjónarhóli. Hún er lýsandi rannsóknaraðferð og byggir á 

tilleiðslu og markmið hennar er að lýsa og rannsaka öll fyrirbæri. Í lýsandi rann-

sóknum er aflað upplýsinga um tilteknar breytur á ákveðnum sviðum. Sérstökum 

tilvikum er safnað saman í eina heild og forsendurnar styðja  niðurstöðuna en 

tryggja hana ekki (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Með því að nota eigindleg viðtöl er  eins og áður segir leitast eftir því að ná dýpt í 

umfjöllunina um viðfangsefnið ásamt því að ná fram ólíkum sjónarhornum þátttak-

enda til þess að ná fram sem mestum blæbrigðum eins og mögulegt er, þó ætíð í 

ljósi tilgangs rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). 

 

2.3  Rannsóknarspurningar 

Hver er þekking einkaþjálfara á átröskunar einkennum hjá einstaklingum í þjálfun 

hjá sér? 
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Eru líkamsræktstöðvar undir það búnar til að takast á við átröskunarsjúklinga í 

þjálfun hjá sér? 

2.4  Framkvæmd 

Í rannsókninni var notast við hálf opin viðtöl þar sem stuðst var við fyrirfram á-

kveðnar spurningar ásamt því að fá þátttakendur til þess að segja sína reynslu og 

skoðanir á málefninu (Esterberg, 2008). Með því að notast við hálf opin viðtöl var 

ætlast til að fá fram þá þekkingu, hugmyndir og skilning sem þátttakendur höfðu á 

efninu. Þessi viðtöl eru óformleg og líkjast frekar almennu samtali frekar en viðtali 

og eru þátttakendur hvattir til þess að tala um umræðuefnið án þess að vera 

þvingaðir eða fordæmdir fyrir þau svör sem gefin eru (Esterberg, 2008).  

2.5  Þátttakendur 

Tilgangsúrtak var notað til þess að finna þátttakendur. En í slíku úrtaki eru viðmæl-

endur valdir sem best henta markmiði rannsóknarinnar sem er eins og áður sagði að 

kanna faglega þekkingu einkaþjálfara á átröskunarsjúkdómum, greiningarvið-

miðum og hegðunarmynstri átröskunarsjúklinga og einnig að kanna upplifun 

þjálfara og sérfræðinga á því hversu mikið er um átröskunarsjúklinga inn á líkams-

ræktarstöðvunum. Með tilgangsúrtaki er verið að fá fram bæði almenna reynslu og 

sértæka af því sem rannsaka á (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Leitað er eftir viðhorfum og reynslu bæði þjálfara og svo þeirra sem vinna með 

átröskunarsjúklingum í meðferð. Þeir þátttakendur sem fengnir voru til viðtals falla 

því allir undir skilgreiningu tilgangsúrtaksins.  

Viðtöl voru því tekin við fólk sem vinnur við einkaþjálfun og einnig fagfólk sem 

vinnur með átröskunarsjúklingum og hefur því mikla þekkingu á þessu sviði. Það 

var unnið með tvo viðtalsramma sem ætlaðir voru sitthvorum viðmælendahópnum.  

Þátttakendur voru níu talsins, fjórir meðferðaraðilar og fimm einkaþjálfarar. Með-

ferðaraðilarnir starfa allir sem slíkir og hafa mikla reynslu á því sviði. Þrír af þeim 

eru sálfræðingar og í einu viðtalinu sem tekið var við sálfræðing var ráðgjafi einnig 

og því eru þau nefnd teymi hér eftir. Einkaþjálfararnir hafa allir misjafnlega mikla 

reynslu og menntun af þjálfarastörfum. Einkaþjálfari eitt er íþróttafræðingur og 

hefur hann margra ára reynslu af þjálfun. Stöðin sem hann vinnur á er mjög vinsæl 
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meðal íþróttafólks. Einkaþjálfari tvö er með einkaþjálfunarréttindi frá líkams-

ræktarstöðinni sem hann vinnur hjá. Þessi þjálfari er tiltölulega nýbúinn að sækja 

sér þá menntun.  Einkaþjálfari þrjú er íþróttafræðingur og hefur einnig farið á 

námskeið í einkaþjálfun sem líkamsræktarstöðin sem hann vinnur hjá stendur fyrir. 

Hann hefur nokkurra ára reynslu af þjálfun. Einkaþjálfari fjögur er með ÍAK einka-

þjálfunarréttindi og er tiltölulega nýkominn með þau réttindi. Einkaþjálfari fimm er 

með margra ára reynslu af þjálfun og hefur sótt margvísleg námskeið um allan heim 

um þjálfun og næringu. 

2.6  Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Viðtölin voru tekin á vormánuðum 2018. Öll viðtölin voru tekin upp á stafræna 

hljóðupptöku sem svo var rituð niður. Úrvinnsla gagnanna var greind eftir þemum 

og niðurstöður túlkaðar út frá þeim af rannsakanda. 

3 Niðurstöður 

Hér að neðan verður farið yfir niðurstöður úr viðtölunum sem tekin voru við fram-

kvæmd rannsóknarinnar.  

Alls voru tekin átta viðtöl. Fimm viðtöl voru tekin við einkaþjálfara og þrjú við 

fagfólk á sviði meðferða við átröskunum; tveir sálfræðingar og eitt viðtal við tvo 

fagaðila (sálfræðingur og ráðgjafi) innan meðferðarstofnunar. Þátttakendur eru 

flokkaðir sem einkaþjálfari 1,2,3,4 og 5 (E1, E2, E3, E4, E5) og fagaðilarnir sem 

sálfræðingur 1, sálfræðingur 2 og teymi, þar sem þátttakendur í því viðtali voru 

tveir, sálfræðingur og ráðgjafi. Í ljósi trúnaðar verður persónufornafnið „hann“ 

notað þegar vitnað er í viðtöl óháð kyni þátttakenda. 

3.1 Upplifun þjálfara af átröskunarsjúklingum innan veggja líkamsræktar-

stöðvanna og í þjálfun hjá sér. 

Miðað við þau viðtöl sem tekin voru þá hafa menning og stærð líkamsræktarstöðva 

mikið að segja varðandi fjölda átröskunarsjúklinga sem stunda æfingar þar. Frá-

sagnir þátttakendanna voru margvíslega af þessari upplifun þeirra t.d. taldi E3 sig 

verða varann við þetta daglega á líkamsræktarstöðinni sem hann vinnur á enda fer 

margt fólk í gegnum stöðina á hverjum degi. Hann telur sig sjá þetta á útlitinu einu 

saman. Hann telur ekki að margir átröskunarsjúklingar sæki tíma í einkaþjálfun hjá 

sér en tekur frekar eftir fólki sem hann telur í ofþjálfun og/eða með þráhyggju fyrir 
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því að vera í formi. E4 segist ekki mikið verða var við átröskunarsjúklinga á stöð-

inni sem hann vinnur á og kvaðst hann aldrei hafa hugsað: „vá þessi er með át-

röskun“ vegna viðskiptavinar stöðvarinnar. Hann verður var við einn og einn við-

skiptavin sem væri að reyna „að bæta sig“. Einnig nefndi hann að hann væri almennt 

með granna viðskiptavini í þjálfun hjá sér en taldi það ekki vera vegna veikinda 

heldur að eðlisfari. 

E1 minntist þess að á sínum fyrri vinnustað hefði einstaklingi verið bannað að æfa 

vegna veikinda en á þeim vinnustað hafði hann einnig vitað til þess að fleiri ein-

staklingar sem stunduðu æfingar þar hefðu verið að glíma við átraskanir. Hann 

segist ekki verða var við slíkt á núverandi vinnustað og taldi helstu ástæðu þess vera 

að meiri nánd væri á þeim stað og að erfitt væri að fela sig því allir sem stunduðu 

æfingar þar þekktust. Þegar núverandi vinnustaður hans var ræddur tók E1 svo til 

orða: „maður getur aldrei fullyrt en ég myndi eiginlega ganga svo langt að fullyrða 

það að það væri ekki hérna“. Hann vill meina að líkamsræktarstöðin þeirra hentaði 

ekki vel fyrir veikan einstakling vegna nándarinnar sem minnst er á hér að ofan. 

E2 datt í hug tvö hugsanleg tilvik af átröskun hjá þeim sem stunduðu þjálfun hjá 

sér. Í öðru tilvikinu grunaði E2 átröskun vegna þess hversu grannur viðskiptavinur-

inn var. Í hinu tilvikinu vegna þess að viðskiptavinurinn hefði óvenjulega mikla 

þörf til að æfa og ætti mjög erfitt með að sleppa æfingum. Hann nefndi einnig að 

hann yrði var við fólk á líkamsræktarstöðinni sem væri mjög grannt og einnig fólk 

sem væri að glíma við einhverskonar þráhyggju t.d. með því að telja ofan í sig hita-

einingar og taka átköst en þessi tilvik væru ekki eins augljós fyrir starfsfólk líkams-

ræktarstöðva. 

E5 taldi sig verða mikið varann við einkenni átröskunar og taldi hann aukningu vera 

í því núna inn á líkamsræktarstöðinni sem hann vinnur hjá. Hann segist tengja aukn-

inguna mikið við þessa „skyndi tíma“ þar sem fólk er endalaust að leita af 

einhverjum skyndi lausnum til þess að koma sér í betra form á sem stystum tíma. 

Hann vildi meina að hann myndi greina þetta fljótt hjá fólki og að þessi hegðun 

væri einnig oft hægt að tengja við vissar tegundir íþrótta þar sem fólk þyrfti að fara 

í gegnum niðurskurð fyrir keppnir. „Það eru margir að dansa á línunni og svo er það 

auðvitað þessi fitness heimur „heilbrigði heimurinn“ sem er svo hættulegur“. 
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3.2 Menntun og þekking 

Allir þátttakendur voru sammála um það að menntun skipti máli hvort og/eða 

hvernig einkaþjálfarar myndu bregðast við átröskunartilfellum í þjálfun hjá sér. E4 

bætti við að hann teldi að reynsla einkaþjálfara skipti líka máli í því samhengi. 

 „Ég tel mig ekki hafa fengið næga fræðslu í þessu í mínu námi.“ sagði E2 aðspurður 

hvort hann teldi menntun sína hafa áhrif á það hvort hann myndi bregðast við át-

röskunarsjúklingum í þjálfun hjá sér. Taka má fram að hann hefur lokið við nám 

sem boðið er upp á á Íslandi til þess að starfa sem einkaþjálfari. Hins vegar taldi E1 

menntun ekki hafa úrslitaáhrif en hafði orð á því að í háskóla er kennd gagnrýnin 

hugsun og að hún hjálpi viðkomandi að takast á við hluti. Einnig sagði hann frá því 

að líkamsræktarstöðin sem hann vinnur á gerði menntunarkröfur til þjálfara. Kröfur 

stöðvarinnar væru að þjálfarinn hefði ÍAK einkaþjálfunarréttindi eða að væri búinn 

með BSc gráðu í sjúkraþjálfun eða íþróttafræði. Það eitt væri hinsvegar ekki 

nægjanlegt því einnig væru tekin ráðningarviðtöl þar sem farið væri yfir það hvort 

viðkomandi „sé vel þenkjandi“ eins og hann orðaði það. E1 taldi einnig að eftir 

þriggja ára nám þá væri viðkomandi búinn að sækja einhverskonar fræðslu-

námskeið og þess vegna væru þeir einstaklingar tilbúnari í að vinna sem þjálfarar.  

E5 var þeirrar skoðunar að einkaþjálfarar þurfi meiri menntun og að menntun sé 

það sem skipti mestu máli. Hann taldi mikilvægt að endurmenntun eigi sér stað hjá 

fólki sem væri að vinna við þjálfun. Einnig taldi hann einkaþjálfara almennt ekki 

hafa næga þekkingu á þessu málefni og taldi að almennt þyrftu þeir að bæta sig á 

því sviði.   

E3 taldi menntun einkaþjálfara mjög mikilvæga og taldi hann allt of marga vera að 

vinna sem slíkir þrátt fyrir enga menntun. „Ég held að það séu allt of margir að 

þjálfa því þeir hafa bara keppt á einhverju fitnessmóti og þá er það bara haltur leiðir 

blindan“. Hann telur líka áherslurnar í þjálfun hjá ómenntuðum þjálfurum oft lýsa 

því hverskonar reynslu það sé með. 

Sálfræðingur1 sagði frá því að hans eina þekking á því að þekking þjálfara væri 

hugsanlega ekki næg á þessu sviði væri af frásögnum skjólstæðinga sinna.  

Sálfræðingur 2 telur kröfur til menntunar ekki nægjanlegar og bendir á að hver sem 

er geti farið á helgarnámskeið og unnið sem menntaður einkaþjálfari. Viðskiptavinir 
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þeirra telja sig oft getað fylgt þeirra ráðleggingum, þá sérstakleg varðandi mataræði, 

og aukið við þyngd sína með því einu að bæta á sig vöðvum, ekki fitu. Einnig hafði 

hann orð á því að margir skjólstæðingar hans hefðu náð sér í einkaþjálfara menntun 

og farið að vinna sem slíkir þrátt fyrir veikindi sín. „Því miður er þetta alveg skelfi-

legt. Ég hef haft sjúklinga sem eru með mikla átröskun og fara svo á eitthvað fimm 

vikna helgarnámskeið og vinna sem einkaþjálfarar“.  

Teymið segir það sína reynslu að mikið vanti upp á þekkingu einkaþjálfara í þessum 

málum en tóku þeir það einnig fram að þeir hefðu litla þekkingu á því hvernig námi 

einkaþjálfara væri háttað og hvort þessi efni væru tekin eitthvað fyrir í því námi. 

Hins vegar fögnuðu þeir því þegar einkaþjálfarar hefðu sambandi við þá og leituðu 

ráða og fræðslu t.d. um það hvernig þeir ættu að tala við viðskiptavini sína með 

sjúkdóminn og bættu við að þá vantaði klárlega þjálfun og þekkingu á því sviði og 

að slíkt yrði mikil bót við námið þeirra.  

3.3 Líkamsræktarstöðvar; stefna og aðgerðaráætlanir. 

Enginn af einkaþjálfurunum vissu til þess að einhverskonar aðgerðaráætlun væri í 

gangi sjá stöðvunum sem þeir unnu hjá. Hinsvegar voru þeir flestir á því að slík 

áætlun og stefna í þessum málum myndi hjálpa þeim við störf sín þegar grunur um 

átröskun kæmi upp hjá einstaklingum í þjálfun hjá þeim.  

E3 taldi að einhverjir starfsmenn og eigendur líkamsræktarstöðvarinnar sem hann 

vinnur hjá tækju á því ef þeir yrðu varir við það að viðskiptavinir væru illa á sig 

komnir líkamlega og stunduðu brennslutækin mikið. „Þau fylgjast með þessu“ eins 

og hann orðaði það. Til dæmis minntist hann þess að eigendur stöðvarinnar hefðu 

bannað viðskiptavini að stunda brennslutæki þar sem þau töldu að hann þyrfti að 

leita sér hjálpar. Einnig sagði hann að eigendur hefðu bent þjálfara á stöðinni að 

leita sér hjálpar þar sem grunur var  um að þjálfarinn væri með átröskun. 

E1 taldi það ekki vera stórvægilegt mál að útbúa aðgerðaráætlun og hann taldi að 

það myndi hjálpa að hafa einhvern ramma sem segði til um hvað gera eigi í slíkum 

aðstæðum. „Ég hugsa að það væri ekki vitlaust að hafa aðgerðaáætlun“. 

E2 er á þeirri skoðun að svona mál þurfi að fara í gegnum áður en þjálfarar byrji að 

vinna hjá stöðinni svo allir séu með sömu markmið og viti hvernig stöðin vilji 

bregðast við svona löguðu. Eins og hún sagði orðrétt: 
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„Segjum sem svo að ég hefði byrjað að vinna sem þjálfari og farið í gegnum 

einhvers konar helgarnámskeið eða fræðslu fyrir nýja þjálfara og þar hefði 

verið farið yfir þetta. T.d. að stöðin sé með þessa stefnu og þessar reglur. 

Stöðin vilji fylgjast með þessu og allir sem byrja hjá stöðinni fá þær upplýs-

ingar. Þjálfarar eigi að fylgjast með þessu og hafi rétt á að tala við viðskipta-

vini og viðskiptavinirnir viti einnig af því að þeir gætu átt von á því að það 

væri talað við þá.“  

E2 taldi þetta geta auðveldað sér starfið mikið og þá vissi hann til hvers væri ætlast 

af honum í þessum málum á líkamsræktarstöðinni. Einnig var E2 sannfærður um 

að það ætti að vera gerð aðgerðaráætlun, eins konar faglegur rammi sem settur væri 

af stöðinni sem hann vinnur hjá til þess að gera þessa nálgun auðveldari fyrir 

þjálfara.  

Sálfræðingur 2 þekkti ekki til þess að aðgerðaráætlanir eða stefnur í þessum málum 

væru til staðar á líkamsræktarstöðvum. Hins vegar var hann í verkefni í heimalandi 

sínu þar sem hann bjó til slíka áætlun fyrir líkamsræktarstöðvar í eigu háskólans þar 

í landi.  

„Við byggðum upp kerfi; ef einhver var sem olli áhyggjum þjálfaranna 

þá töluðu þjálfararnir við ábyrgðaraðilann á stöðinni. Síðan er það 

ábyrgðaraðilinn sem reynir að nálgast einstaklinginn og ræða við 

hann. Sá aðili tekur einstaklinginn afsíðis, t.d. inn á skrifstofu, þannig 

að enginn taki sérstaklega eftir þessum einstaklingi“.  

Svona byggði sálfræðingur 2 upp kerfi með teyminu sínu til þessa að aðstoða 

líkamsræktarstöðvarnar við það að takast á við einstaklinga með sjúkdómsein-

kennin inn á þeirra stöðvum. Ábyrgðaraðilinn fékk sérstaka fræðslu í því hver helstu 

einkenni átröskunar og líkamsræktarfíknar væru, almenna fræðslu um sjúkdóminn 

og hvernig best væri að nálgast einstaklinginn og hvað væri hægt að ráðleggja 

honum í framhaldinu af samtali þeirra, t.d. hvert hann gæti leitað sér fagaðstoðar.  

Hins vegar taldi sálfræðingur 2 að ekki væri nægilega mikið gert í þessum málum 

almennt þar sem líkamsræktareigendur hefðu ekki mikinn áhuga á þessu vandamáli. 

Hann taldi peninga hafa mikið að segja í því samhengi.  
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„Þeir vilja ekki beina athyglinni að þessu vandamáli á stöðvunum. 

Þeir græða ekkert á því. Þetta snýst allt um peninga. Þeir frekar tapa 

á því. Ef það er verið að skipta sér af einhverri manneskju þá er mikil 

hætta á því að hún hætti og fari bara á einhverja aðra stöð. Þannig að 

þetta er svolítið flókið“. 

Hann benti einnig á að þrátt fyrir það að reynslan hjá honum væri góð af því að hafa 

einhvers konar aðgerðaráætlun í þessum málum þá gæti það hinsvegar verið flókið 

fyrir líkamsræktarstöðvarnar að hafa einhvers konar stefnu þar sem fólk væri ekki 

menntað til þess að greina hverjir væru með áráttuhegðun og hverjir ekki. „Ég verð 

mikið var við það að fólk telur sig hafa læknast af átröskun en það hefur ekkert 

lagast í huga þessa fólks. Það er bara komið í áráttu hreyfingu í staðinn“. 

3.4 Nálgun og forvörn 

Flestir þjálfararnir voru sammála um að þeir hefðu rétt á því að taka samtal við 

viðskiptavini sína ef þá grunaði að eitthvað væri að hjá þeim. Hins vegar taldi E1 

þetta vera eldfimt mál og velti fyrir sér hversu langt hann mætti og ætti að ganga. 

Sú hugsun að bera upp vangaveltur um átröskun við viðskiptavin hafði einu sinni 

komið upp í hugann hjá E1. Það var eldri kona sem hann hafði áhyggjur af hversu 

grönn hún var. En þegar hann kynntist henni komst hann að því að hún var að glíma 

við aðra sjúkdóma sem urðu til þess að fylgikvillar þess sjúkdóms höfðu áhrif á það 

hvernig holdafar hennar var.  

E3 greindi frá því að honum finnst skipta máli hversu vel hann þekki viðskiptavin 

sinn. Hann hafi lent í því að hafa ekki mikil persónuleg tengsl við viðskiptavin og 

þá hafi hann leitast við að finna einhvern nákominn til að tjá áhyggjur sínar og fá 

aðstoð við að ræða við viðkomandi. Hann sagðist ekki nálgast viðskiptavini sína  á 

sama hátt ef hann þekkti vel til þeirra. Við þá sem hann var í minna sambandi við 

ætti hann erfiðar með að taka beint til máls og nálgunin væri þá stundum fólgin í 

því að ráðleggja viðkomandi að þyngja sig t.d. með því að lyfta og borða meira. 

Hann sagðist aðeins einu sinni hafa sjálfur tekið beint samtal við viðskiptavin sinn 

og þá hefði hann gert það með því að spyrja beint út hvort allt væri í lagi hjá honum.   
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E4 sagðist aldrei hafa lent í því að vera með átröskunarsjúkling í þjálfun hjá sér en 

nefndi að ef það kæmi upp myndi hann alltaf tala við viðkomandi. Ef viðskipta-

vinurinn tæki því illa þá myndi hann bara hætta hjá honum en hann taldi sig hvort 

sem er ekki vilja hafa veikan viðskiptavin í þjálfun hjá sér. Eins og hann sagði orð-

rétt „Ef viðskiptavinurinn getur ekki tekið mínum ráðum myndi ég frekar vilja að 

hann færi eitthvað annað“.  

E2 telur erfitt fyrir sig að taka upp vandamálið við viðskiptavin sinn þar sem hann 

er með stóra hópa í einu. Hann hafði orð á því að samband sitt við hvern og einn 

viðskiptavin væri mun grynnra en ef hann væri með einstakling í þjálfun. Því taldi 

hann mun auðveldara að taka upp vandamálið þegar einstaklingar eru í einka-

þjálfun. Honum fannst það ekki hans svið að tala við viðskiptavini sína þar sem þeir 

væru einungis í þjálfun hjá sér þrisvar sinnum í viku eða sjaldnar. Þar að auki taldi 

hann sig ekki vita hvernig hann ætti að fara rétt að í þessum málum þar sem hann 

hefði litla þekkingu og að skilningur á sjúkdómnum væri ekki til staðar. En hann 

taldi það mikilvægt að vera betur upplýstur um sjúkdóminn og einkenni hans til 

þess að geta tekið á þessum málum.  

E5 sagði að upp hefði komið alvarlegt tilfelli átröskunar á fyrri vinnustað og hafi 

starfsfólk þar fyrst reynt að nálgast viðskiptavininn með því að reyna að kynnast 

honum betur áður en þau gátu nálgast vandamálið. Eftir það hafði starfsfólkið heyrt 

af því að viðskiptavinurinn væri farinn að stunda aðrar stöðvar samdægurs til að fá 

þörfum sínum fullnægt. 

Sálfræðingur 1 vildi meina að það væri oft viðkvæmt fyrir einkaþjálfara að grípa 

inn hjá viðskiptavinum sínum þar sem sjúkdómurinn væri á breiðri vídd. Taldi hann 

það vera mjög einstaklingsbundið eftir hverjum og einum hvenær farið væri yfir 

línuna hvað varðar heilbrigði. Hjúkrunarfræðingurinn taldi einnig að það væri hægt 

að nálgast þetta umræðuefni á hjálplegan hátt þó svo að hegðun einstaklingsins væri 

alltaf á hans ábyrgð. Hann taldi það einnig siðferðislega skyldu þjálfara að grípa inn 

í með mildi og kurteisi og spyrjast fyrir um viðskiptavininn ef þeir tækju eftir virki-

legri áráttuhegðun hjá honum.  

Sálfræðingur 1 nefndi einnig að hún hefði heyrt af einkaþjálfurum sem væru að tala 

opinberlega um átraskanir sem þeir væru eða hefðu verið að glíma við og setti hún 
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spurningarmerki við það hversu miklum bata og fjarlægð þeir væru búnir að ná til 

þess að geta verið að leiðbeina öðrum. 

Sálfræðingur 2 telur það geta skipt sköpum fyrir einstakling með átröskun ef 

einhver sýnir honum umhyggju og áhuga. „Það getur verið rosalega mikilvægt fyrir 

manneskjuna“. Það að þjálfara efist oft um það hvort þeir eigi að vera að taka þetta 

að sér er algengt að mati teymisins. „ Okkur finnst mest áberandi þessi  feimni við 

það að nálgast þetta; á ég að vigta hana eða vera með einhverjar öðruvísi áherslur í 

þjálfuninni? Þetta er það sem fólk er að velta fyrir sér“. Teymið sagði einnig að 

þjálfarar væru sterkir aðilar til að leiðbeina einstaklingum og ættu því að gera það 

og töldu þeir sjúklingana oft hugsa það að þjálfara væru þeir aðilar væru betur að 

sér í þessum málum en þeir sem stæðu þeim næst. Þeir höfðu einnig orð á því að þó 

svo að því yrði alltaf illa tekið að þegar einhver væri að nálgast þetta umræðuefni 

við viðskiptavini sína þá væri það alltaf gott að skilaboðin væru þau að þessi hegðun 

væri ekki góð og vissu þeir af fordæmum fyrir því. Einnig töldu þeir ábendingarnar, 

þrátt fyrir að þeim væru illa tekið á þeim tíma, vekja fólk til umhugsunar um það 

að þau væru gengin of langt í sinni þráhyggju hegðun. Teymið sagðist alltaf ráð-

leggja fólki að tala við einstaklinga um þetta. Teymið hafði orð á því að „Þjálfarar 

eru í lykilstöðu því það er litið svo upp til þeirra“. 

3.5  Samvinna aðila 

E1 er þeirrar skoðunar að í þessari vinnu sem þjálfari, þurfi maður að byggja upp 

stuðningsnet. Einkaþjálfarinn verður að sætta sig við að hann ráði ekki við allt og 

geta leiðbeint viðskiptavinum sínum til annarra fagaðila eins og næringarfræðings, 

sjúkraþjálfara og sálfræðinga. „Helsti gallinn í þessu fagi eru t.d. smá kóngar sem 

halda að þeir viti allt og geti allt og þora ekki að leita sér hjálpar“ segir hann. Hann 

telur vanta að einkaþjálfarar viðurkenni stöðuna þegar þeir ráða ekki við ákveðinn 

vanda og að þeir séu ekki nægilega færir í þessum aðstæðum. Þar af leiðandi leiti 

þeir ekki til fagaðila sem hefur þekkingu á þessum vandamálum. E5 var sammála 

um það það vantaði upp á samvinnu fagaðila og sagði hann að honum þætti vanta 

uppá að „andlegu fræðingarnir“ myndu vinna meira með þjálfurum. Hann telur 

þetta vera efni sem þarf að laga í þjálfun almennt þar sem alltof lítil samvinnu er á 

milli fagstétta þegar kemur að þjálfun einstaklinga og hópa. Eins og hann orðaði 
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það „Það þarf að brjóta niður þetta snobb að íþróttafræðingar og einkaþjálfarar séu 

ekki nógu menntaðir. Það vinnur enginn neitt nema sem lið.“  

Teymið taldi einnig vanta upp á samvinnu fagaðila. Og höfðu þeir orð á því: „Það 

vantar kannski bara svolítið upp á fræðsluna, hvernig á að tala um þetta og samstafið 

líka. Við erum ekki sérfræðingar í hreyfingu heldur. Hvernig er best að gera þetta?“. 

Þeir vildu einnig meina að það gæti verið mjög áhugavert ef háskólarnir, spítalarnir 

og líkamsræktarstöðvarnar færu í samstarf í þessum málum en töldu að háskólarnir 

eða spítalinn þyrfti að taka frumkvæði í því.  

4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna faglega þekkingu þjálfara á átröskunarsjúk-

dómnum og upplifun þeirra og sérfræðinganna af slíkum sjúklingum inn á líkams-

ræktarstöðvunum. Einnig var markmiðið að kanna það hvort einkaþjálfarar hafi 

þurft að takast á við ofangreinda sjúklinga, hvernig þeir fóru að því og hvort þeir 

telji þekkingu sína næga á sjúkdómnum til þess að leiðbeina sjúklingum í þjálfun 

hjá sér. Þá var einnig eitt af markmiðunum að athuga hvort einhvers konar aðgerðar-

áætlanir væru til staðar á líkamsræktarstöðvum og hvort einhver stefna sé hjá 

líkamsræktarstöðvum hér á landi til þess að aðstoða átröskunarsjúklinga. 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í þessari rannsókn voru. 

1. Hver er þekking einkaþjálfara á átröskunar einkennum hjá einstaklingum í 

þjálfun hjá sér? 

2. Eru líkamsræktarstöðvar undir það búnar til þess að takast á við átröskunarsjúkl-

inga í þjálfun hjá sér? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu margt áhugavert í ljós og mætti kannski orða 

það betur á þann veg að rannsóknin hafi leitt margt ábótavant í ljós 

Fyrsta rannsóknarspurningin kom inn á það hvernig þjálfarar upplifðu þekkingu 

sína á sjúkdómnum og hvort þeim þætti hún næg til þess að geta tekist á við þess 

konar sjúklinga í þjálfun hjá sér og í þjálfun inn á líkamsræktarstöðvunum. Einn 

þátttakandi taldi sig hafa reynslu af því að vinna með átröskunarsjúklingum en sagði 

hann að samvinnu vantaði frá sálfræðingum og öðrum fagaðilum þegar hann tókst 

á við slík atvik í þjálfun hjá sér. Samt sem áður taldi hann meiri fræðslu þurfa til 
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þjálfara hvað þetta varðar. Hinir þjálfararnir vildu allir meina að meiri fræðslu 

vantaði á þessum sjúkdóm svo auðveldara væri fyrir þá að vinna með slíka sjúklinga 

og taka eftir þeim í þjálfun hjá sér. Flestir þjálfararnir höfðu orð á því að þeir tækju 

eftir þessum sjúklingum út af holdafari þeirra sem sýnir það að þeir hafi ekki þekk-

inguna á því að sjúkdómurinn geti einnig verið hjá einstaklingum í þjálfun sem eru 

í yfirþyngd og kjörþyngd. Eins og áður hefur komið fram þá er erfitt að sjá á holda-

fari lotugræðgisjúklinga að þeir séu veikir þar sem þeir eru yfirleitt í kjörþyngd 

(Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Einnig getur lotu-

ofát leitt til yfirþyngdar þar sem engin sjúklingar með þennan sjúkdóm stunda ekki 

losunarhegðun eftir átköstin (American Psychiatric Association, 2013). 

Allir voru á því að fræðsla á sjúkdómnum þyrfti að vera meiri. Það væri hægt að 

gera með því bæði að setja hana betur inn í námið og einnig með því að fagaðilar á 

þessum sjúkdómi væru með meiri fræðslu og samvinnu við líkamsræktar-

stöðvarnar.  

Mikilvægt er að greina og meðhöndla einkenni átröskunar sem fyrst eins og 

Embætti landlæknis, (2006) hefur bent á og er því mikilvægt að þjálfara þekki 

þessi einkenni. Tveir einkaþjálfararnir höfðu þá þekkingu á sjúkdómnum að þeir 

töldu áráttuhegðun einstaklinganna vera þess lýsandi að þeir væru með átröskun 

af einhverju tagi þrátt fyrir að holdafar einstaklinganna væri ekki undir eðlilegum 

viðmiðum. Tveir einkaþjálfarar voru þeirrar skoðunar að engir átröskunarsjúkl-

ingar væru í þjálfun hjá þeim og vildi annar þeirra meina það að hugsanlega væri 

enginn með þennan sjúkdóm inn á stöðinni sem hann vann hjá. Sú skoðun hans 

getur vel staðist en í augum rannsakanda gæti það einnig snúist um vanþekkingu á 

sjúkdómnum. Eins og áður hefur komið fram getur það einnig verið áráttuhreyf-

ingin sem þessir einstaklingar eru að glíma við og þurfa þjálfarar að geta að hafa 

þekkingu á því að það geti einnig verið sjúkdómseinkenni. Eins og Batland-Sanda 

(2012) nefndi þá verða æfingarnar í þeim tilvikum mikilvægari en vinir, fjöl-

skylda, heilsa og vinna. 

Kröfur til menntunar einkaþjálfara er klárlega eitthvað sem líkamsræktar-

stöðvarnar verða að fara að skoða hjá sér að mati rannsakanda. Þeir sem vinna 

með heilsu fólks á ekki að vera undanskildir menntunarkröfum þrátt fyrir að 

líkamsræktarstöðvar séu einkareknar.  Hver ástæðan er fyrir því að kröfur séu ekki 

meiri er rannsakanda óskiljanleg og því væri áhugavert að skoða það nánar. Eins 
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og teymið nefndi þá eru þeir ekki fagaðilar í hreyfingu. Því þurfa kröfur á fagaðila 

á því sviði að vera meiri svo samvinna milli þessara stétt sé mætt af sömu virð-

ingu að mati rannsakanda. Fræðslan og menntunin getur einnig verið lykilatriði í 

því að hægt sé að leiðbeina fólki með átraskanir inn á líkamsræktarstöðvunum.  

Síðari rannsóknarspurningin fjallaði um það hvort líkamsræktarstöðvar væru undir 

það búnar að takast á við átröskunarsjúklinga í þjálfun hjá sér. Allir þjálfararnir 

vissu ekki til þess að nokkurs konar stefna væri á þeirra vinnustað. Hinsvegar vildi 

einn þjálfarinn meina það að eigendur stöðvarinnar fylgdust með þessu á þeirri til-

teknu stöð. Fleiri stöðvar en þessi áður tiltekna stöð eru í eigu áðurnefndu eigenda 

og er ekki sömu sögu að segja af þeim stöðvum ef marka má þátttakendur rann-

sóknarinnar. Sérfræðingunum var heldur ekki kunnugt um það að einhverjar stefnur 

væru í þessum málum hjá stöðvum almennt á Íslandi. Það getur svo sem vel verið 

að einhverjar af líkamsræktarstöðvunum sem þátttakendur unnu hjá hafi slíkar 

stefnum er það er greinilegt að þær séu ekki að skila sér til starfsfólksins sem vinnur 

þar.  

Allir þátttakendur eru sammála því að stefnur og aðgerðaráætlanir hjá líkams-

ræktarstöðvunum varðandi átröskunarsjúklinga væri gott að hafa til staðar og 

myndu auðvelda þjálfurum það að nálgast þá einstaklinga sem þeir teldu vera að 

glíma við átraskanir. Þetta væri hægt að framkvæma á margan hátt og eftir því 

hversu skýrum stefnum í þessum málum væri óskað eftir. Hins vegar gæti það 

hjálpað einna mest að fagleg samtök væru um þessa stétt þjálfara þar sem stefnur 

og reglur væru settar fram og faglegt eftirlit með því að allar líkamsræktarstöðvar á 

landinu færu eftir því sem sett væri fyrir. Samvinna milli líkamsræktarstöðvanna og 

meðferðaraðila hér á landi myndi einnig hjálpa mikið að mati rannsakanda. For-

dæmi fyrir slíkri samvinnu með líkamsræktarstöðvunum eru t.d. í Noregi þar sem 

samvinna í þessum tilteknu málum, sem farið er yfir í þessari rannsókn, er meðal 

fagaðila á báðum sviðum bæði frá þjálfurum og heilbrigðisstarfsmönnum, í formi 

fræðslu og meðferðarúrræða. Eins og áður hefur komið fram í þessari rannsókn var 

einnig samvinna milli fagaðila og líkamsræktarkeðju í eigu háskóla á norðurlönd-

unum þar sem fagaðilarnir fræddu starfsfólk um einkenni átröskunar og þjálfuðu 

starfsmenn upp í því hvernig ætti að nálgast einstaklinga með átröskun. Einnig var 

farið í gegnum hvernig þeir aðilar gætu leitað sér aðstoðar fagfólks ef það óskaði 

eftir því. 
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Sú staðreynd að átröskunarsjúklingar stundi líkamsræktarstöðvarnar og oft í óhóf-

legu magni, er til staðar og væri óskandi að einhver leið væri fundin til þess að 

leiðbeina þessu fólki á faglegan hátt á líkamsræktarstöðvunum.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert ef skoðað yrði markvisst frá öllum 

líkamsræktarstöðvum hér á landi hvernig stefnu þær hafi sett sér varðandi málefni 

átröskunarsjúklinga. Eru til stefnur yfir höfuð í þessum málum hjá stöðvunum? Og 

hversu virkar eru þær? Einnig væri áhugavert að fylgja þessu verkefni eftir með því 

að koma á fræðslu fyrir einkaþjálfara og líkamsræktarstöðvar með fagaðilum í 

þessum sjúkdómum. 

Eftir því sem fjallað hefur verið um í þessari rannsókn getum við séð að það er langt 

í land til þess að auka þekkingu þjálfara á átröskunum og að þetta viðfangsefni verði 

nálgast markvíst inn á líkamsræktarstöðvunum. Tel ég út frá niðurstöðum þessarar 

rannsóknar að samvinnu sé óskað frá bæði meðferðaraðilum og þjálfurum og er það 

óskandi að eigendur líkamsræktarstöðvanna geri sér einnig grein fyrir því.  
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