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Ágrip 

Þessi rannsókn er unnin upp úr gögnum úr doktorsverkefni Þrúðar Gunnarsdóttur um 
fjölskyldumeðferð fyrir of feit börn á Barnaspítala Hringsins. Aðalmarkmið rannsóknarinnar voru tvö. 
Annars vegar að athuga hvaða þættir spái fyrir um árangur í meðferð of feitra barna og hins vegar að 
athuga hvort munur væri á árangri of feitra barna og of feitra barna sem áttu einnig við annað 
vandamál að stríða. Þátttakendur voru 84 of feit börn á aldrinum 7-13 ára þar sem kynjahlutfall var 38 
stúlkur og 46 drengir. Helstu tilgátur voru þær að annarskonar vandi samhliða offitu hefði slæm áhrif á 
árangur í meðferð og að stúlkur næðu betri árangri í meðferð. Einnig var kannað hvort að aukning á 
neyslu ávaxta og grænmetis leiddi til betri árangurs í meðferð. Helstu niðurstöður voru að enginn 
munur var á þeim börnum sem voru of feit og þeim börnum sem áttu einnig við annan vanda að stríða 
samhliða offitu. Kynjamunur kom fram þar sem drengjum gekk betur en stúlkum. Þá hafði aukin neysla 
ávaxta- og grænmetis fylgni við árangur barna í meðferð. Niðurstöður benda til að annarskonar vandi 
hamli ekki árangri barna í meðferð sem er jákvætt fyrir þróun fjölskyldumeðferðar fyrir of feit börn.  

 

  



  

5 

 

Abstract 

The aim of the project was to determine what factors predict success in family-based treatment for 
childhood obesity and to evaluate whether obese children and obese children with emotional-, 
behavioral, and/or learning related problems have differing treatment outcomes. The sample consisted 
of 84 obese children, 38 girls and 46 boys, 7-13 years old. The hypotheses were that obese children 
with diverse poblems would not be as successful as obese children with no other problems. Obese 
children with diverse porblems were just as successful as other children. Gender was a predictor of 
short-term BMI-SDS change, with boys being more successful than girls. In conclusion diverse 
problems do not compromise success in family-based treatment for obese children. 
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1 Almennt um offitu og ofþyngd  

Offita barna er eitt helsta og alvarlegasta heilsufarsvandamál 21. aldar. Tíðni offitu fer ört vaxandi 
bæði í hinum vestræna heimi sem og í þróunarlöndum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health 
Organization: WHO) skilgreinir offitu sem sjúkdóm vegna þess hve margvíslegar og alvarlegar 
afleiðingar hún hefur á heilsu og lífsgæði fólks. Offita (obesity) og ofþyngd (overweight) er skilgreind 
sem of mikil uppsöfnun fitu sem getur skaðað heilsu (WHO, 2006). Aðalástæðan fyrir því að fólk 
verður of feitt eða of þungt er ójafnvægi milli þeirra hitaeininga sem fólk neytir og þeirra hitaeininga 
sem það brennir. Þetta gerist meðal annars með því að innbyrða orkumikinn mat sem inniheldur mikla 
fitu og sykur en hefur lítið af vítamínum, steinefnum og öðrum næringarefnum (WHO, 2006).  

1.1 Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 

Aðferðir til að meta offitu og ofþyngd barna og fullorðinna eru nokkrar en sú algengasta er að mæla 
líkamsþyngdarstuðul (Body Mass Index: BMI). Aðferðin virkar vel til skimunar á offituvandamálum 
meðal hópa og spáir vel fyrir um fylgikvillum sem koma fram síðar á lífsleiðinni eins og hjarta- og 
æðasjúkdómum, háum blóðþrýstingi og fleiru (Rösner, 1998). Einn helsti ókostur aðferðarinnar er sá 
að ekki er hægt að sjá út frá líkamsþyngdarstuðli hvort um er að ræða aukningu eða minnkun á 
vöðvamassa eða fitu (Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa 
Eggertsdóttir, 2003). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er líkamsþyngdarstuðull reiknaður 
út með því að deila þyngd viðkomandi með hæð hans í öðru veldi (kg/m2). Þetta er gert fyrir bæði 
kynin og fyrir allan aldur fullorðinna einstaklinga (WHO, e.d.). Miðað er við að um ofþyngd sé að ræða 
þegar líkamsþyngdarstuðull mælist 25 stig eða hærri og offitu þegar hann mælist 30 stig eða hærri. 
Hins vegar eru önnur og breytileg viðmið fyrir börn þar sem tekið er tillit til aldurs þeirra og kyns 
(Landlæknisembættið, 2008) og er þá meðal annars notast við hundraðshlutamark (percentiles) 
líkamsþyngdarstuðuls. Samkvæmt bandarískum stöðlum er offita barna við ≥95 hundraðshlutamark 
líkamsþyngdarstuðuls og ofþyngd við ≥85 hundraðshlutamark. Viðmiðunarmörk barna frá sex til 
fimmtán ára og fullorðinna sjást í töflu 1 (Brynhildur Briem, 1999). Sérstaklega þarf að gæta að 
breytingum á líkamsþyngdarstuðli barna á aldrinum fimm til sjö ára þar sem þær geta verið vísbending 
um hættu á ofþyngd eða offitu (Aradóttir o.fl., 2004).    
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Tafla 1. BMI viðmiðunargildi fyrir ofþyngd og offitu barna og fullorðinna. 

BMI viðmiðunargildi fyrir ofþyngd og offitu barna og fullorðinna 

Aldur Ofþyngd Offita 

Drengir: a)   
6 ára      ≥ 17,3 ≥ 17,9 
9 ára      ≥ 19,7 ≥ 23,0 

    12 ára      ≥ 22,6 ≥ 26,4 
    15 ára         ≥ 24,5        ≥ 28,5 

Stúlkur: a)   
    6 ára ≥ 16,9     ≥ 18,9 
    9 ára ≥ 19,7     ≥ 22,6 
   12 ára ≥ 23,2     ≥ 27,0 
   15 ára ≥ 24,8     ≥ 29,1 

Fullorðnir b)   ≥ 25     ≥ 30 
 

a) Miðað við 85. og 95. hundraðshluta í bandarískum stöðluðum BMI-línuritum 

b) Skilgreiningar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) 

1.2 Tíðni offitu og ofþyngdar   

Árið 2005 áætlaði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin að um það bil 1,6 milljarðar einstaklinga yfir 
fimmtán ára aldri í heiminum væru of þungir og að minnsta kosti 400 milljónir væru of feitir. Á sama 
tíma var talið að um 22 milljónir barna undir fimm ára aldri væru of þung og að 75% þeirra byggju í 
lágtekjulöndum. Þá spáir WHO að árið 2015 verði um það bil 2,3 milljarðar manna of þungir og yfir 700 
milljónir of feitir (WHO, 2006). 

Tíðni offitu hefur aukist talsvert víðsvegar í heiminum á undanförnum árum. Síðastliðin 20 ár hefur 
offita barna og unglinga á aldrinum sex til átján ára fjórfaldast í Bandaríkjunum. Í Evrópu er talið að um 
10-30% barna á aldrinum sjö til ellefu ára séu of þung. Til að mynda jókst tíðni of þungra barna í 
Frakklandi úr 3% árið 1960 í 16% árið 2000 og í Póllandi jókst tíðni of þungra barna úr 8% árið 1994 í 
18% árið 2000 (World Health Organization Europe, 2005).  

Á Íslandi má ætla að offita meðal fullorðinna hafi tvöfaldast á síðustu 20–25 árum og sé nú orðin 
nálægt 20%. Þessu til viðbótar má ætla að önnur 35% séu yfir æskilegri þyngd (Guðlaugur Birgisson 
og Ludvig Guðmundsson, 2005). Samkvæmt rannsókn frá 2007 er áætlað að tíðni offitu meðal níu ára 
barna hafi aukist frá 1,8% upp í 4,8% meðal drengja og úr 1,0% upp í 4,8% meðal stúlkna frá árinu 
1978 til 1998 (Sigfúsdóttir, Kristjánsson og Allegrante, 2007). Þegar sambærileg könnun var gerð árið 
2002 sýndu niðurstöður hennar að 24% níu ára íslenskra barna væru of þung og að of þungum 
börnum hafi fjölgað frá árinu 1998. Þegar börnin voru mæld sex ára gömul voru 11,8% þeirra of þung 
sem sýnir að fjöldi of þungra barna jókst um 25% á þremur árum (Erlingur Jóhannsson, Þórarinn 
Sveinsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Brynhildur Briem og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

1.3 Áhættuþættir og afleiðingar offitu 

Það er erfitt að segja til um það nákvæmlega hvað veldur offitu og ofþyngd. Tvíbura- og 
ættleiðingarannsóknir sýna fram á að erfðir hafa áhrif á offitu. Til dæmis sýna rannsóknir á eineggja 
tvíburum að hvort sem þeir eru aðskildir snemma á lífsleiðinni eða aldir upp saman eru þeir líklegri til 
að halda svipaðri líkamsþyngd gegnum lífið heldur en tvíeggja tvíburar (Strauss, 1999). Hins vegar er 
bent á að aukna útbreiðslu offitu sé aðeins hægt að útskýra með umhverfisþáttum þar sem lífstíll fólks 
hefur breyst til muna. Færri börn hreyfa sig reglulega og fólk neytir meira af fituríkum mat (Strauss, 
1999). Helstu áhættuþættir offitu og ofþyngdar barna og unglinga eru því matarvenjur og hreyfing 
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ásamt öðrum umhverfisþáttum eins og offitu foreldra þeirra. Rannsókn Edmunds, Waters og Elliott 
(2001) sýndi fram á að þau börn sem voru of þung eða áttu foreldra sem voru of feitir voru líklegri en 
aðrir til að þjást af offitu þar sem 79% 10-14 ára barna sen áttu of feitt foreldri voru sjálf of feit 
(Edmunds, Waters og Elliott, 2001). 

Til að átta sig á áhættuþáttum offitu í barnæsku þarf að skoða einkenni (characteristics) bæði 
barnanna og unglinganna sjálfra og svo foreldra þeirra, því foreldrar hafa hvað mest áhrif á umhverfi 
barnanna. Þess vegna er mikilvægt að skoða tengsl heilsusamlegrar hegðunar foreldra og 
heilsusamlegrar hegðunar barna þeirra. Venjur foreldra færast oft yfir á börnin eins og fram kom í 
rannsókn Carrière (2003) en þar sýndu börn á aldrinum tólf til nítján ára sömu hegðun og foreldrar 
þeirra. Börn sem hreyfðu sig lítið, reyktu og neyttu ávaxta og grænmetis sjaldan áttu foreldra sem 
sýndu sömu hegðun (Epstein, Dearing, Temple og Cavanaugh, 2008). Því er mikilvægt að foreldrar 
sýni gott fordæmi. Niðurstöður Carrière studdu fyrri rannsóknir þar sem offita foreldra er nátengd offitu 
í barnæsku. Líkurnar á offitu voru mjög háar ef foreldrarnir voru of feitir, sex sinnum hærri fyrir stúlkur 
og þrisvar sinnum hærri fyrir drengi samanborið við jafnaldra þeirra sem áttu foreldra sem höfðu 
eðlilegan líkamsþyngdarstuðul. Stúlkur sem áttu of feita foreldra voru í 10% tilvika of feitar sjálfar og í 
18% tilvika of þungar. Svipað var upp á teningnum hjá drengjum þar sem þeir voru í 12% tilvika of feitir 
og í 22% tilvika of þungir ef þeir áttu of feita foreldra (Carrière, 2003).  

Það að vera of feitur eða of þungur getur haft í för með sér slæmar heilsufarslegar afleiðingar og er 
sterkur áhættuþáttur fyrir ýmsa langvinna sjúkdóma eins og sykursýki, hjarta- og æðasjúkdóma, 
kæfisvefn, stoðkerfisvandamál og ýmsar tegundir krabbameina. Þá er offita barna tengd við auknar 
líkur á ótímabærum dauða og skertri hæfni og/eða örorku (disability) á fullorðinsárum (WHO, 2006). 
Offituvandamálið hefur ekki aðeins slæm áhrif á einstaklinga heldur á samfélagið allt. Fylgifiskar offitu 
eru ekki aðeins líkamlegir heldur geta þeir einnig tengst geðrænum og félagslegum vandamálum eins 
og þunglyndi, kvíði, andleg vanlíðan, lítil félagsleg þátttaka og skert starfsgeta (Edmunds, Waters og 
Elliott, 2001; Daniels o.fl., 2005; Simon og Arterburn, 2009; Vámosi, Heitmann og Kyvik, 2009). 
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2 Meðferðarúrræði offitu 

Hægt er að koma í veg fyrir offitu og langvinna sjúkdóma tengda henni með ýmsum hætti. 
Einstaklingar geta gert ýmislegt sjálfir til að sporna við vandamálinu og samfélagið getur boðið upp á 
góða meðferð og forvarnir. Yfirvöld bera einnig ábyrgð á því að umhverfið sé í lagi, til dæmis með því 
að útbúa góð útivistarsvæði og ýta undir heilbrigðan lífstíl. Einstaklingar geta haldið sér í eðlilegri 
þyngd með því að gæta þess að jafnvægi sé á milli þeirra hitaeininga sem þeir neyta og brenna. 
Einnig geta þeir breytt mataræðinu á þann veg að borða minna af feitum og sykruðum mat og meira af 
til dæmis grænmeti, ávöxtum, baunum, fræjum og hnetum. Þar að auki er mjög mikilvægt að auka 
hreyfingu (WHO, 2006). 

Landlæknisembættið á Íslandi skipaði faghóp til að gera tillögur um samræmda stefnu og aðgerðir í 
forvörnum og meðferð of feitra barna sem lagðar voru fram í júní 2008. Í honum sátu Anna Björg 
Aradóttir yfirhjúkrunarfræðingur og formaður, Anna Sigríður Ólafsdóttir næringarfræðingur og Þrúður 
Gunnarsdóttir sálfræðingur. Lagt var til að allir skjólstæðingar mæðraverndar, ung- og 
smábarnaverndar og skólaheilsugæslu fengju skipulagða fræðslu um viðeigandi næringu og hreyfingu 
ásamt hvatningu um að tileinka sér heilbrigðan lífstíl. Fyrir þá sem greindust í áhættuhópi um að verða 
of þungir og of feitir eða voru orðnir það nú þegar, voru lögð til sértæk úrræði til að snúa þróuninni við 
(Landlæknisembættið, 2009). 

Offita er ekki bara vandamál heldur sjúkdómur sem nauðsynlegt er að takast á við eins og hvern 
annan sjúkdóm. Offita barna er oft tengd við sjúkdóma eins og sykursýki, háþrýsting, slitgigt og 
ákveðin krabbamein og algengt að hún sé viðvarandi fram á fullorðinsár. Því er mjög mikilvægt að 
reyna að koma í veg fyrir offitu strax í barnæsku (Nammi, Koka, Chinnala, og Boini, 2004). Til dæmis 
væri hægt að reyna að koma forvörnum inn í skipulag skólanna og foreldrar gætu hvatt börn sín til að 
hreyfa sig reglulega og til að borða holla fæðu. Forvarnir og snemmbúnar meðferðir ættu því að vera í 
forgangi hjá stjórnvöldum þar sem um almennt heilsufarsvandamál er að ræða.  

2.1 Meðferðir fullorðinna 

Til eru þrjár meginleiðir við meðferð við offitu fullorðinna: skurðaðgerð, lyfjameðferð og atferlismeðferð. 
Í skurðaðgerðum er mælt með maga- og garnaskurðaðgerð (gastrointestinal surgery) fyrir fullorðið fólk 
sem er með líkamsþyngdarstuðul 40 eða hærri (National Institutes of Health Consensus Development 
Conference, 1992). Þyngdartap er mest fyrsta árið og viðhelst venjulega auðveldlega. Með 
lyfjameðferð getur fólk misst 5-10% af þyngd sinni svo að flestir eru enn of þungir þrátt fyrir meðferð 
ásamt því að fólk þyngist einnig oft aftur ef það hættir meðferðinni. Atferlismeðferð felur meðal annars 
í sér að neyta ákveðins magns hitaeininga á dag og þeir sem klára meðferðina geta misst að meðaltali 
um 10% þyngdar sinnar. Lang oftast þyngist fólk aftur eftir að meðferð er hætt og þá mest fyrsta árið 
og er ef til vill komið í sömu þyngd þremur árum síðar og það var í fyrir meðferð (Cooper og Fairburn, 
2001). Þó að þessi meðferðarúrræði geti skilað góðum árangri þá reynist hann oft á tíðum 
skammvinnur eins og að framan greinir. Árið 2001 komu Cooper og Fairburn fram með nýja nálgun við 
meðferð offitu þar sem markmiðið var að reyna að koma í veg fyrir eða draga úr þyngdaraukningu eftir 
að meðferð líkur. Þessi meðferðarnálgun kallast hugræn atferlismeðferð (cognitive behavioral therapy) 
þar sem lögð er áhersla á hugræna þætti samhliða atferlismeðferð. Til dæmis er lagt upp úr því að fá 
sjúklinginn til að meta þann árangur sem hann hefur náð og að viðhalda þyngd sinni í staðinn fyrir að 
einblína á þyngdartap (Cooper og Fairburn, 2001). Með þessum hætti er ef til vill hægt að ná fram 
betri langtímaárangri.  

2.2 Fjölskyldumiðuð atferlismeðferð við offitu barna  

Epstein og félagar hafa verið að þróa meðferðarúrræði fyrir börn í rúmlega 30 ár (National Health and 
Medical Research Council, 2003). Þetta meðferðarúrræði er fjölskyldumiðað þar sem eitt af skilyrðum 
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fyrir þátttöku í meðferðinni er að minnsta kosti annað foreldri barns taki fullan þátt. Önnur skilyrði fyrir 
þátttöku eru að barn þjáist ekki af öðrum kvillum samhliða offitu eins og námserfiðleikum, geðrænum 
kvillum eða öðrum sjúkdómum sem gætu hamlað því að börnin geti stundað hreyfingu. Meðferðin 
stendur yfirleitt yfir í tvo til sex mánuði og ári eftir meðferð eru börnin mæld aftur og athugað hvort 
árangur hafi viðhaldist. Börn og foreldrar eru oftast ekki saman í meðferðartímum þar sem árangur 
hefur reynst betri þegar börnin eru meðhöndluð sér og foreldrarnir sér. Meðferðin felur í sér 
atferlismótun og mataræði með eða án hreyfingar en árangur eftir tólf mánuði hefur reynst betri þegar 
hreyfing er inni í meðferðinni. Atferlismótunin samanstendur meðal annars af hegðunarsamningum, 
sjálfsskráningu, félagslegri styrkingu og herminámi. Hafa þarf þó í huga að nokkrir vankantar eru á 
meðferðarúrræðinu þar sem rannsóknir á því hafa alltaf farið fram á takmörkuðu þýði á tilraunastofum 
háskóla í Bandaríkjunum. Einnig hefur börnum með ýmsa kvilla samhliða offitu verið vísað frá en þessi 
börn þurfa jafn mikið á meðferð að halda og önnur of feit börn. Nauðsynlegt er að rannsaka 
meðferðina á öðrum þýðum og undir öðrum kringumstæðum til að geta alhæft út frá niðurstöðunum 
(National Health and Medical Research Council, 2003). 

Fjölskyldumiðuð meðferð (family-based treatment) einblínir ekki aðeins á að breyta hegðun barns 
sem þjáist af offitu eða ofþyngd heldur einnig hegðun annarra fjölskyldumeðlima. Meðferðin tekur tillit 
til þess að þyngdarvandamál barna þróast og er viðhaldið innan fjölskyldunnar, að foreldrar spili 
hlutverk í því að móta heilsusamlega hegðun barna og að það geti haft áhrif á útkomu meðferðar 
hversu duglegir foreldrar eru að taka þátt (Kitzmann og Beech, 2006). Fjölskyldumiðuð nálgun hefur 
reynst vel við meðferð annarra barnasjúkdóma eins og astma. Inngrip, þar sem annar 
fjölskyldumeðlimur tekur þátt í meðferð ásamt barni, hafa sýnt fram á minnkun streitu barna með 
hvítblæði (leukemia) og hjá þeim sem hafa sigrast á krabbameini ásamt því að hafa leitt til betri heilsu 
barna með slímseigjukvilla (cystic fibrosis). Þó svo að yfirlitsgrein um rannsóknir frá árunum 1966 til 
1990 hafi sýnt að svipaður árangur hafi náðst sama hversu mikið foreldrar tóku þátt í meðferð þá sýna 
nýrri rannsóknir greinilega kosti þess að hafa foreldra sem hluta af meðferð. Þær meðferðir við offitu 
barna sem leggja áherslu á þátttöku foreldra sýna sterkustu og bestu langtímaáhrifin (Kitzmann og 
Beech, 2006). 

Í rannsókn frá 2007 var borinn saman árangur of þungra barna í fjölskyldumiðaðri meðferð 
Epsteins við 20-25 ára gömul gögn um árangur barna í sömu meðferð. Þátttakendur í nýrri 
rannsóknunum voru almennt þyngri en þátttakendur í eldri rannsóknunum sem er í samræmi við 
breytingu á umhverfi og lífstíl (Epstein, Paluch, Roemmich og Beecher, 2007). Ekki var munur á 
árangri barna í rannsóknunum. Það sem þó hafði áhrif á árangur barna í meðferð var að aldur spáði 
fyrir um staðlaðan líkamsþyngdarstuðul tveimur árum eftir að meðferð lauk, þar sem yngri börn 
lækkuðu staðlaðan líkamsþyngdarstuðul um fleiri stig. Kyn spáði fyrir um langtímabreytingu á 
stöðluðum líkamsþyngdarstuðli þar sem stúlkur náðu betri langtímaárangri en drengir (Epstein, 
Paluch, Roemmich, og Beecher, 2007). 
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3  Árangur í meðferð offitu 

3.1 Árangur fullorðinna 

Í yfirlitsgrein Jeffery o.fl. (2000) er farið yfir stöðuna á árangri í meðferð síðustu 20 árin. Þar kemur 
meðal annars fram að skammtímaárangur í þyngdartapi hefur bæst mjög mikið síðustu áratugi en ekki 
er eins mikið vitað um hvort slíkt hið sama gildi fyrir langtímaárangur. Mikilvægt er að vita hvað sé 
árangursríkt og virki til langstíma, því offita er sjúkdómur sem getur viðhaldist til lengri tíma og því ekki 
nóg að vita hvað virkar til skammstíma. Þess vegna þyrfti að breyta áherslum og markmiðum 
meðferða og rannsaka betur hvað getur leitt til ásættanlegs árangurs.  

Lengi vel var áhersla lögð á mataræði í meðferð fullorðinna en minni áhersla verið lögð á hreyfingu. 
Matarkúrar með tilbúnum drykkjum í stað máltíða eins og til dæmis VLCD-kúrinn (very-low-calorie diet) 
þar sem aðeins er neytt um 600-800 hitaeininga á dag í nokkra mánuði, hafa verið mjög vinsælir því 
þeir eru þægilegir og sýna skjótan árangur. Hins vegar er langtímaárangur þessara kúra alls ekki 
góður og oftar en ekki endar fólk aftur í sömu þyngd eða jafnvel þyngra tveimur árum eftir að meðferð 
hófst. Til að bæta langtímaárangur fullorðinna væri hægt að lengja meðferðartíma og leggja meiri 
áherslu á hreyfingu. Smátt og smátt hefur áherslan verið að færast af mataræði yfir á hreyfingu. 
Rannsóknir hafa sýnt að þegar lögð er áhersla á bæði hreyfingu og mataræði nær fólk betri 
skammtíma- og langtímaárangri heldur en þegar aðeins er lögð áhersla á mataræði (Jeffery o.fl., 
2000). Samkvæmt hugrænni atferlismeðferð er meðal annars lagt upp úr því að viðhalda þyngd í stað 
þess að reyna að léttast (Cooper og Fairburn, 2001). Niðurstöður rannsóknar Klem, Wing, McGuire, 
Seagle og Hill (1997) á langtímaárangri í að viðhalda þyngd sinni eftir þyngdartap sýndu að flestir eða 
um 89% þátttakenda, sem voru átján ára og eldri, breyttu bæði mataræði sínu og hreyfingu. Þeir sem 
breyttu mataræðinu takmörkuðu hvaða mat þeir máttu borða og hversu mikið þeir borðuðu með því að 
telja hitaeiningar. Nánast allir þátttakendur tóku fram að þeir notuðu hreyfingu til að léttast. Flestir 
æfðu sig heima en þriðjungur æfði sig reglulega með hópi eða vinum.  Konur gengu og stunduðu 
þolfimi en karlar stunduðu frekar líkamsrækt eða keppnisíþróttir. Í heild fannst 42% þátttakenda 
auðveldara að viðhalda þyngdartapi sínu heldur en að léttast. Að meðaltali léttust þeir um 29% og 
náðu að viðhalda að minnsta kosti 13,6 kílóa þyngdartapi að meðaltali í 5,5 ár (Klem, Wing, McGuire, 
Seagle og Hill, 1997). 

3.2 Árangur barna 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar sýna að börn ná betri langtímaárangri en fullorðnir (Epstein, 
Valoski, Wing og McCurley, 1994). Ef til vill er ástæðan sú að fullorðnir einstaklingar sem eru of feitir 
hafa mikið magn fitufruma sem þeir geta ekki losna við. Meðferð barna virkar á fyrirbyggjandi hátt 
(Jeor, Perumean-Chaney, Sigman-Grant, Williams og Foreyt, 2002; Magarey, Daniels, Boulton og 
Cockington, 2003) og gæti þannig komið í veg fyrir frekari fitufrumumyndun hjá þeim og þannig 
spornað við þróun sjúkdómsins.  

Þegar áhrif á árangur í meðferð of feitra barna og unglinga hafa verið skoðuð nánar hefur ýmislegt 
komið í ljós. Það er umdeilt hvað virkar best í meðferð en það sem talið er að leiði til langtímaárangurs 
er að innbyrða færri hitaeininga og auka brennslu með því að minnka kyrrsetu, auka þátttöku í 
skipulögðu íþróttastarfi eða með því að breyta um lífstíl (National Health and Medical Research 
Council, 2003; Scottish Intercollegiate Guideline Network, 2003). Rannsókn frá árinu 2005 byggðist á 
fjölskyldumiðaðri meðferð sem var blönduð með inngripum á mataræði og hreyfingu. Tilgangurinn var 
að meta áhrif meðferðarinnar 12 mánuðum eftir fyrstu heimsókn og að ákvarða forspárþætti hennar á 
árangur. Þetta var gert til að finna út hagkvæmar og áhrifaríkar aðferðir í meðferð offitu. Rannsóknin 
leiddi í ljós að hagkvæmasta og áhrifaríkasta nálgunin í meðferð offitu barna var að veita mikla 
hvatningu til að breyta matarvenjum og hreyfimynstri snemma í meðferð ásamt því að mæla með 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jeffery%20RW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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mataræði þar sem lögð var áhersla á að borða meira af próteini. Einnig var fundið út að árangur á milli 
fyrstu og annarar heimsóknar veitti mikilvæga forspá á endanlegum árangri (Tanaka o.fl., 2005).  

Í yfirlitsgrein Epstein (1993) er fjallað um langtímaárangur í fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð. Í ljós 
kom að einn af þeim þáttum sem höfðu áhrif á árangur í meðferð var að láta foreldra eina og sér taka 
þátt í meðferð, það er að segja án barna sinna. Í þeirri rannsókn sem þetta kom í ljós var 
þátttakendum skipt í tvo hópa þar sem foreldrar skipuðu einn þeirra en börn annan þeirra. Útkoman 
var sú að fimm árum eftir að meðferðinni lauk höfðu börn þeirra foreldra sem tóku þátt í meðferð misst 
fleiri kíló en þau börn sem tóku sjálf þátt í meðferð. Þegar litið var til tíu ára eftir að meðferð lauk var 
bestan árangur enn að finna hjá börnum foreldra sem tóku fullan þátt í meðferð miðað við þau börn 
sem ein tóku þátt í meðferð (Epstein, 1993). Þá hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að það sem spái 
best fyrir um breytingu tíu árum eftir fjölskyldumiðaða atferlismeðferð séu breytingar fyrstu fimm árin 
eftir að  meðferð lýkur. Þær breytur sem komu þar á eftir voru persónueinkenni, matar-, hreyfivenjur og 
stuðningur frá fjölskyldu og vinum (Epstein, Valoski, Wing og McCurley, 1994). 

Hugræn atferlismeðferð hefur einnig virkað vel sem meðferðarúrræði fyrir börn og hefur sýnt fram á 
langtímaárangur (Braet og Winckel, 2000). Braet og Winckel (2000) skoðuðu árangur barna tæpum 
fimm árum eftir að hugrænni atferlismeðferð lauk en hún hafði hjálpað þeim að breyta um lífstíl, ná 
sjálfstjórn og kenna þeim leiðir til að leysa vanda. Eftir þennan tíma höfðu um 72% barna sem tóku 
þátt náð að halda sér í sömu þyngd, 18% of feitra barna voru ekki lengur of feit og 29% léttust en voru 
samt enn of þung. Niðurstöðurnar sýna góða virkni meðferðarinnar við offituvanda barna og að með 
henni sé hægt að koma í veg fyrir þyngdaraukningu barna eftir að meðferð lýkur.  

3.3 Brottfall úr meðferð 

Margt getur komið í veg fyrir árangur í meðferð þar á meðal brottfall. Þegar borinn er saman árangur 
hjá þeim þátttakendum sem hætta í meðferð við árangur hjá þeim sem ljúka meðferð hefur komið í ljós 
að þeir sem hætta ná verri árangri. Þegar þessir þátttakendur hætta meðferð hafa þeir venjulega ekki 
náð því takmarki sem sett var í byrjun meðferðar. Einnig hefur komið í ljós að þeir sem hætta í 
meðferð eru að léttast talsvert minna en aðrir löngu áður en þeir hætta. Þetta gefur í skyn að 
einhverjar mikilvægar hindranir hafa verið til staðar hjá þessum þátttakendum áður eða eftir að þeir 
byrjuðu í meðferðinni (Teixeira o.fl., 2002).  

Það er oft erfiðara að átta sig á brottfalli úr meðferð barna heldur en fullorðinna því mismunandi 
ástæður liggja að baki þess. Mæting í meðferð barna tengist náið fjölskylduþáttum, eins og 
foreldrunum þeirra (Friars og Mellor, 2007). Til að mynda eru meiri líkur á að börn með 
hegðunarraskanir falli úr meðferð því mikið álag er á foreldrum þeirra vegna erfiðleika barnanna 
(Kazdin, 1998). Eins geta börn sem þjást af alvarlegum geðrænum vanda (psychopathology) aukið 
enn meira á streitu foreldra sinna og minnkað væntingar þeirra til þess að börnin nái árangri í meðferð. 
Þetta getur ýtt undir aukið brottfall úr meðferð og þá sérstaklega í atferlismeðferð (behavioral 
management training) þar sem foreldrarnir þurfa að taka mikinn þátt í meðferð sjálfir með því að breyta 
sinni eigin hegðun til að ná fram svipuðum árangri hjá börnum sínum (Friars og Mellor, 2007). Brottfall 
úr meðferð hefur því verið tengt við það að hvaða leyti foreldrum finnst þeir vera studdir og þeim 
væntingum sem þeir hafa um að meðferðin leiði til breytinga á hegðun barnsins. Einnig hefur verið 
sýnt fram á að hagkvæmir hlutir eins og tímasetning og laus bílastæði hafa áhrif á brottfall. Þó liggur 
ekki nákvæmlega fyrir hvernig þessir þættir á endanum leiða til brottfalls (Kazdin, 1997). Friars og 
Mellor (2007) skoðuðu brottfall úr foreldrameðferð við hegðunarröskunum og gátu þannig borið saman 
þá foreldra sem luku meðferð og þá sem ekki luku meðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu meðal 
annars að þeir foreldrar sem luku meðferðinni upplifðu minni streitu og lifðu stöðugra lífi bæði fyrir og 
eftir meðferð en þeir foreldrar sem hættu í meðferð. Fjölskyldur þeirra áttu einnig betri samskipti og 
vandamál barna þeirra virtust ekki vera eins alvarleg og þeirra sem hættu. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar sýna fram á greinilegan mun á þeim foreldrum sem hætta í meðferð og þeim sem ljúka 
meðferð. Þeir foreldrar sem hættu í meðferð voru stressaðri, upplifðu börn sín erfiðari og börnin þeirra 
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virtust eiga við alvarlegri hegðunarvandamál að stríða. Þeir voru einnig ósammála reglunum sem þeim 
voru settar í meðferðinni, til dæmis fannst þeim að það ætti að refsa börnum fyrir óþekkt frekar en að 
verðlauna þau fyrir rétta hegðun.  

 

 



  

18 

 

4 Áhrifaþættir árangurs í meðferð 

4.1 Kyn og aldur 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að drengir eru líklegri en stúlkur til að vera of feitir og of þungir 
(Edmunds, Waters og Elliott, 2001). Epstein, Paluch og Raynor (2001) hafa skoðað áhrif kyns, aldurs 
og fjölda systkina á árangur í meðferð of feitra barna. Niðurstöðurnar sýndu að drengjum gekk betur 
að fylgja eftir meðferðaráætlun en stúlkum og náðu einnig betri árangri. Eldri börn náðu betri árangri í 
meðferðinni heldur en yngri börn og þau börn sem áttu fleiri systkini náðu einnig meiri árangri. Minnst 
er á að í stærri fjölskyldum séu meiri líkur á stuðningi við meðferð sem gæti haft áhrif á árangur 
(Epstein, Paluch og Raynor, 2001). Áhrif aldurs og kyns eru þó ekki skýr. Nýrri rannsóknir hafa ekki 
stutt Epstein, Paluch og Raynor (2001) og niðurstöður hafa jafnvel verið þveröfugar. Í rannsókn 
Epstein, Roemmich og Beecher (2007) sýndu til að mynda niðurstöður að yngri börnum gekk betur en 
þeim eldri í meðferð og stúlkur náðu betri langtímaárangri en drengir.  

Offita hefur einnig verið rannsökuð hjá ungum börnum þar sem fyrri rannsóknir sýna að grípa þarf 
snemma inn í til að koma í veg fyrir offitu í barnæsku (Jeor, Perumean-Chaney, Sigman-Grant, 
Williams og Foreyt, 2002; Magarey, Daniels, Boulton og Cockington, 2003). Í rannsókn sem 
framkvæmd var 2002 kom fram talsverð aukning á fjölda of feitra barna síðastliðin fimm ár. Fjöldi 
barna á aldrinum tveggja til þriggja og fjögurra til fimm ára jókst úr 2,1% í 5% meðal drengja og úr 
4,8% í 10,8% meðal stúlkna (Jeor, Perumean-Chaney, Sigman-Grant, Williams og Foreyt, 2002). 
Þyngd ungra barna spáði einnig mjög vel fyrir um þyngd á tvítugsaldri (Magarey, Daniels, Boulton og 
Cockington, 2003). Vegna þessarar aukningar sem hefur orðið á offitu hjá svo ungum börnum er 
nauðsynlegt að athuga hvaða úrræði eigi að nota í þeim tilvikum. Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður 
rannsókna á meðferðum sem virka hjá eldri börnum yfir á þau yngri. Þar sem ung börn eru mest upp á 
foreldra sína komin er greinilegt að fjölskyldan þarf að taka mikinn þátt. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 
matarmynstur foreldra hefur áhrif á hversu mikils matar og hversu hollrar næringar leikskólabörn neyta 
(Jeor, Perumean-Chaney, Sigman-Grant, Williams og Foreyt, 2002).  

4.2 Fjölskylduhagir 

4.2.1 Foreldrar 

Áhrif foreldra á börn eru mjög mikil bæði í gegnum erfðir og umhverfi. Foreldrar gegna stóru hlutverki 
hvað varðar þróun offitu hjá börnum en að sama skapi geta þeir komið í veg fyrir hana. Foreldrar eru 
því lykillinn að umhverfi heimilisins með því að stjórna hvers konar lífi barnið lifir. Þeir stjórna því hvort 
barnið borði heilsusamlegt fæði, hreyfi sig ásamt því að stjórna sjónvarpsáhorfi þeirra. Þannig geta 
foreldrar haft áhrif á þyngd barns á marga vegu. Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á framtíðarvenjur 
barnanna sem geta sagt til um eðlilega þyngd eða ofþyngd í framtíðinni. Þetta gefur til kynna að 
nauðsynlegt sé að reyna að koma í veg fyrir offitu þar sem hún byrjar, heima fyrir (Lindsey, Sussner, 
Kim og Gortmaker, 2006).  

Fjölskyldumiðuð meðferð við offitu barna og unglinga hefur verið þróuð og rannsökuð til margra ára 
og sýnt hefur verið fram á að þátttaka foreldra í meðferð skiptir gríðarlega miklu máli (Epstein, 1993; 
Golan, Weizman, Apter og Fainaru, 1998; Golan og Crow, 2004; Kitzmann og Beech, 2006). Í 
rannsókn frá árinu 1998 var munur á þyngdarbreytingu barna kannaður eftir því hvort foreldrar voru 
einu þátttakendurnir í fjölskyldumiðaðri meðferð eða aðeins börnin sjálf. Í fyrsta lagi var brottfall úr 
meðferð níu sinnum meira þar sem aðeins börn voru þátttakendur miðað við þegar foreldrar voru 
þátttakendur. Í öðru lagi léttust börn foreldra sem tóku þátt í meðferð um 14,6% á móti 8,1% þegar 
börn voru einu þátttakendurnir (Golan, Weizman, Apter og Fainaru, 1998). Sjö árum síðar athuguðu 
Golan og Crow (2004) mun á langtímaárangri sömu barna og í fyrrnefndri rannsókn. Börn foreldra sem 
höfðu verið í meðferð léttust að meðaltali um 29% á meðan börn sem höfðu verið sjálf í meðferð 
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léttust að meðaltali um 20,2%. Niðurstöður þessara rannsókna styðja að það sé árangursríkara bæði 
til skemmri og lengri tíma litið að foreldrar of feitra barna taki fullan þátt í meðferð með eða án barna 
sinna heldur en þegar aðeins börnin sjálf taka þátt í meðferð. Þetta styður enn frekar hversu mikil áhrif 
foreldrar hafa á börn sín. 

4.2.2 Félagshagfræðileg staða (socioeconomic status) 

Félagshagfræðileg staða (Socioeconomic Status: SES) fólks byggist á menntun þeirra, atvinnu og 
tekjum (Halldórsson, Cavelaars, Kunst og Mackenbach, 1999). Margar rannsóknir styðja tengsl 
slæmrar stöðu fólks og slæmrar heilsu, líkamlegrar jafnt sem andlegrar (van der Lucht, Groothoff, 
Koopmans og van den Heuvel, 1992; Lipman, Offord og Boyle, 1994; Schrijvers, Stronks og 
Mackenbach, 1999). Hversu mikil áhrif félagshagfræðileg staða hefur á heilsu er mismunandi eftir 
aldurshópum. Þessi tengsl slæmrar stöðu og heilsu verða sterkari eftir því sem börn verða eldri 
(Hanson og Chen, 2007). Þrátt fyrir það geta börn óhjákvæmilega komist undan þeim áhrifum sem 
fátækt foreldra þeirra hefur á þau. Börn reiða sig á foreldra sína hvað varðar mat og annað tengt 
lifnaðarháttum en þannig ákveða foreldrar heildarlífstíl fjölskyldunnar (Hanson og Chen, 2007). 
Samkvæmt rannsókn van der Lucht, Groothof, Koopmans og van den Heuvel (1992) búa börn 
fjölskyldna með lága félagshagfræðilega stöðu við verri heilsu en þau börn sem koma frá fjölskyldum 
með betri félagshagfræðilega stöðu. Þetta hefur einnig verið kannað hér á landi. Fyrsta rannsókn 
sinnar tegundar á Íslandi var gerð árið 1996 þar sem 3.007 börn og unglingar á aldrinum tveggja til 
sautján ára tóku þátt. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að greinileg tengsl eru á milli heilsu og 
hamingju barna og unglinga á Íslandi og félagshagfræðilegrar stöðu (Halldórsson, Cavelaars, Kunst 
og Mackenbach, 1999). Mörg heilsufarsvandamál í Bandaríkjunum eru tengd slæmri 
félagshagfræðilegri stöðu fólks, þar á meðal offita (Kimm o.fl., 1996; Drewnowski og Specter, 2004). Í 
rannsókn frá 2004 kom í ljós að flestir sem eru of feitir eru í hópi fátækra og minnst menntaðra 
(Drewnowski og Specter, 2004). Þetta er einnig stutt af rannsókn frá árinu 1996 þar sem tíðni offitu var 
minni hjá hvítum stúlkum þegar félagshagfræðileg staða fjölskyldna þeirra var há en kom þó ekki fram 
hjá stúlkum af afrískum uppruna. Lág félagshagfræðileg staða fjölskyldunnar og það að eiga einstætt 
foreldri hafði sterka fylgni við tíðni offitu hjá hvítum stúlkum og aukna neyslu hitaeininga. Hjá stúlkum 
af afrískum uppruna tengdist hins vegar aukið sjónvarpsáhorf og kyrrseta tíðni offitu (Kimm o.fl., 
1996).  

Ástæða þess að offita fyrirfinnst í fjölskyldum lægri stétta samfélagsins tengist einna helst því að 
þetta fólk tileinkar sér oft verri venjur en fólk sem býr við betri stöðu, sem geta haft skaðleg áhrif á 
líkamlega heilsu þess og heilbrigði. Í rannsókn Schrijvers, Stronks og Mackenbach (1999) komu fram 
tengsl lítillar menntunar við allskyns slæma ávana eins og lélegs mataræðis, lítillar hreyfingar og 
neyslu áfengis. Þeir sem voru minnst menntaðir voru einnig með mun hærri líkamsþyngdarstuðul (BMI 
hærri en 27) eða alls 24% á móti 10,2% af 20.070 þátttakendum. Þeir sem eru fátækir og hafa lágt 
menntunarstig neyta óhollari matar en þeir sem eru ríkari því þeir kaupa mun meira af orkuþéttum 
matvörum (energy-dense foods). Slíkar matvörur eru ódýrari en um leið fituríkari, sykurmeiri og 
innihalda því fleiri hitaeiningar en matvæli sem ekki eru eins orkuþétt. Þetta fólk borðar einnig minna af 
grænmeti og ávöxtum en lélegt mataræði er ein stærsta tengingin á milli fátæktar og offitu. 
Heilsusamlegt mataræði þarf því að lúta í lægra haldi fyrir góðu bragði, þægindum og 
sparnaðaraðgerðum (Drewnowski og Specter, 2004; Drewnowski og Darmon, 2005). Fjölskyldur sem 
búa við betri félagshagfræðilega stöðu hafa að öllu jöfnu betri þekkingu á sviði næringarfræða, þekkja 
næringargildi mismunandi fæðutegunda og mikilvægi þess að neyta fjölbreyttrar fæðu sem leiðir af sér 
betri heilsu. Þessar fjölskyldur neyta því minna af feitum mat en fjölskyldur sem búa við verri 
félagshagfræðilega stöðu ásamt því að borða mun meira af grænmeti og ávöxtum (Wardle, Parmenter 
og Waller, 2000). Þetta kom einnig fram í yfirlitsgrein Hanson og Chen (2007) þar sem flest allar 
rannsóknir á sviði mataræðis og næringargildis sýndu að börn og unglingar sem koma frá verra settum 
fjölskyldum neyttu mun minna af ávöxtum og grænmeti en hins vegar meira af fituríkri fæðu, meiri 
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sykurs og tóku síður inn vítamín. Af þessu má leiða að börn í fátækum fjölskyldum læra það sem fyrir 
þeim er haft því þau tileinka sér slæma lifnaðarhætti foreldra sinna sem geta haft áhrif á heilsu þeirra í 
framtíðinni (Hanson og Chen, 2007). 

4.3 Mataræði og hreyfing 

4.3.1 Mataræði 

Maðurinn nærist daglega til að komast lífs af og er mataræði því stór hluti af lífi hans. Ýmislegt getur 
haft áhrif á þessar daglegu athafnir. Til að mynda hefur það verið kannað að það eitt að láta börn 
leggja frá sér hnífapör á milli matarbita hefur í för með sér að þau borði hægar og minna. Þetta sýnir 
fram á að með einföldum breytingum á matarvenjum sé hægt að ná stjórn á matarneyslu sem er 
mikilvægt í meðferð við offitu barna og fullorðinna (Epstein, Parker, McCoy og McGee, 1976). Betra er 
að kenna börnum að borða hollan mat og hvetja þau frekar til aukinnar hreyfingar heldur en að notast 
við matarkúra (Edmunds, Waters og Elliott, 2001). Epstein hefur skoðað, ásamt öðrum, tengsl strangs 
mataræðis (dietary restraint) og streitu hjá börnum. Í rannsókninni var börnum skipt upp í fjóra hópa 
þar sem þau áttu að fylgja ströngu mataræði eða ekki og voru undir mikilli eða lítilli streitu. Niðurstöður 
sýndu að hvort sem börn voru í hópi þeirra sem fylgdu ströngu mataræði eða ekki og voru undir lítilli 
streitu þá neyttu þau nánast sama magns af orku. Hins vegar þegar þessir sömu hópar voru undir 
mikilli streitu þá neyttu þau börn sem fylgdu ströngu mataræði meira af orkuríkri fæðu. Þessar 
niðurstöður gefa til kynna að það að fylgja ströngu mataræði hefur slæm samverkandi áhrif með mikilli 
streitu á orkuneyslu barna (Roemmich, Wright og Epstein, 2002). Þetta eru því þættir sem taka þarf 
tillit til þegar offita hjá börnum og unglingum er meðhöndluð. Því ætti kannski frekar að leiða börn á þá 
braut að borða hollan millimálsbita eins og ávexti og grænmeti með því að veita gott aðgengi að slíkri 
fæðu. Goldfield og Epstein (2002) hafa skoðað val barna á hollustu, ávöxtum og grænmeti, á móti 
óhollustu, sælgæti og snakki. Börn þurftu að vinna sér inn rétt á sælgæti eða ávöxtum með ákveðnu 
verkefni sem unnið var á tölvu. Niðurstöður sýndu að börn vildu frekar sælgæti og snakk en ávexti og 
grænmeti þegar jafnmikla vinnu þurfti til að vinna sér það inn. Hins vegar völdu þau frekar ávexti og 
grænmeti þegar meiri vinnu þurfti til að fá sælgæti og snakk. Því ættu ávextir og grænmeti að geta 
komið í staðinn fyrir sælgæti ef forráðamenn barna sjá til þess að erfiðara sé fyrir þau að komast í 
sætindi heldur en hollustu.  

Ávaxta- og grænmetisneysla hefur verið skoðuð bæði hjá börnum og foreldrum. Í einni slíkri 
rannsókn var foreldrum skipt í hópa þar sem þeir áttu að fara eftir ákveðinni meðferð í 
þyngdarstjórnun. Annar hópurinn var hvattur til að auka ávaxta- og grænmetisneyslu en hinn hópurinn 
til að draga úr neyslu á fituríkum mat. Börn foreldranna sem tóku þátt í meðferðinni voru ekki of feit en 
matarvenjur þeirra áttu að breytast í samræmi við breytingar á mataræði foreldranna. Niðurstöðurnar 
voru þær að þeir foreldrar sem áttu að auka ávaxta- og grænmetisneyslu sína léttust meira en 
foreldrarnir sem áttu að draga úr neyslu orkuríkrar fæðu (Epstein o.fl., 2001). Epstein o.fl. (2008) 
gerðu síðan svipaða rannsókn nokkrum árum síðar þar sem þeir einbeittu sér að börnum. 
Niðurstöðurnar voru í samræmi við fyrrnefnda rannsókn þeirra þar sem börn, sem voru í hópi þar sem 
lögð var áhersla á að auka ávaxta- og grænmetisneyslu, lækkuðu líkamsþyngdarstuðul sinn um fleiri 
stig en börn sem voru í hópi þar sem reynt var að draga úr neyslu orkuríkrar fæðu. Samt sem áður 
náðu báðir hóparnir árangri bæði eftir tólf og 24 mánuði (Epstein, Paluch, Beecher og Roemmich, 
2008). Þessar niðurstöður eru nýttar í meðferð við offitu barna með því að hugsanlega draga úr 
orkumikilli fæðu og um leið að auka neyslu ávaxta og grænmetis.   

4.3.2 Hreyfing  

Offita er heilsufarsvandamál sem tengist lifnaðarháttum fólks sem geta til að mynda snúist að 
mataræði þess eða hreyfingu. Fundist hafa tengsl á milli hreyfingarleysis og offitu hjá börnum (Treblay 
og Willms, 2003; Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir 
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og Aðalsteinn Ólafsson, 2006) sem rennir stoðum undir það hversu mikilvæg hreyfing er fyrir 
líkamlega heilsu barna jafnt sem fullorðinna. Lýðheilsustöð mælir með því að börn og unglingar hreyfi 
sig í 60 mínútur á dag til að bæta og viðhalda heilsu (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, 
Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006). Það hefur sýnt sig að virki meira 
hvetjandi fyrir börn að hreyfa sig oft en í stuttan tíma í senn heldur en að reyna að fá þau til að hreyfa 
sig sjaldnar og í lengri tíma í hvert skipti (Kalakanis, Goldfield, Paluch og Epstein, 2001). Það eru hins 
vegar ekki allir sem hafa tök á því að hreyfa sig reglubundið. Í yfirlitsgrein Hanson og Chen (2007) 
kemur í ljós að flestar rannsóknir sýna fram á að þau börn og unglingar sem búa við lága 
félagshagfræðilega stöðu hreyfa sig minna en þau sem búa við betri stöðu. Þau eyða meiri tíma 
innandyra því þau búa oftar í hættulegum hverfum og hafa síður aðgang að góðri aðstöðu til útiveru. 
Einnig kom í ljós að þau eyða frekar frítíma sínum eftir skóla í vinnu til að eiga smápening fyrir sig sjálf 
og/eða til að hjálpa fjölskyldu sinni. Því hafa þau minni tíma en önnur börn og unglingar sem búa við 
hærri félagshagfræðilega stöðu til að stunda íþróttir sem hluta af sinni daglegu rútínu. Þetta fundu þeir 
Viewig, Johnston, Lanier, Fernandez og Pandurangi (2007) einnig út ásamt því að börn sem búa við 
lægri félagshagfræðilega stöðu borða óhollari mat en önnur börn.   

Íslenskar tölur um samband fjárhagsstöðu fjölskyldunnar og heilsusamlegra lifnaðarhátta barna og 
unglinga á Íslandi fengust með rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema. Þessi rannsókn var 
samstarfsverkefni Lýðheilsustöðvar og Háskólans á Akureyri frá árinu 2006 og var íslenski hluti 
alþjóðlegu rannsóknarinnar Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) sem unnin var að 
tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Með þessari rannsókn var fengin innsýn inn í stöðu 
íslenskra unglinga í alþjóðlegum samanburði 40 landa. Alls tóku 11.800 skólanemar í 6., 8. og 10. 
bekk þátt í rannsókninni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að með hækkandi aldri minnkar 
neysla ávaxta og neysla sælgætis eykst. Þá kom fram að eftir því sem nemendur eldast því minna 
hreyfa þeir sig. Einnig kom fram að drengir á þessum aldri hreyfa sig meira daglega heldur en stúlkur. 
Samanlagt eyða 58% stráka og 43% stelpna fjórum tímum eða meira á dag fyrir framan sjónvarps- 
eða tölvuskjái, þar sem þau vafra á netinu, senda tölvupóst, eru á spjallrásum og sinna heimanámi 
(Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn 
Ólafsson, 2006). Þessi rannsókn benti einnig til þess að börn sem búa við fátækt á Íslandi hreyfi sig 
minna en önnur börn, borði sjaldnar hollan mat og séu líklegri til að vera of þung eða of feit (Þóroddur 
Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 
2006).  

Hreyfingarleysi barna og unglinga stafar meðal annars af mikilli kyrrsetu af völdum sjónvarps og 
tölvu. Epstein o.fl. (2008) skoðuðu þetta með því að athuga hvaða áhrif það hafði á 
líkamsþyngdarstuðul barna að minnka sjónvarpsáhorf og tölvunotkun þeirra. Þau börn sem voru í 
tilraunahópi, sem áttu að minnka sjónvarpsáhorf og tölvunotkun um helming, lækkuðu 
líkamsþyngdarstuðul sinn um fleiri stig og minnkuðu orkuneyslu meira en börn í samanburðarhópi. 
Breyting á sjónvarpsáhorfi tengdist breytingu á orkuneyslu en ekki breytingu í hreyfingu barna í 
rannsókninni. Út frá niðurstöðum er því hægt að álykta að hægt sé að lækka líkamsþyngdarstuðul 
með því einu að draga úr kyrrsetu. Í rannsókn Carrière komu ekki fram tengsl á milli hreyfingar í 
frístundum og offitu hjá stúlkum en hins vegar var tíðni offitu hærri hjá strákum sem hreyfðu sig lítið 
eða ekkert samanborið við þá sem hreyfðu sig mikið. Líklegt er að stúlkur stjórni þyngd sinni með því 
að borða minna frekar en að hreyfa sig og gæti það skýrt hvers vegna hreyfing hafði ekki endilega 
áhrif á þyngd stúlkna (Carrière, 2003). Samt sem áður hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi 
hreyfingar í meðferð og að foreldrar taki þátt. Þau börn sem hreyfðu sig lækkuðu líkamsþyngdarstuðul 
sinn og bættu líkamshreysti sína á meðan þau börn sem tóku ekki þátt í meðferð og hreyfðu sig ekki, 
þyngdust samanborið við hina (Eliakim o.fl., 2002). Einnig hefur sýnt sig að ef foreldrar hreyfa sig 
aukast líkur á því að börn þeirra hreyfi sig. Þetta leiðir af sér betri árangur barna í meðferð. Því skiptir 
þátttaka foreldra máli því hún virkar hvetjandi fyrir börnin (Kalakanis, Goldfield, Paluch og Epstein, 
2001). 
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5 Annarskonar erfiðleikar samhliða offitu  

Ýmsir kvillar, líkamlegir jafnt sem andlegir, geta fylgt offitusjúkdómnum og hafa fundist mjög greinilega 
hjá fullorðnum en minna er vitað um þessa kvilla hjá börnum. Þrátt fyrir það hefur offita í barnæsku 
verið tengd ýmiskonar líkamlegum sjúkdómum sem geta svo haldist fram á fullorðinsár. Þetta eru 
sjúkdómar eins og æða- og hjartasjúkdómar, sykursýki, slitgigt, ýmsar tegundir krabbameins, 
húðsjúkdómar, astmi og aðrir sjúkdómar í öndunarfærum. Einnig aukast líkur á uppsöfnun á insúlíni í 
líkamanum og óeðlilega háum blóðþrýstingi (Edmunds, Waters og Elliott, 2001; Daniels o.fl., 2005; 
(WHO, 2006). Í grein frá 2001 kemur fram að um 58% of feitra barna eru í hættu á að fá þessa 
sjúkdóma (Edmunds, Waters og Elliott, 2001) og þarf því að taka tillit til þessara fylgikvilla við 
meðhöndlun barna og unglinga (Daniels o.fl., 2005). Þetta á einnig við um ýmiskonar sálfræðilega 
erfiðleika hjá börnum eins og þunglyndi, félagslega einangrun og kvíðaraskanir (Edmunds, Waters og 
Elliott, 2001; Daniels o.fl., 2005; Vámosi, Heitmann og Kyvik, 2009). 

5.1 Líkamlegir fylgikvillar offitu 

5.1.1 Efnaskiptaheilkenni, sykursýki II og bólgur 

Líkamlegir kvillar sem tengjast offitu fullorðinna hafa aukist talsvert meðal of feitra barna undanfarin ár. 
Þetta eru sjúkdómar eins og til dæmis sykursýki II, bólgur og svokallað efnaskiptaheilkenni. 
Efnaskiptaheilkennið (metabolic syndrome eða insulin resistance syndrome) er skilgreint  samkvæmt 
ATP III (The Adult Treatment Panel III of the National Cholesterol Education Program) að nokkur 
einkenni eru til staðar á sama tíma. Á meðal þessara einkenna eru uppsöfnun á insúlíni í líkamanum 
(hyperinsulinemia), offita, óeðlilega hár blóðþrýstingur og uppsöfnun fitufruma í líkamanum 
(hyperlipidemia). Um 4% unglinga eru með efnaskiptaheilkenni en um 30-40% of þungra barna 
(Daniels o.fl., 2005). Samhliða aukningu á offitu og efnaskiptaheilkenninu hefur orðið gífurleg aukning 
á sykursýki (type II diabetes mellitus), sem er áunnin sykursýki, hjá börnum en sá sjúkdómur hefur 
hingað til talist sjúkdómur fullorðinna. Sykursýki II hefur komið fram hjá börnum með mjög alvarlega 
offitu þar sem líkamsþyngdarstuðull er kominn yfir 30 sem nær viðmiðum offitu hjá fullorðnum (tafla 1). 
Til að koma í veg fyrir áunna sykursýki hjá börnum þyrfti að koma í veg fyrir að offitan nái á þetta stig. 
Um fjórir af hverjum 1.000 unglingum í Bandaríkjunum greinast með sykursýki II á ári hverju sem eru 
tvöfalt fleiri en þeir sem greinast með sykursýki I (Daniels o.fl., 2005). Tengsl bólgu (inflammation) og 
offitu eru einnig vel þekkt meðal fullorðinna en þessi tengsl geta einnig komið fram hjá börnum. Bólgur 
stafa af aukningu á hvítfrumuboða (interleukin-1), boðefni sem hvítfrumur mynda, en til lengri tíma 
geta bólgur valdið skemmdum í æðum (Daniels o.fl., 2005). 

5.1.2 Astmi 

Líkamsþyngdarstuðull og tíðni offitu er hærri meðal ungra barna með astma en barna sem ekki hafa 
astma. Þetta könnuðu Epstein, Wu, Paluch, Cerny og Dorn (2000) með því að skoða tengsl astma 
barna við líkamsþyngdarstuðul þeirra og offitu ásamt því að skoða tengsl líkamsþyngdarstuðuls 
foreldra við líkamsþyngdarstuðul barna og offitu þeirra. Samkvæmt niðurstöðum þeirra tengist astmi 
líkamsþyngdarstuðli barna á þann hátt að sjúkdómurinn hækkar líkamsþyngdarstuðulinn með því að 
ýta undir aukna neyslu hitaeininga eða draga úr orkueyðslu. Rannsóknir benda til að neysla barna 
með og án astma sé mjög svipuð en börn með astma hreyfi sig hins vegar minna sem styður það að 
astmi dragi úr orkueyðslu (Zeitlin, Bond, Wootton, Gregson og Radford, 1992). Fjörutíu prósent barna í 
rannsókn Epstein, Wu, Paluch, Cerny og Dorn (2000) áttu of feitar mæður en líkamsþyngdarstuðull 
þeirra getur haft margskonar áhrif á líkamsþyngdarstuðul barns, ýmist í gegnum erfðir og 
umhverfisþætti. Hafa þarf í huga tengsl astma og offitu ef börn með astma þyngjast óeðlilega mikið 
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miðað við aldur og kyn og sérstaklega ef þau eiga móður sem er of feit. Þessum börnum þarf að veita 
meðferð snemma til að koma í veg fyrir offitu á fullorðinsárum (Daniels o.fl., 2005).  

5.2 Geðrænir fylgikvillar offitu 

5.2.1 Sálfræðilegir erfiðleikar barna og unglinga 

Lítið er vitað um tengsl sálrænna þátta og offitu hjá börnum. Þó hafa nokkrar rannsóknir sýnt fram á 
þessi tengsl þar sem of þung börn eru líkleg til að eiga við sálfræðilega erfiðleika að stríða og eiga 
einnig á hættu að þurfa að kljást við félagssálfræðilega erfiðleika (psychosocial) sem geta svo fylgt 
þeim fram á fullorðinsár (Edmunds, Waters og Elliott, 2001; Daniels o.fl., 2005; Vámosi, Heitman og 
Kyvik, 2009). Til að mynda hafa fundist tengsl á milli þunglyndis hjá unglingum og hærri 
líkamsþyngdarstuðuls ásamt tengslum þunglyndis hjá unglingsstúlkum og offitu á fullorðinsárum 
(Daniels o.fl., 2005; Vámosi, Heitman og Kyvik, 2009). Fullorðnir einstaklingar hafa einnig verið 
kannaðir með tilliti til þessara tengsla, offitu í barnæsku og offitu á fullorðinsárum. Fullorðnir sem 
greindust með alvarlegt þunglyndi sem börn höfðu hærri líkamsþyngdarstuðul heldur en þeir sem 
höfðu ekki þjáðst af þunglyndi í æsku (Daniels o.fl., 2005). Fleiri sálfræðilegir þættir hjá ungum börnum 
hafa einnig verið tengdir við offitu á fullorðinsárum. Í nýlegri yfirlitsgrein kom í ljós að auk þunglyndis 
hjá unglingsstúlkum voru umönnun barna, misnotkun og kvíðaraskanir barna einnig tengdir offitu 
fullorðinna. Til að mynda jókst hættan á að verða of feitur fullorðinn einstaklingur um 88% hjá þeim 
börnum sem voru misnotuð (Vámosi, Heitman og Kyvik, 2009). Streita hjá börnum hefur einnig verið 
tengd við offitu þeirra. Í rannsókn frá 2007 þar sem könnuð voru tengsl streitu og fitu hjá börnum kom í 
ljós að þau börn sem voru með hærri fituprósentu voru meira stressuð en þau sem voru með lægri 
fituprósentu. Þar kemur einnig fram að streita geti lagt grunninn að hjarta- og æðasjúkdómum áður en 
barn kemst á unglingsaldur með því að auka heildarfituprósentu. Samt sem áður þarf frekari 
rannsóknir til að athuga hvort streita geti auki fitu með því að ýta undir neyslu á orkuríkri fæðu og 
draga úr hvata barna til að hreyfa sig (Roemmich, Smith, Epstein og Lambiase, 2007). Ásamt þeim 
sálfræðilegu þáttum hér að ofan eru aðrir áhættuþættir fundist sem tengjast offitu barna svo sem 
námserfiðleikar og námsárangur barna undir meðaltali (Vámosi, Heitman og Kyvik, 2009).  

Offita barna getur haft slæm áhrif á ýmsa félagssálfræðilega þætti. Börn í kringum sex ára aldur 
hafa til að mynda uppgötvað þau samfélagslegu skilaboð að ofþyngd sé ekki eftirsóknarverð. Einnig 
hefur veri kannað að of þung börn geta orðið fyrir höfnun og orðið þannig félagslega einangruð eða 
þróað með sér afbakaða líkamsmynd (Edmunds, Waters og Elliott, 2001). Ofþyngd barna getur þar af 
leiðandi ýtt undir félagslega erfiðleika eins og samskipti við jafnaldra (Strauss og Pollack, 2003). Of feit 
börn eiga oft færri vini og þeim er strítt vegna ofþyngdar sinnar sem hefur í för með sér andlega 
vanlíðan sem getur í versta falli leitt til sjálfsmorðstilrauna (Eisenberg, Neumark-Sztainer og Story, 
2003). Fleiri þættir en offita barna geta leitt til félagssálfræðilegra erfiðleika. Eins og fram kom í 
rannsókn frá árinu 1994 hafði offita foreldra og geðræn vandamál þeirra sterkara samband við 
sálfræðileg vandamál barna með væga offitu heldur en aldur, kyn og líkamsþyngdarstuðull barnanna 
(Epstein, Klein og Wisniewski, 1994). 

5.2.2 Geðraskanir fullorðinna 

Tengsl offitu fullorðinna og algengra geðraskana koma æ oftar í ljós og virðast þessi tengsl verða 
sterkari eftir því sem líkamsþyngdarstuðull er hærri (Simon og Arterburn, 2009). Í nýlegri rannsókn 
voru áhrif þunglyndis, kvíðaraskana og lotugræðgi á þyngdartap of feitra fullorðinna einstaklinga 
skoðuð. Offitusjúklingar sem fóru í skurðaðgerð og þjáðust af þunglyndi og/eða kvíða lækkuðu 
líkamsþyngdarstuðul sinn marktækt minna heldur en þeir sem þjáðust ekki af geðröskun. Þessi munur 
kom þó ekki fram hjá þeim þátttakendum sem fóru í venjulega atferlismeðferð. Þeir þátttakendur sem 
fóru ekki í neina meðferð og þjáðust af þunglyndi og/eða kvíða þyngdust á meðan þátttakendur sem 
þjáðust ekki af geðröskun léttust. Lotugræðgi spáði ekki fyrir um þyngdartap. Þessar niðurstöður gefa 
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til kynna að mikilvægt sé að taka tillit til geðraskana í tengslum við meðferð fullorðinna offitusjúklinga 
sérstaklega þegar um er að ræða skurðaðgerð (Legenbauer o.fl., 2009). Í annarri nýlegri rannsókn 
komu fram tengsl offitu við lyndisraskanir en ekki við kvíðaraskanir. Ekki er þó vitað hvort ástæðan fyrir 
þessum tengslum sé aðeins vegna tengsla þunglyndis og offitu. Ef svo er þarf að athuga í hvora áttina 
þau áhrif eru (Gadalla, 2009). Einnig hefur rannsókn sýnt að 39% sjúklinga á aldrinum sextán til 83 ára 
sem þjáðust af tvískautaröskun þjáðust einnig af offitu. Þessir sjúklingar voru frekar með langvarandi 
sjúkdómsgreiningu og skoruðu lægra á virknikvarða (Global  Assessment of Functioning Scale). 
Einnig var almenn kvíðaröskun algengari á meðal of þungra sjúklinga og þeirra sem voru með 
sykursýki II og óeðlilega háan blóðþrýsting. Lithíum meðferð virkaði á þá sjúklinga sem voru með lægri 
líkamsþyngdarstuðul (Calkin o.fl., 2009). 

Læknar ættu að hafa í huga að of þungir fullorðnir einstaklingar gætu þjáðst af geðröskun. Til að 
meðferð við offitu verði árangursrík þarf því á sama tíma að takast á við geðröskun ef hún er til staðar. 
Að sama skapi þarf að meta hvort að sjúklingar með geðraskanir þjáist af offitu og tengdum 
sjúkdómum, sérstaklega þar sem þyngdaraukning getur fylgt því að taka inn geðlyf. Vel er vitað að 
hreyfing gefur góðan árangur í meðferð þunglyndis, offitu og tengdum sjúkdómum eins og sykursýki II 
(Atlantis, Goldney og Wittert, 2009). 

5.3 Námsárangur 

Í íslenskri rannsókn frá 2003 kom í ljós að ofþyngd og/eða offita tengdist slöku námsgengi og verri 
líðan meðal nemenda í 10. bekk grunnskóla. Slík tengsl voru ekki til staðar meðal nemenda í 4. og 7. 
bekk. Breytileikinn í námsárangri var aðeins meiri meðal of þungra stráka en of þungra stelpna 
(Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa Eggertsdóttir, 2003). Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við yfirlitsgrein frá árinu 2005 þar sem fram kom að ofþyngd og offita eru 
tengd verri námsárangri (Taras og Potts-Datema, 2005). Einnig hefur verið sýnt fram á að þau börn og 
unglingar sem borða næringaríka fæðu og stunda mikla hreyfingu eiga það tilað standa sig betur í 
hinum ýmsu mælingum á námsgetu og annarri hugrænni getu (Sigfúsdóttur, Kristjánsson og 
Allegrante, 2007). Þetta kom fram í rannsókn frá árinu 2007 þar sem námsgeta 5.810 íslenskra 
unglinga var metin út frá líkamsþyngdarstuðli, mataræði og hreyfingu þeirra. Samtals skýrðu þessir þrír 
þættir allt að 24% af heildardreifingu námsgetu þegar stjórnað var fyrir kyni, menntun foreldra, 
samsetning fjölskyldu og fjarveru barna frá skóla. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl of feitra barna 
við verra gengi í skóla (Taras og Potts-Datema, 2005) en af þeim upplýsingum mætti leiða líkur af því 
að þeim gangi einnig illa í meðferð, til að mynda við að lesa fræðsluefni og leysa ýmis verkefni tengd 
því.  
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6 Markmið rannsóknar 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að meta árangur í fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð of feitra barna á 
aldrinum sjö til þrettán ára. Rannsókninni var skipt í tvennt og voru því tvær rannsóknaspurningar sem 
leitast var við að svara.  

6.1 Rannsókn 1 

Í rannsókn 1 var markmiðið að athuga hvaða þættir spáðu fyrir um árangur í meðferð of feitra barna. 
Settar voru fram sex tilgátur.  

6.1.1 Tilgátur rannsóknar 1  

Tilgáta 1: Yngri börn ná betri árangri í meðferð.  

Tilgáta 2: Stúlkur standa sig betur en drengir í meðferð.  

Tilgáta 3: Fjölskylduhagir hafa áhrif á árangur í meðferð þar sem giftir, hærra menntunarstig, háar 

tekjur foreldra og stærri fjölskyldur spá fyrir um betri árangur í meðferð.  

Tilgáta 4: Aukin neysla ávaxta og grænmetis leiðir til betri árangurs í meðferð.  

Tilgáta 5: Aukin hreyfing leiðir til betri árangurs.  

Tilgáta 6: Betri árangur hlýst af góðri mætingu í hóptíma.  

6.2 Rannsókn 2 

Í rannsókn 2 var markmiðið að athuga hvort munur væri á tveimur hópum, annars vegar hópi of feitra 
barna og hins vegar hópi of feitra barna sem áttu einnig við annað vandamál að stríða. Sett var fram 
ein tilgáta sem átti við um ofvirkni, hegðunar-, tilfinninga-, félags-, og jafningjaerfiðleika ásamt kvíða og 
námserfiðleikum. 

6.2.1 Tilgáta rannsóknar 2 

Tilgáta 1: Annarskonar vandi samhliða offitu hefur slæm áhrif á árangur í meðferð.  
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7 Aðferð 

7.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 84 of feit börn á aldrinum sjö til þrettán ára. Meðalaldur þeirra var 10,6 ár og hlutfall 
kynja var 38 stúlkur og 46 drengir. 

Skólahjúkrunarfræðingar og barnalæknar höfðu samband við foreldra mögulegra þátttakenda með 
líkamsþyngdarstuðul yfir 2,5 staðalfrávik frá meðaltali samkvæmt sænskum viðmiðunargögnum. 
Fjölskyldunum var boðið að kynna sér meðferð á Barnaspítala Hringsins og voru þær í framhaldinu 
boðaðar í viðtal á Barnaspítalann þar sem meðferðin var kynnt og upplýsts samþykkis aflað frá bæði 
foreldri og barni.  

Skilyrði fyrir þátttöku voru nokkur. Offita barns mátti ekki vera vegna læknisfræðilegra vandamála, 
börnin sem tóku þátt í rannsókninni urðu að vera fær um að framkvæma einföld 
sjálfsskráningarverkefni og enginn þátttakendanna mátti vera í annarri offitumeðferð. Nauðsynlegt var 
að minnsta kosti annað foreldrið tæki fullan þátt í meðferðinni. Af 84 foreldrum voru 74 (88%) mæður 
og tíu (12%) feður. Meðalaldur þeirra var 40,3 ár. Upplýsingum var safnað áður en meðferð hófst um 
ýmsa bakgrunnsþætti þátttakenda. Þá var líðan og líkamlegt ástand metið og blóðprufur teknar.  

7.2 Áreiti 

Fjölskyldumiðuð atferlismeðferð fyrir of feit börn fór fram á Barnaspítala Hringsins og samanstóð af 12 
skiptum sem dreifðust yfir 18 vikur. Í meðferðinni var notast við herminám, jákvæða styrkingu og 
hvatningarkerfi til að bæta mataræði, auka daglega hreyfingu og draga úr kyrrsetu. Herminám felur í 
sér að börn læri hegðun með því að fylgjast með foreldrum sínum, þannig eru þeir fyrirmyndir. Til að 
kenna barninu nýja hegðun var notast við jákvæða styrkingu með því að umbuna fyrir æskilega 
hegðun. Hrós og félagsleg styrking var notuð sem jákvæð styrking. Hrósað var fyrir það sem barnið 
gerði vel til að viðhalda æskilegri hegðun. Félagsleg styrking fól í sér að veita barninu tíma og athygli. 
Hvatningakerfið byggðist upp á þann hátt að barn gat unnið sér inn stig á hverjum degi með því að 
borða ákveðið magn af ávöxtum yfir daginn, hreyfa sig í ákveðið margar mínútur, borða tvo skammta 
af fituminni mjólkurvörum og borða á bilinu 1000-1500 hitaeiningar á dag. Ef barnið náði markmiðum 
sínum í fimm skipti af sjö yfir vikuna fékk það verðlaun. Auka 20 stig fengust ef barnið léttist um 250 
grömm. Einnig voru gerðir hegðunarsamningar, haldin sjálfskráning, þjálfun í að greina og leysa 
vanda, raunhæf markmið sett fram og kennt að forðast svart-hvítan hugsunarhátt. Foreldrar fóru í 
foreldraþjálfun og þeim kennt að nota áreitastjórnun. 

7.3 Mælitæki 

7.3.1  SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) 

SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) er stuttur spurningalisti sem var hannaður til að 
meta hegðun, tilfinningalega líðan og félagshæfni barna og unglinga á aldrinum 4 til 16 ára. Robert 
Goodman kynnti listann fyrst árið 1997 (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006). Hann samanstendur af 25 
staðhæfingum sem dreifast jafnt á fimm undirkvarða, þar sem fimm atriði eru á hverjum kvarða. 
Undirkvarðarnir eru: Tilfinningaerfiðleikar (Emotional symptoms) með staðhæfingum eins og „ég er 
órólegur í nýjum aðstæðum“, Hegðunarerfiðleikar (Conduct problems) með staðhæfingum eins og „ég 
verð reið/ur og missi stjórn á skapi mínu“, Ofvirkni/athyglisbrestur (Hyperactivity/inattention) með 
staðhæfingum eins og „ég er eirðarlaus“, Vandi í samskiptum við jafnaldra (Peer relationship 
problems) með staðhæfingum eins og „mér semur betur við fullorðna heldur en jafnaldra mína“ og svo 
Félagshæfni (Prosocial behaviour) með staðhæfingum eins og „ég reyni að vera góð/ur við aðra, mér 
er annt um tilfinningar þeirra“ (Goodman, Meltzer og Bailey, 1998; Mathai, Anderson og Bourne, 2002; 
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Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006). Staðhæfingunum er svarað á þriggja punkta stiku, ekki rétt (0), 
nokkuð rétt (1) og örugglega rétt (2) sem vísa til styrkleika eða vanda barnsins. Í viðauka eru átta 
viðbótarspurningar sem tilheyra foreldraútgáfu og sex viðbótarspurningar sem tilheyra kennaraútgáfu. 
Þessar spurningar eru um nám, tilfinningalega og félagslega þætti ásamt spurningum um álagsþætti í 
lífi barnsins eða unglingsins. Í viðaukanum er einnig spurt um álag á foreldra/fjölskyldu eða 
kennara/bekkinn vegna erfiðleika barnsins eða unglingsins og hvort þeir séu íþyngjandi. Spurningum í 
viðaukunum er svarað á fjögurra punkta stiku; alls ekki (0), lítils háttar (1), í meðallagi (2) og mjög 
mikið (3) (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006). SDQ listinn er til í þremur útgáfum eftir því hverjum hann er 
ætlaður og tekur aðeins fimm mínútur í fyrirlögn. Foreldra- og kennaraútgáfa, þar sem listinn er fylltur 
út fyrir börn og unglinga á aldrinum fjögra til sextán ára, og svo sjálfsmatskvarði fyrir ellefu til sextán 
ára unglinga sem þeir geta fyllt út sjálfir (Goodman, 1997; Goodman, Meltzer og Bailey, 1998; Agnes 
Huld Hrafnsdóttir, 2006). 

Til að finna út heildarerfiðleikastig (total difficulties score) úr SDQ listanum er byrjað á því að reikna 
úr hverjum undirkvarða fyrir sig. Stikan „nokkuð rétt“ fær alltaf eitt stig en stikurnar „ekki rétt“ og 
„örugglega rétt“ fá núll til þrjú stig og fer það eftir staðhæfingunni. Fyrir hvern undirkvarða er minnst 
hægt að fá núll stig og mest tíu stig. Heildarerfiðleikastig fæst svo með því að leggja saman stigin úr 
öllum undirkvörðunum nema félagshæfnikvarðanum. Heildarerfiðleikastig getur verið 0-40 stig. Við 
túlkun niðurstaðna úr SDQ listanum þá getur verið gott að skipta stigunum í þrennt; eðlileg mörk, 
jaðarmörk og yfir klínískum mörkum. Í foreldraútgáfu listans eru eðlileg mörk fyrir heildarerfiðleikastig 
0-13 stig, jaðarmörk 14-16 stig og yfir klínískum mörkum 17-40 stig. Í kennaraútgáfu listans eru eðlileg 
mörk fyrir heildarerfiðleikastig 0-11 stig, jaðarmörk 12-15 stig og yfir klínískum mörkum 16-40 stig 
(Youthinmind, e.d.). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á góðan innri áreiðanleika í kennaraútgáfu SDQ listans þar 
sem alfastuðlar eru á bilinu 0,74-0,89. Foreldraútgáfan hefur ekki komið jafn vel út með alfastuðla á 
bilinu 0,57-0,84. Undirkvarði sem metur ofvirkni hefur komið best út en þeir kvarðar sem meta 
hegðunarerfiðleika og vanda í samskiptum við jafnaldra hafa komið hvað verst út. 
Endurprófunaráreiðanleiki SDQ listans er góður, 0,72 fyrir foreldraútgáfuna og 0,80 fyrir 
kennaraútgáfuna. Ofvirknikvarðinn kemur aftur best út en kvarðinn fyrir tilfinningavanda verst (Agnes 
Huld Hrafnsdóttir, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að SDQ hefur háa fylgni við Rutter Child Scale, The 
Child Behavior Checklist og Child and Adolescent Burden Assessement sem gefur til kynna að SDQ 
hafi góðan endurprófunaráreiðanleika og greini vel á milli barna sem eiga við hegðunarefiðleika að 
stríða og þeirra sem eiga ekki við hegðunarerfiðleika að stríða (Emerson, 2005). Samleitni réttmæti 
virðist vera gott og niðurstöður rannsókna styðja réttmæti listans og sýna fram á forspárgildi listans 
varðandi geðgreiningar. Leitandi þáttagreining hefur sýnt fram á fimm þætti sem er í samræmi við 
skiptingu SDQ listans (Goodman, R., 2001).  

SDQ spurningalistinn hefur verið þýddur á yfir 60 tungumál og er aðgengilegur á vefsíðunni 
www.sdqinfo.com (Shojaei, Wazana, Pitrou, Kovess, 2009). Þeir sem komu að íslensku þýðingunni 
voru Agnes Huld Hrafnsdóttir, Urður Njarðvík, Páll Magnússon, Stefán Steinsson og Ólafur Ó. 
Guðmundsson (Youthinmind, 2001). Próffræðilegir eiginleikar íslenska listans hafa verið kannaðir. 
Þáttagreining sýndi fram á fimm þætti sem eru sambærilegir við erlendar niðurstöður. Innri áreiðanleiki 
SDQ listans í íslensku þýðingunni er ekki góður. Alfastuðull fyrir foreldraútgáfu listans er lægri en 0,7 
sem er óásættanlegt fyrir utan ofvirknikvarðann þar sem alfastuðull var 0,74. Innri áreiðanleiki er betri 
fyrir kennaraútgáfu listans en þó aðeins viðunandi fyrir tvo undirkvarða, alfastuðull 0,84 fyrir ofvirkni og 
0,72 fyrir félagshæfni. Niðurstöður benda til að áreiðanleiki SDQ listans í íslenskri þýðingu sé ekki 
fullnægjandi þar sem meðaltal alfastuðla fyrir foreldraútgáfu listans var 0,56 og 0,71 fyrir 
kennaraútgáfu listans (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006). 

http://www.sdqinfo.com/
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7.3.2 CDI  (Children‘s Depression Inventory) 

CDI (Children´s Depression Inventory) er stuttur spurningalisti til að meta þunglyndiseinkenni hjá 
börnum og unglingum á aldrinum sjö til sautján ára. Maria Kovacs hannaði listann sem kom fyrst út 
1992 (ProMenPol, e.d.). Listinn samanstendur af 27 spurningum en í hverri spurningu á að velja á milli 
þriggja staðhæfinga eftir því hver lýsir best tilfinningum viðkomandi síðustu tvær vikurnar. 
Spurningarnar skiptast á fimm kvarða sem eru Neikvætt lundarfar (Negative mood), Samskiptavandi 
(Interpersonal difficulties), Óvirkni (Ineffectiveness), Minnkuð lífsgleði (Anhedonia) og Neikvætt 
sjálfsálit (Negative self-esteem) (Pearson, e.d.,a). Listinn er til í þremur útgáfum: foreldraútgáfu, 
kennaraútgáfu og síðan sjálfsmatsútgáfu fyrir börnin. Greiningarviðmiðið er t-stig 65 og hærra sem 
tilgreinir mögulega þunglynda einstaklinga (Multi-Health Systems Inc., 2004).  

Listinn hefur verið þýddur og staðfærður á Íslandi og hefur áreiðanleiki hans reynst viðunandi. 
Heildarstig listans er reiknað með því að leggja stigin fyrir allar staðhæfingar saman. Eftir því sem 
heildarstig hækkar því meiri þunglyndiseinkenni hefur barn. Ráðlagt er að nota aðeins heildarstig 
listans til að meta þunglyndiseinkenni barna en ekki einstaka undirkvarða. Ástæða þess er sú að 
þáttabyggingin hefur ekki reynst sú sama og í upphaflegri stöðlun listans (Arnarson, Smári, 
Einarsdóttir og Jónasdóttir, 1994).  

7.3.3 MASC (Multidimensional Anxiety Scale for Children) 

MASC (Multidimensional Anxiety Scale for Children) er stuttur sjálfsmatslisti sem metur kvíða hjá 
börnum og unglingum á aldrinum átta til nítján ára. Listann hannaði John S. March og kom hann út 
1997 (Pearson, e.d.,b). Listinn hefur að geyma 39 spurningar sem skiptast á fjóra kvarða. Samtals 
líkamleg einkenni (Physical symptoms scale) með undirkvarðana Líkamleg einkenni (Somatic 
symptoms subscale) og Streitueinkenni (Tense symptoms subscale), Forðun á skaða (Harm 
avoidance scale) með undirkvarðana Fullkomnunarárátta (Perfectionism subscale) og Bjargráð við 
kvíða (Anxious coping subscele), Félagskvíði (Social anxiety scale) með undirkvarðana Höfnun eða 
auðmýking (Humilation fears subscale) og Frammistöðuótti (Performance fears subscale) og svo 
kvarðinn Aðskilnaðar- og ofsakvíði (Separation/panic scale). Spurningunum er svarað á fjögurra 
punkta Likert-stiku. Einnig er til styttri útgáfa sem inniheldur aðeins 10 spurningar. MASC hefur verið 
þýddur yfir á mörg tungumál þar á meðal íslensku (Multi-Health Systems Inc., 1997). Listinn var 
þýddur og staðlaður á Íslandi af Daníeli Ólafssyni , Magnúsi Blöndal Sighvatssyni og Jakobi Smára. 
Íslenska útgáfan hefur hátt réttmæti og áreiðanleika og er því gott mælitæki til að meta kvíða hjá 
íslenskum börnum (Ólason, Sighvatsson og Smári, 2004). 

7.3.4 SSRS (Social Skills Rating System)  

SSRS (Social Skills Rating System) listinn er mælitæki sem metur tíðni hegðana sem hafa áhrif á 
þróun félags- og aðlögunarhæfni barna. SSRS metur ítarlega félagsfærni barnsins, en skoðar einnig 
hegðunarvandamál og námsárangur. Oft er samspil milli þessara þátta og með því að skoða barnið út 
frá öllum þessum hliðum gefur það betri mynd af vandanum sem það glímir við. Listinn er því gagnlegt 
tæki til að skima, flokka og ákveða hvað þurfi að gera fyrir barnið. Listann hönnuðu Gresham og Elliott 
árið 1990. Hann er til í þremur útgáfum eða fyrir foreldra, kennara og barnið sjálft. Foreldra og kennara 
útgáfur listans innihalda kvarðana Félagshæfni (Socail Skills) og Vandamálahegðun (Problem 
Behaviour) þar að auki inniheldur kennara útgáfan kvarðann Námsgeta (Academic Competence). 
Þessir kvarðar meta félagshæfni, hegðunarefiðleika og námsgetu barna. Undirþættirnir sem hlaða á 
félagsfærnihlutann eru samvinna (cooperation), ákveðni (assertion) og sjálfsstjórn (self-control). Einnig 
mælir foreldralistinn ábyrgð (responsibility) og sjálfsmatskvarðinn mælir samúð (empathy). 
Undirþátturinn samvinna felur í sér að hjálpa öðrum, deila hlutum, fara eftir reglum og leiðbeiningum. 
Ákveðni felur í sér að taka af skarið, til dæmis að spyrja aðra upplýsinga, kynna sjálfan sig og hvernig 
barn hegðunar sér með öðrum. Ábyrgð felur í sér að geta átt í samskiptum við fulloðna, sýna tillitssemi 
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og ábyrgð gagnvart hlutum og vinnu Samúð er þegar barni er ekki sama um og það ber virðingu fyrir 
tilfinningum og skoðunum annarra. Sjálfsstjórn er að hegða sér á viðeigandi hátt í aðstæðum þar sem 
ágreiningur er, geta skipst á og fundið málamiðlanir í venjulegum aðstæðum. Undirþættirnir sem hlaða 
á hlutann um hegðunarvanda eru, ytri vandamál (externalizing problems), innri vandamál (internalizing 
problems) og ofvirkni (hyperactivity). Ytri vandamál eru til dæmis hegðun sem er óviðeigandi, munnleg 
og líkamleg ýgi gagnvart öðrum, á erfitt með að stjórna skapi sínu og rífst og deilir við aðra. Innri 
vandamál er hegðun eins og kvíði, dapurleiki, einmanaleiki og lítið sjálfstraust. Ofvirkni er þegar barn 
hreyfir sig óeðlilega mikið, er eirðarlaust og hvatvíst. Ofvirkni er aðeins mæld á grunnskólastigi 
(elementary level). Þeir sem meta kvarðana eru beðnir um að gefa til kynna tíðni hegðunar með því að 
merkja við þrjá möguleika (aldrei, stundum og mjög oft). Kennara útgáfan samanstendur af 40 
spurningum og foreldra útgáfan samanstendur af 49 spurningum (Fagan og Fantuzzo, 1999).  

Nokkrar nýlegar bandarískar rannsóknir hafa kannað áreiðanleika og réttmæti kennara og foreldra 
útgáfa SSRS listans þar sem áreiðanleikastuðlar hafa verið reiknaðir út. Áreiðanleikastuðull fyrir feður 
sem svöruðu listanum var að meðaltali 0, 71, fyrir mæður var hann að meðaltali 0,76 og fyrir 
kennaraútgáfuna var hann að meðaltali 0,85 (Fagan og Fantuzzo, 1999).  

Í rannsókninni var notuð íslensk þýðing á listanum. Listinn hefur verið þýddur, bakþýddur og 
staðfærður en ekki staðlaður á íslensku þýði. Próffræðilegir eiginleikar íslensku þýðingarinnar hafa því 
ekki verið mældir. Notast var við bandaríska stöðlun SSRS listanna við úrvinnslu gagna og til þess 
þarf að taka tillit við túlkun niðurstaðna þar sem ekki er víst að sömu þættir fáist í þáttagreiningu á 
íslensku þýðingunni. 

7.3.5 Spurningar um bakgrunnsþætti 

Upplýsingum um ýmsa bakgrunnsþætti þátttakenda var safnað áður en meðferð hófst. Þessir þættir 
voru til að mynda menntun og hjúskaparstaða foreldra, meðalfjöldi vinnustunda á viku, mánaðarlaun 
foreldra, fjöldi barna í fjölskyldu og hvort barn hafði aðstoð vegna náms í skóla. Þátttakendur voru þar 
að auki beðnir um að svara spurningum um hreyfingu og mataræði bæði fyrir og eftir námskeiðin. Þá 
var líðan þeirra og líkamlegt ástand metið og blóðprufur teknar. 

7.4 Rannsóknasnið 

Námskeiðin í meðferðinni voru tvö. Fyrra námskeiðið hófst í janúar 2007 og lauk í maí sama ár. Síðara 
námskeiðið hófst í október 2007 og lauk í febrúar 2008. Á fyrra námskeiðinu byrjuðu 46 fjölskyldur og 
38 fjölskyldur á því seinna. Þátttakendunum var skipt upp og raðað tilviljanakennt í hópa með 11-19 
fjölskyldum í hverjum hópi. Helmingur þátttakenda fór í gegnum hefðbundna fjölskyldumeðferð að 
hætti Epstein og hinn hópurinn fór í gegnum sömu meðferð með nýjum meðferðarþætti, kennslu í að 
þekkja mun á svengd og seddu. 

Í rannsókn 1 voru frumbreyturnar; aldur barna, kyn barna, mæting barna í hóptíma, ávaxta- og 
grænmetisneysla barna, hreyfing barna, hjúskaparstaða foreldra, menntun foreldra, vinnustundir 
foreldra, mánaðarlaun foreldra, fjöldi barna á heimili. Í rannsókn 2 voru frumbreyturnar; heildarstig 
SDQ listans og undirkvarðar hans (Hegðunarerfiðleikar, Tilfinningaerfiðleikar, Félagsvandi, 
Jafningjavandi), heildarstig CDI listans, heildarstig MASC listans og undirkvarðar hans (Samtals 
líkamleg einkenni og undirkvarðar hans Streitueinkenni og Líkamleg einkenni, Félagskvíði og 
undirkvarðar hans Frammistöðuótti og Höfnun eða auðmýking, Forðun á skaða og undirkvarðar hans 
Bjargráð við kvíða og Fullkomnunareinkenni, Aðskilnaðar eða ofsakvíði), undirkvarði SSRS listans 
Námsgeta, lestrargeta, reikningsgeta, vitsmunaþroski og aðstoð í námi. Í báðum rannsóknum var 
fylgibreytan árangur í meðferð eða breyting á stöðluðum líkamsþyngdarstuðli (BMI-SDS) barna. 
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7.5 Framkvæmd 

Meðferðin fór fram á Barnaspítala Hringsins og var rannsókninni stýrt af Þrúði Gunnarsdóttur 
doktorsnema í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og samstarfsfólki hennar. Námskeiðin voru tvö 
þar sem meðferð samanstóð af 12 skiptum sem dreifðust á 18 vikur. Áður en meðferð hófst voru 
þátttakendur beðnir um að skrá hjá sér ávaxta- og grænmetisneyslu sem og hreyfingu í þrjá daga sem 
var notuð sem grunnlínumæling. Líkamsþyngdarstuðull (BMI) var reiknaður fyrir börn og foreldra og 
spurningalistarnir SDQ, CDI, MASC og SSRS voru lagðir fyrir foreldra, börn og kennara barnanna. 
Líkamlegt ástand foreldra og barna var kannað og þau vigtuð og hæðarmæld áður en að meðferð 
hófst og eftir að henni lauk. Einnig fóru börnin í blóðprufur. Þátttakendum var frjálst að hætta í 
meðferðinni á hvað stigi sem var án nokkurra útskýringa eða afleiðinga.   

Þátttakendur mættu 24 sinnum í meðferðartíma, þar af voru tólf einstaklingstímar sem stóðu í 15-
30 mínútur og tólf hóptímar sem stóðu yfir í 80-90 mínútur. Þátttakendum var skipt í fjóra hópa, 11-19 
fjölskyldur í hverjum hóp. Fyrstu átta vikurnar mættu þátttakendur tvisvar í viku í einn hóptíma og einn 
einstaklingstíma. Eftir átta vikur mættu þeir á hálfsmánaðarfresti í hóp- og einstaklingstíma, alls þrisvar 
sinnum. Þá tók við mánaðarfrí. Eftir það lauk meðferðinni með einum hóptíma og einum 
einstaklingstíma. Alls eyddu þáttakendur um 48 klukkustundum á Barnaspítalanum. Börn og foreldrar 
fengu einnig heimaverkefni. Þau fengu lesefni í tíu köflum en í hverjum kafla var fjallað um efnið sem 
unnið var með í tiltekinni viku. Þátttakendur svöruðu spurningum heima um efni hvers kafla. Mikil 
áhersla var lögð á þátttöku foreldra í rannsókninni og skilyrði var að annað foreldri tæki fullan þátt í öllu 
því sem fram fór. Foreldri mætti því ávallt með barni sínu og vann öll verkefni eins og barnið. 

Í fjölskyldumeðferðinni skráðu bæði foreldrar og börn niður daglegt mataræði og hreyfingu í 
sérstakar skráningarbækur. Í einstaklingstímum voru þátttakendur vigtaðir og hæðarmældir auk þess 
sem farið var í gegnum heimaverkefni, matarskráningu og hreyfingu. Gröf voru búin til fyrir hvern og 
einn til að skoða meðaltalshreyfingu, neyslu á ávöxtum og grænmeti fyrir vikuna og framfarir milli 
vikna. Vandamál voru leyst auk þess sem markmið og hvatningarkerfi voru sett upp fyrir börnin. 
Hóptímar voru tvískiptir, fræðsla í 30 mínútur hjá börnum og hreyfing í 60 mínútur en öfugt fyrir 
foreldra. Fræðslan fól í sér foreldraþjálfun og atferlismótun sem byggðist á að setja markmið, nota 
jákvæða styrkingu, gera hegðunarsamninga, setja upp hvatningakerfi, áreitastjórnun, útskýra 
herminám og kenna börnum og foreldrum að notast við sjálfskráningu. Einnig var þjálfun í að takast á 
við erfiðar aðstæður, forðast hrösun, greina og leysa vanda, forðast svart-hvítan hugsunarhátt og 
þekkja mun á svengd og seddu. Þannig var lögð áhersla á breyttan lífstíl með mataræði 
umferðarljósanna, ráðleggingum Manneldisráðs og Lýðheilsustöðvar og lífstílshreyfingu í samræmi við 
almennar ráðleggingar um daglega hreyfingu. Ýmist sá barnalæknir, sálfræðimenntaður leiðbeinandi 
eða næringarfæðingur um fræðsluna og íþróttakennari sá um hreyfinguna. 

7.6 Úrvinnsla 

Unnið var úr niðurstöðum í gagnavinnsluforritinu Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 
17.0). Lýsandi tölfræði, tíðni, Pearson fylgni, fjölbreytuaðhvarfsgreining og viðeigandi marktektarpróf 
voru reiknuð. Framkvæmd voru t-próf og einbreytudreifigreining (F-próf) til að athuga mun á hópum, 
það er árangri í meðferð eftir því hvort þátttakendur áttu við annarskonar vanda að stríða eða ekki. Í 
marktektarprófum var miðað við 95% öryggisbil og alfastuðul (α) 0,05. 
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8 Niðurstöður 

8.1  Rannsókn 1 

8.1.1  Aldur og kyn 

Þátttakendur voru 84 börn á aldrinum sex til 13 ára. Meðalaldur var 10,6 ár og hlutfall kynja var 38 
stúlkur og 46 drengir. Af þessum fjölda voru 30 stúlkur og 31 drengur sem luku við meðferðina. 

Samtals lækkuðu stúlkur staðlaðan líkamsþyngdarstuðul sinn að meðaltali um 0,30 stig og strákar 
um 0,48 stig. Eins og sést í töflu 2 náðu sjö ára gamlir drengir bestum árangri, þar sem þeir lækkuðu 
staðlaðan líkamsþyngdarstuðul að meðaltali um 1,15 stig. Þrettán ára stúlkur náðu minnstum árangri, 
þar sem þær lækkuðu að meðaltali um 0,17 stig. Þegar árangur var skoðaður óháð kyni lækkuðu sjö 
ára gömul börn staðlaðan líkamsþyngdarstuðul sinn að meðaltali um 1,15 stig, átta ára lækkuðu að 
meðaltali um 0,39 stig, níu ára um 0,38 stig, tíu ára um 0,32 stig, ellefu ára um 0,32 stig, tólf ára um 
0,51 stig og þrettán ára lækkuðu að meðaltali um 0,20 stig. 

Niðurstöður t-prófs sýndu að munur var á milli kynja þar sem drengir náðu betri árangri en stúlkur í 
meðferð t(44,896) = 2,525, p = 0,015. Ekki kom fylgni á milli aldurs þátttakenda og árangurs í meðferð. 

 

Tafla 2. Meðalárangur eftir aldri í heilum árum og kyni. 

Meðalárangur eftir aldri í heilum árum og kyni 

 Kyn  Aldur í heilum árum  Fjöldi 
 Meðalárangur 

 (breyting á BMI-SDS) 
 Staðalfrávik 

Stúlkur 8 1 -0,54 . 

9 7 -0,30 0,17 

10 9 -0,32 0,21 

11 8 -0,20 0,08 

12 4 -0,43 0,22 

13 1 -0,17 . 

Samtals 30 -0,30* 0,18 

Drengir 7 2 -1,15 0,21 

8 2 -0,31 0,20 

9 4 -0,50 0,32 

10 6 -0,31 0,13 

11 4 -0,56 0,14 

12 10 -0,54 0,45 

13 3 -0,21 0,09 

Samtals 31 -0,48* 0,35 

* Marktækur munur á meðalárangri kynja, p<0,05.  
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8.1.2 Fjölskylduhagir 

Alls tóku 84 foreldrar þátt í meðferðinni með börnum sínum þar af voru 74 mæður (88%) og 10 feður 
(12%). Einstæðir foreldrar voru 22 (26,2%), 11 í sambúð (13,1%) og 51 giftir (60,7%). Samkvæmt 
einbreytudreifigreiningu var ekki munur á árangri barnanna eftir hjúskaparstöðu foreldra þeirra, F(2,58) = 
0,332, p = 0,719.  

Af 84 börnum voru 18 börn einbirni, 37 áttu eitt systkini, 20 börn áttu tvö systkini, átta börn áttu þrjú 
systkini og eitt barn átti fögur systkini. Meðalárangur eftir fjölda systkina sést í töflu 3. en fjöldi barna á 
heimili þátttakenda virtist ekki hafa áhrif á árangur í meðferð samvæmt einbreytudreifigreiningu, F(4,56) 
= 0,803, p = 0,529. 

 

Tafla 3. Meðalárangur barna í meðferð eftir fjölda systkina á heimili þátttakanda. 

Meðalárangur barna í meðferð eftir fjölda systkina á heimili 

Fjöldi systkina Fjöldi 
Meðalárangur 
(breyting á BMI-SDS) 

Staðalfrávik 

0 14 -0,36 0,26 

1 28 -0,46 0,36 

2 14 -0,35 0,16 

3 4 -0,30 0,17 

4 1 -0,10 . 

Samtals 61 -0,40 0,29 

 

Flestir foreldrar voru með stúdentspróf eða alls 28,6%. Annars voru 23,8% foreldra með 
háskólapróf, 21,4% með grunnskólapróf, 10,7% með starfsnám (til dæmis sjúkraliða, lögreglu eða 
annað stutt starfsnám), 8,3% með verklegt framhaldsnám eða iðnmenntun (til dæmis sveinspróf eða 
meistarapróf)  og 7,1% voru með próf úr sérskólum á eða við háskólastig (til dæmis listnám). 
Meðalárangur barna eftir menntun foreldra sést í töflu 4 en menntun foreldra hafði ekki áhrif á árangur 
barna í meðferð samkvæmt einbreytudreifigreiningu, F(5,55) = 0,33, p = 0,893.  

 

Tafla 4. Meðalárangur barna í meðferð eftir menntun foreldra. 

Meðalárangur barna í meðferð eftir menntun foreldra 

Menntun 
   

Fjöldi 
   Meðalárangur (breyting á BMI-SDS) 

  
Staðalfrávik 

Grunnskólapróf 18 -0,42 0,32 

Starfsnám 9 -0,42 0,18 

Stúdentspróf 24 -0,33 0,33 

Verklegt framhaldsnám 7 -0,35 0,22 

Próf úr sérskólum 6 -0,33 0,25 

Háskólapróf 20 -0,45 0,35 

Samtals 84 -0,40 0,29 
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Að meðaltali unnu flestir foreldrar 40 stunda vinnuviku. Vinnustundir foreldra voru skoðaðar út frá 
þremur hópum; foreldrar sem unnu 50% vinnu eða minna, 50-100% vinnu og meira en 100% vinnu 
(yfirvinnu) og sést meðalárangur barna í meðferð eftir vinnustundum foreldra í töflu 5. Niðurstöður 
einbreytudreifigreiningar sýndu að enginn munur var á árangri barna eftir því hversu mikið foreldrar 
unnu, F(2,58) = 0,349, p = 0,707.  

 

Tafla 5. Meðalárangur barna í meðferð eftir vinnustundum foreldra. 

Meðalárangur barna í meðferð eftir vinnustundum foreldra 

Vinnustundir    Fjöldi 
   Meðalárangur 

  (breyting á BMI-SDS) 
  Staðalfrávik 

≤ 50% 17 -0,32 0,28 

50%-100% 38 -0,42 0,30 

      > 100% 28 -0,39 0,29 

Samtals 83 -0,40 0,29 

 

Meðalárangur barna í meðferð var einnig skoðaður út frá mánaðarlaunum foreldra þeirra eins og 
sést í töflu 6. Flestir foreldrar voru með 601-850 þúsund krónur í mánaðarlaun og lækkuðu börn þeirra 
um flest stig á stöðluðum líkamsþyngdarstuðli eða um 0,48. Þrátt fyrir það var enginn munur á árangri 
eftir mánaðartekjum foreldra samkvæmt einbreytudreifigreiningu, F(4,55) = 1,215, p = 0,315. 

 

Tafla 6. Meðalárangur eftir mánaðarlaunum foreldra. 

Meðalárangur eftir mánaðarlaunum foreldra 

 Mánaðarlaun á heimili  Fjöldi 
 Meðalárangur 
 (breyting á BMI-SDS) 

Staðalfrávik 

 151-300 þúsund  16  -0,44  0,30 

 301-450 þúsund  11  -0,25  0,21 

 451-600 þúsund  10  -0,36  0,12 

 601-850 þúsund  19  -0,48  0,40 

 Hærri en 850 þúsund  4  -0,33  0,17 

 Samtals  60  -0,40  0,30 
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8.1.3 Ávaxta- og grænmetisneysla barna 

Neysla barnanna á ávöxtum og grænmeti jókst á meðan á meðferð stóð að meðaltali um einn og 
hálfan skammt á dag. Þegar fylgnirit fyrir breytingu á neyslu barnanna og árangurs þeirra í meðferð 
var skoðað kom í ljós að breyting á neyslu barnanna skýrði 12% (r = 0,12, p =0,006) af 
heildardreifingu árangurs þeirra eins og sést á mynd 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Fylgni ávaxta- og grænmetisneyslu og árangurs í meðferð. 

 

8.1.4 Hreyfing barna 

 Þegar breyting á hreyfingu barna var skoðuð kom í ljós að hreyfing barna jókst að meðaltali um 20,7 
mínútur frá upphafi til loka meðferðar. Stúlkur juku hreyfingu sína að meðaltali um 17 mínútur en 
drengir um 24 mínútur. Þó var afar veikt samband á milli breytingar á hreyfingu og árangurs í meðferð 
eins og sést á mynd 2, þar sem hreyfing skýrði aðeins 2% (r = 0,02, p = 0,286) af heildardreifingu 
árangurs. 
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Mynd 2. Fylgni breytingar á hreyfingu frá upphafi til loka meðferðar og árangurs (breyting á 
BMI-SDS) í meðferð. 

8.1.5 Mæting 

Meðferðin samanstóð af 12 hóptímum sem dreifðust á 18 vikur. Eins og sést í töflu 7 mættu 61 af 84 
þátttakendum í sjö eða fleiri tíma. Að meðaltali mættu flestir í 10,25 tíma og lækkuðu staðlaðan 
líkamsþyngdarstuðul sinn að meðaltali um 0,40 stig (tafla 7). Veikt samband var þó á milli mætingar í 
hóptíma og árangurs í meðferð barna þar mæting í hóptíma skýrði 7,6% (r = 0,076, p = 0,031) af 
heildardreifingu árangurs. 

 

Tafla 7. Meðalárangur barna í meðferð eftir mætingu í hóptíma. 

Meðalárangur barna í meðferð eftir mætingu í hóptíma 

  Fjöldi hóptíma   Fjöldi 
  Meðalárangur 

 (breyting á BMI-SDS) 
  Staðalfrávik 

7 1 -0,20 . 

8 4 -0,20 0,22 

9 12 -0,34 0,16 

10 17 -0,37 0,20 

11 16 -0,47 0,39 

12 11 -0,49 0,37 

Samtals 61 -0,40 0,29 
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8.2 Rannsókn 2 

8.2.1 Hegðunarerfiðleikar (SDQ) 

SDQ listinn (The Strengths and Difficulties Questionnaire) var notaður til að skima fyrir 
hegðunarerfiðleikum hjá þeim börnum sem tóku þátt í meðferðinni. Heildarstig var reiknað út úr 
listanum og fyrir alla undirkvarða hans. Stigunum var síðan breytt í t-stig. Þau börn sem fengu 65 t-stig 
eða hærra voru flokkuð í hóp þeirra sem væru með hegðunarerfiðleika. Í heildina voru 44% (36 af 84) 
barna í hópi þeirra sem væru með hegðunarerfiðleika en 56% (48 af 84) barna voru ekki með 
erfiðleika. Af 84 börnum voru flest í hópi þeirra sem væru með jafningjaerfiðleika eða 92,9% (78 af 84) 
og fæst í hópi þeirra sem væru með félagslega erfiðleika eða 13,1% (11 af 84). Annars voru 14,3% 
(12 af 84) í hópi þeirra sem væru með hegðunarerfiðleika, 33,3% (28 af 84) í hópi þeirra sem væru 
með tilfinningaerfiðleika og 15,5% (13 af 84) í hópi þeirra sem væru með ofvirkni.  

Meðalárangur í meðferð eftir því hvort börn voru með erfiðleika eða ekki sést í töflu 8. Þeir 
þátttakendur sem voru í hópi þeirra sem væru með erfiðleika lækkuðu staðlaðan líkamsþyngdastuðul 
sinn að meðaltali um 0,42 stig og þeir sem væru ekki með erfiðleika lækkuðu að meðaltali um 0,38 
stig.   

Framkvæmt var  t-próf til að athuga hvort að munur væri á heildarárangri of feitra barna í meðferð 
eftir því hvort þau voru í hópi þeirra sen höfðu erfiðleika eða ekki. Niðurstöður sýndu að enginn munur 
var á þessum tveimur hópum, t(59) = 0,531, p = 0,597. Þegar niðurstöður fyrir hvern kvarða fyrir sig 
voru skoðaðar kom í ljós að hegðunarerfiðleikar höfðu ekki áhrif á árangur í meðferð of feitra barna. 
Hins vegar var vísbending um að ofvirkni gæti dregið úr árangri í meðferð, t(59) = -1,807, p = 0,076. 

 

Tafla 8. Meðalárangur í meðferð eftir kvörðum SDQ listans. 

Meðalárangur í meðferð eftir kvörðum SDQ listans 

Kvarðar SDQ    Fjöldi 
   Meðalárangur 

  (breyting á BMI-SDS) 
   Staðalfrávik 

Ekki vandi 
   

Ofvirkni 71 -0,41 0,30 

Hegðunarerfiðleikar 72 -0,40 0,30 

Tilfinningaerfiðleikar 56 -0,43 0,31 

Félagserfiðleikar 73 -0,39 0,28 

Jafningjaerfiðleikar 6 -0,36 0,20 

Samtals 48 -0,39 0,26 

Vandi 
   

Ofvirkni 13 -0,28 0,05 

Hegðunarerfiðleikar 12 -0,40 0,27 

Tilfinningaerfiðleikar 28 -0,31 0,24 

Félagserfiðleikar 11 -0,45 0,37 

Jafningjaerfiðleikar 78 -0,41 0,31 

Samtals 36 -0,40 0,35 
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8.2.2 Tilfinningaerfiðleikar  

8.2.2.1 Þunglyndi (CDI) 

Samkvæmt CDI listanum (Childrens Depression Inventory) náðu alls 12,5% barna (10 af 84) 
greiningarviðmiðum fyrir þunglyndi, t-stig 65 eða hærra. Börnunum var síðan skipt upp í tvö hópa eftir 
því hvort þau náðu greiningarviðmiðunum eða ekki. Niðurstöður  t-prófs sýndu að enginn munur var á 
heildarárangri í meðferð eftir því hvort að barn var með þunglyndi eða ekki, t(58) = -0,966, p = 0,338. 
Eins og sést á mynd 3 kom fram mjög lítil fylgni á milli þunglyndis og árangurs þar sem þunglyndi 
skýrði aðeins 1,1% (r = 0,011, p = 0,431) af heildardreifingu árangurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Fylgni heildarstiga þunglyndis á CDI listanum og árangurs í meðferð.  

 

8.2.2.2 Kvíði (MASC) 

Samkvæmt MASC listanum (Multidimensional Anxiety Scale for Children) náðu alls 17,5% barna (14 
af 84) greiningarviðmiðum kvíða, t-stig 65 eða hærra. T-próf sýndi að enginn munur var á 
heildarárangri í meðferð eftir því hvort barn átti við kvíða að stríða eða ekki, t(58) = 1,463, p = 0,149. 
Eins og sést á mynd 4 kom hins vegar fram fylgni á milli kvíða og árangurs þar sem kvíði skýrði 6,7% 
(r = 0,067, p = 0,046) af heildardreifingu árangurs.  
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Mynd 4. Fylgni heildarstiga kvíða á MASC listanum og árangurs í meðferð. 

 

Þegar niðurstöður úr t-prófi fyrir hvern kvarða MASC listans voru skoðaðar kom í ljós munur á 
meðalárangri í meðferð eftir  tveimur kvörðum og tveimur undirkvörðum (tafla 9);  Samtals líkamleg 
einkenni (Physical Symptoms Scale), t(58) = 2,494, p = 0,016, Streitueinkenni (Tense Symptom 
Subscale), t(58) = 3,255, p = 0,002, Félagskvíði (Social Anxiety Scale), t(8,523) = 2,491, p = 0,036 og 
Frammistöðuótti (Performance Fears Subscale), t(58) = 2,628, p = 0,011. Þau börn sem voru yfir 
greiningarviðmiðum á þessum kvörðum lækkuðu staðlaðan líkamsþyngdarstuðul sinn að meðaltali um 
fleiri stig heldur en börn sem voru undir greiningarviðmiðum.   

Gerð var fjölbreytuaðhvarfsgreining á þeim fjórum kvörðum sem höfðu áhrif á árangur í meðferð og 
kom í ljós að saman skýrðu þeir 20% (r = 0,200, p = 0,014) af heildardreifingu árangurs. Þegar 
undirkvarðarnir Streitueinkenni og Frammistöðuótti voru hins vegar skoðaðir einir og sér kom í ljós að 
þeir skýrðu 12,2% (r = 0,122, p = 0,024) af heildardreifingu árangurs í meðferð.  

Kvarðarnir Líkamleg einkenni (Somatic Symptoms Subscale), Höfnun eða auðmýking (Humilation 
Fears Subscale), Forðun á skaða (Harm Avoidance Scale), Bjargráð við kvíða (Anxious Coping 
Subscale), Fullkomnandaeinkenni (Perfectionism Subscale) og Aðskilnaðar- eða ofsakvíði 
(Seperation/ Panic Scale) höfðu ekki áhrif á árangur í meðferð. Þó er vísbending um jákvæð áhrif á 
árangur hjá þeim börnum sem voru yfir greiningarviðmiðum á kvarðanum Höfnun eða auðmýking því 
þau lækkuðu staðlaðan líkamsþyngdarstuðul sinn að meðaltali meira en önnur börn. Einnig var 
vísbending um áhrif á árangur hjá sem þeim börnum sem voru yfir greiningarviðmiðum á kvarðanum 
Forðun á skaða en þau voru neikvæð því þau börn lækkuðu staðlaðan líkamsþyngdarstuðul sinn að 
meðaltali um færri stig heldur en önnur börn. 
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Tafla 9. Meðalárangur í meðferð eftir kvörðum MASC listans. 

Meðalárangur í meðferð eftir undirkvörðum MASC listans 

 Kvarðar MASC 
   Meðalárangur 

  (breyting á BMI-SDS) 
    Fjöldi     Staðalfrávik 

Ekki vandi 
 

 
 

Samtals líkamleg einkennia -0,37* 53 0,24 

Streitueinkenni -0,36* 53 0,24 

Líkamleg einkenni -0,40 53 0,30 

Félagskvíðia -0,34* 51 0,20 

Frammistöðuótti -0,38* 56 0,27 

Höfnun og auðmýking -0,35 48 0,20 

Forðun á skaðaa -0,43 51 0,30 

Bjargráð við kvíða -0,42 53 0,30 

Fullkomnunareinkenni -0,42 53 0,30 

Aðskilnaðar- og ofsakvíðia -0,38 44 0,19 

Samtals -0,28 50 0,24 

Vandi 
 

 
 

Samtals líkamleg einkennia -0,65* 7 0,50 

Streitueinkenni -0,71* 7 0,46 

Líkamleg einkenni -0,41 7 0,19 

Félagskvíðia -0,74* 9 0,47 

Frammistöðuótti -0,75* 4 0,38 

Höfnun og auðmýking -0,62 12 0,46 

Forðun á skaðaa -0,25 9 0,17 

Bjargráð við kvíða -0,31 7 0,13 

Fullkomnunarkvíði -0,26 7 0,10 

Aðskilnaðar- og ofsakvíðia -0,47 16 0,46 

Samtals -0,53 10 0,45 

   a Yfirkvarðar MASC listans 

   * Marktækur munur á árangri barna, p<0,05 

 

8.2.2.3 Tilfinningaerfiðleikar (CDI og MASC) 

CDI og MASC listarnir voru notaðir saman til að skima fyrir tilfinningaerfiðleikum hjá þeim börnum sem 
tóku þátt í meðferðinni. Notast var við t-stig úr listunum og þau börn sem fengu 65 stig eða hærra 
náðu greiningarviðmiðum fyrir tilfinningaerfiðleika. Ekki var munur á árangri í meðferð hjá börnum með 
tilfinningaerfiðleika og þeirra sem flokkuðust ekki með erfiðleika, t(59) = 0,051, p = 0,959. Hins vegar 
kom fram fylgni á milli tilfinningaerfiðleika og árangurs í meðferð þegar fjölbreytuaðhvarfsgreining var 
framkvæmd, þar sem erfiðleikarnir skýrðu 7,5% (r = 0,075, p = 0,111) af heildardreifingu árangurs. 
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8.2.3 Námserfiðleikar 

Námserfiðleikar barna sem tóku þátt í meðferðinni voru skoðaðir eftir undirkvarðanum Námsgeta 
(Academic Competence) á SSRS listanum sem kennarar barnanna svöruðu. Alls voru 40,5% (34 af 
84) barna undir meðalnámsgetu og 32,1% (27 af 84) voru yfir meðallagi. Það vantaði svör hjá 27,4% 
(23 af 84) barna. Þegar heildarstig úr kvarðanum voru skoðuð kom í ljós að það hafði ekki áhrif á 
árangur í meðferð hvort börnin voru undir (<29) eða yfir meðallagi (≥30) í námsgetu, t(47) = 0,043, p = 
0,966. Eins og sést á mynd 5 er nánast engin fylgni á milli heildarnámsgetu og árangurs í meðferð þar 
sem skýringarhlutfallið var 0,008 (r = 0,008, p = 0,539).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Fylgni heildarnámsgetu og árangurs í meðferð. 

 

Undirkvarðinn Námsgeta (Academic competence) á SSRS listanum samanstendur af níu 
spurningum. Þrjár spurningar á undirkvarðanum voru skoðaðar sérstaklega sem snéru að lestrar- og 
reikningsgetu barnanna og vitsmunaþroska þeirra samanborið við aðra nemendur. Börnunum var skipt 
upp í fimm hópa eftir lestrar- og reikningsgetu þeirra, lægstu, næst lægstu, miðlungs, næst hæstu og 
hæstu. Framkvæmd voru  t-próf til að skoða mun á þessum hópum. Þegar lestrargeta var skoðuð kom 
enginn munur fram á hópunum, t(47) = -0,894, p = 0,376. Niðurstöður sýndu að reikningsgeta barna 
hafði heldur engin áhrif á árangur í meðferð, t(47) = -0,500, p = 0,619. Börnunum var svo skipt upp í 
tvo hópa eftir vitsmunaþroska þeirra, annars vegar börn sem voru undir meðalvitsmunaþroska og hins 
vegar börn sem voru með meðalvitsmunaþroska og yfir. Enginn munur var á árangri í meðferð eftir því 
hvorum hópnum börnin tilheyrðu, t(47) = 0,182, p = 0,856.  

Ásamt námsgetu var athugað hversu mörg börn hefðu aðstoð vegna náms í skóla á meðan á 
meðferð stóð og hvort að sú aðstoð hefði áhrif á árangur þeirra í meðferð. Alls voru 26,2% (22 af 84) 
með aðstoð en hún hafði ekki áhrif á það hvort þeim gekk vel í meðferð eða ekki, t(59) =0,376, p = 
0,709.   
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Á töflu 10 sést meðal árangur barna í meðferð eftir lestrar- og reikningsgetu barnanna og 
vitsmunaþroska þeirra samanborið við aðra nemendur og einnig eftir því hvort þau höfðu aðstoð 
vegna náms í skóla eða ekki. 

 

Tafla 10. Meðalárangur barna eftir lestrar-, reikningsgetu og vitsmunaþroska samanborið við 
aðra nemendur ásamt aðstoð í skóla.  

Meðalárangur barna í meðferð eftir lestrar- og reikningsgetu, vitsmunaþroska og aðstoð í 
skóla  

  Námserfiðleikar   Fjöldi 
  Meðalárangur 

 (breyting á BMI-SDS) 
  Staðalfrávik 

Lestrargeta   . 

Lægstu 5 -0,66 0,46 

Næst lægstu 5 -0,34 0,20 

Miðlungs 19 -0,38 0,19 

Næst hæstu 12 -0,50 0,45 

Hæstu 8 -0,30 0,18 

Samtals 49 -0,42 0,31 

Reikningsgeta    

Lægstu 2 -0,33 0,06 

Næst lægstu 12 -0,48 0,24 

Miðlungs 15 -0,26 0,18 

Næst hæstu 11 -0,67 0,46 

Hæstu 9 -0,33 0,18 

Samtals 49 -0,42 0,31 

Vitsmunaþroski    

Lægstu 0 - - 

Næst lægstu 7 -0,40 0,33 

Miðlungs 18 -0,43 0,28 

Næst hæstu 12 -0,57 0,41 

Hæstu 12 -0,27 0,17 

Samtals 49 -0,42 0,31 

Aðstoð í skóla    

Já 46 -0,39 0,30 

Nei 15 -0,42 0,27 

Samtals 61 -0,40 0,29 
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9 Umræður 

9.1 Rannsókn 1 

Meginmarkmið rannsóknar 1 var að varpa ljósi á hvað það er sem hefur áhrif á árangur í 
fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð fyrir of feit börn. Ýmsar breytur voru skoðaðar sem snéru að barninu 
sjálfu og foreldrum þeirra. Breyturnar voru: aldur, kyn, hjúskaparstaða foreldra, menntun þeirra, 
vinnustundir og tekjur, fjöldi systkina á heimili þátttakenda, mæting í hóptíma, ávaxta- og 
grænmetisneysla barna og hreyfing þeirra. Allar þessar breytur voru bornar saman við árangur í 
meðferð en þær voru hins vegar ekki bornar saman sín á milli.  

9.1.1 Aldur  

Alls tóku 84 börn þátt í meðferðinni á aldrinum sjö til þrettán ára. Samtals lauk 61 barn meðferð þar 
sem kynjahlutfall var jafnt (tafla 2). Yngri börn virtust ná betri árangri en eldri börn í meðferðinni (tafla 
2). Þessar niðurstöður eru í samræmi við nýlega rannsókn þar sem yngri börn náðu betri árangri en 
eldri börn til lengri tíma litið (Epstein, Paluch, Roemmich og Beecher, 2007). Þetta er í samræmi við 
niðurstöður rannsóknar 1 að því leiti til að yngri börnum virtist ganga betur en þó kom ekki fram fylgni 
á milli aldurs og árangurs í meðferðinni og ætti því að fara varlega í að túlka niðurstöður á þann hátt. 
Tilgáta 1 stóðst ekki en miðað við þessar niðurstöður eru áhrif aldurs óskýr því eldri rannsóknir hafa 
sýnt fram á að eldri börnum gengur betur í meðferð en þeim yngri (Epstein, Paluch og Reynor, 2001). 
Þetta ósamræmi gæti stafað af hinum ýmsu þáttum sem ýta undir áhrif á betri árangur yngri barnanna. 
Samkvæmt Lýðheilsustöð (2006) minnkar neysla ávaxta með hækkandi aldri og neysla sælgætis 
eykst. Þetta gæti verið ástæða þess að yngri börn í rannsókninni lækkuðu staðlaðan 
líkamsþyngdarstuðul sinn meira heldur en eldri börnin í rannsókn 1 því fyrri rannsóknir hafa sýnt að 
þau börn sem borða fleiri ávexti léttast meira en þau sem borða ekki ávexti (Epstein, Paluch, Beecher 
og Roemmich, 2008; Epstein o.fl., 2001; Epstein o.fl., 2008). Það hefur einnig sýnt sig að byrja inngrip 
snemma skiptir miklu máli til að koma í veg fyrir offitu (Jeor, Perumean-Chaney, Sigman-Grant, 
Williams og Foreyt, 2002; Magarey, Daniels, Boulton og Cockington, 2003) sem gæti hafa hjálpað 
yngri börnunum í rannsókn 1.   

9.1.2 Kyn 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að drengir eru líklegri til að vera feitari en stúlkur og þeim gengur betur í 
meðferð þar sem þeir ná betur að fylgja meðferðarplani (Edmunds, Waters og Elliott, 2001; Epstein, 
Paluch og Raynor, 2001). Þetta átti við í rannsókn 1 því marktækur munur var á kynjunum í 
meðferðinni þar sem drengir náðu betri árangri en stúlkur (tafla 2). Nýrri rannsóknir hafa þó sýnt hið 
gagnstæða þar sem stúlkur ná betri langtímaárangri en drengir því þær lækka líkamsþyngdarstuðul 
sinn meira (Epstein, Paluch, Roemmich og Beecher, 2007). Tilgáta 2 stóðst því ekki. 

Ýmislegt gæti verið að hafa áhrif á niðurstöður rannsóknar 1 eins og metnaður barna og þátttaka 
foreldra í meðferð barna sinna (Epstein, 1993; Golan, Weizman, Apter og Fainaru, 1998; Golan og 
Crow, 2004; Kitzmann og Beech, 2006), hreyfing barnanna (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn 
Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006) og mataræði þeirra 
(Epstein, Paluch, Beecher, og Roemmich, 2008). Það hefur sýnt sig að drengir eiga það til að hreyfa 
sig meira en stúlkur daglega (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea 
Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006) sem var raunin í rannsókn 1 og gæti það skýrt ástæðu 
þess að þeim gekk betur en stúlkum. Einnig hafa fyrri rannsóknir sýnt að þeir sem borða minna af 
orkuríkri fæðu og meira af grænmeti og ávöxtum léttast meira í meðferð (Epstein, Paluch, Beecher og 
Roemmich, 2008; Epstein o.fl., 2001; Epstein o.fl., 2008) sem gæti hafa átt við drengi í þessu tilviki og 
sé því ástæða þess að þeir nutu betri velgengni í meðferðinni. Áhugavert væri að skoða árangur þeirra 
barna sem tóku þátt í rannsókninni eftir nokkur ár til þess að athuga hvort árangur drengja haldist betri 
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en stúlkna og þá til langstíma eða hvort langtímaárangur stúlkna verði betri en drengja eins og fyrri 
rannsóknir hafa leitt í ljós.  

9.1.3 Fjölskylduhagir 

Fjölskyldan er umhverfi barnsins og er því mikilvægt að skoða hvaða áhrif hún hefur á barnið og hvort 
hún hafi áhrif á árangur í meðferð. Þess vegna voru fjölskylduhagir skoðaðir sérstaklega í 
rannsókninni en það eru þættir sem snúa aðallega að foreldrum barnanna eins og hjúskaparstaða, 
menntun þeirra, vinnustundir og tekjur. Einnig var athugað hvort fjöldi systkina hefði áhrif á árangur í 
meðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fjölskylduhagir almennt höfðu ekki áhrif árangur barna 
í fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð og stóðst því tilgáta 3 ekki. Fyrri rannsóknir hafa leitt annað í ljós.   

9.1.3.1 Hjúskaparstaða foreldra og stærð fjölskyldu 

Þegar fjölskyldumynstrið var skoðað hjá börnum í rannsókn 1 kom í ljós að flestir foreldrar voru giftir 
og flest börn áttu eitt systkini (tafla 3). Hjúskaparstaða foreldra hafði ekki áhrif á árangur barnanna 
sem gæti stafað af háum tekjum og betri menntun einstæðra foreldra í rannsókninni en fyrri rannsóknir 
hafa sýnt að hærri tíðni offitu og aukin neysla hitaeininga hjá hvítum stúlkum tengist því að foreldrar 
séu einstæðir og búa við lága félagshagfræðilega stöðu (Kimm o.fl., 1996). Fjöldi systkina hafði heldur 
ekki áhrif á árangur barnanna. Þrátt fyrir það virtust börn sem áttu eitt systkini lækka staðlaðan 
líkamsþyngdarstuðul sinn mest en þau sem áttu fjögur systkini virtust lækka hann minnst (tafla 3). 
Þetta er heldur ekki í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að meiri líkur eru á stuðningi í stærri 
fjölskyldum sem tengist betri árangri barna í meðferð (Epstein, Paluch og Raynor, 2001). Ef til vill voru 
þau börn sem áttu fleiri systkini ekki að fá meiri stuðning en þau börn sem áttu fá systkini. Kannski er 
það ekki fjöldi systkina sem skiptir máli upp á stuðning og árangur barnanna heldur stuðningur við 
foreldra. Ef til vill skiptir meira máli að styðja foreldrana til taka þátt í meðferðinni af fullum krafti 
(Epstein, 1993; Kitzmann og Beech, 2006), ljúka meðferðinni og að breyta sjálfir um lífstíl því þeir 
gegna stóru hlutverki hvað varðar þróun offitu hjá börnum sínum (Kazdin, 1997; Friars og Mellor, 
2007). Til að mynda komust Golan og Crow (2004) að því að það sé árangursríkara að láta foreldra of 
feitra barna í meðferð eina og sér í stað barnanna sjálfra því með því að breyta venjum foreldra geta 
venjur barnanna breyst í kjölfarið (Carrière, 2003; Epstein, Dearing, Temple og Cavanaugh, 2008). 
Þetta styður það hversu mikilvægt er að foreldrar taki fullan þátt í meðferð við offitu barna sinna.  

9.1.3.2 Vinnustundir foreldra 

Ætla mætti að eftir því sem foreldrar eyði meiri tíma frá heimilinu minnki stuðningur við börnin og þar af 
leiðandi dragi úr árangri þeirra í meðferð. Flestir foreldrar í rannsókninni, 38 af 83 (46%), voru í 50-
100% vinnu eða unnu 40 tíma á viku (tafla 5). Niðurstöður rannsóknar 1 sýndu sýndu hins vegar að 
árangur barna virtist ekki stjórnast af vinnustundum foreldra þeirra.  

9.1.3.3 Menntun og tekjur foreldra 

Flestir foreldrar í rannsókninni voru með stúdentspróf eða hærri menntun (tafla 4). Niðurstöður sýndu 
að menntunarstig foreldra virtist ekki skipta máli því það hafði ekki áhrif á árangur barna í meðferðinni. 
Hins vegar var búist við meiri mun á milli þeirra barna sem áttu hámenntaða foreldra og þeirra sem 
höfðu minni menntun því talsverður munur er á því að vera með háskólapróf og grunnskólapróf ef litið 
er til almennrar vitneskju um næringafræði og hvað sé hollt fyrir líkama og heilsu. Talið er að þeir sem 
eru minna menntaðir hafa minni þekkingu á sviði næringarfræði og þekkja síður mikilvægi þess að 
neyta fjölbreyttrar fæðu sem hefur góð áhrif á heilsu (Wardle, Parmenter og Waller, 2000). Í Hollandi 
er lág menntun tengd slæmum ávana, lélegu mataræði, lítilli hreyfingu og hærri líkamsþyngdarstuðli 
(>27) (Schrijvers o.fl., 1999). Börn sem búa við verri félagshagfræðilega stöðu búa við verri heilsu en 
önnur börn (Schrijvers, Stronks og Mackenbach, 1999; van der Lucht, Groothoff, Koopmans og van 
den Heuvel, 1992; Lipman, Offord og Boyle, 1994) en offita hefur verið tengd slæmri 
félagshagfræðilegri stöðu (Kimm o.fl., 1996). Þrátt fyrir það kom ekki fram afgerandi munur á árangri í 
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meðferð barna eftir mánaðarlaunum foreldra þeirra (tafla 6). Af þeim foreldrum sem gáfu upp 
mánaðarlaun sín voru flestir í næst hæsta launaflokknum með 601-850 þúsund krónur á mánuði eða 
32% (19 af 60). Næst flestir voru í lægsta launaflokknum með 151-300 þúsund krónur á mánuði eða 
27% (16 af 60). Það virtist ekki skipta máli því börnunum vegnaði jafnvel í þessum flokkum. Samt sem 
áður hafa bandarískar rannsóknir sýnt að fátækir og lítið menntaðir einstaklingar eru oftar feitari, borða 
lélegri mat og minna af grænmeti og ávöxtum en lélegt mataræði er ein sterkasta tengingin á milli 
fátæktar og offitu (Drewnowski og Specter, 2004; Drewnowski og Darmon, 2005). Fátækt fólk ætti að 
hafa minna fé á milli handanna til að kaupa hollari fæðu, eins og grænmeti og ávexti, sem er 
nauðsynleg fyrir góða heilsu og hefur sýnt sig að bæti árangur í meðferð (Epstein o.fl., 2001; Epstein 
o.fl., 2008; Epstein, Paluch, Beecher og Roemmich, 2008). Rannsókn 1 var gerð árið 2007, í hámarki 
góðæris, þegar verð á matvöru sem og öðrum vörum var viðráðanlegt fyrir láglaunaða jafnt sem aðra. 
Þetta gæti verið ástæða þess að munur kom ekki fram á árangri barnanna eftir mánaðarlaunum 
foreldra þeirra. Ef rannsóknin færi hins vegar fram nú í ár, eftir hrun efnahagslífsins, hefðu niðurstöður 
hugsanlega verið aðrar. Auk þess að verðlag hefur hækkað upp úr öllu valdi eru fleiri þættir sem gætu 
ýtt undir mun á árangri barna í meðferð.   

9.1.4 Mataræði og hreyfing barna 

9.1.4.1 Ávaxta- og grænmetisneysla 

Mataræði er lykillinn að góðri heilsu. Fólk þarf að borða holla og fjölbreytta fæðu til að viðhalda 
heilbrigðum lífstíl. Það sem felst í því er meðal annars að minnka neyslu orkuríkrar fæðu sem 
inniheldur mikla fitu og sykur og borða ávexti, grænmeti, baunir og annað heilsusamlegt fæði.  

Ávaxta- og grænmetisneysla barna í rannsókninni jókst að meðaltali um einn og hálfan skammt á 
dag á meðan á meðferð stóð en neyslan skýrði 12% af heildardreifingu árangurs barnanna í meðferð 
(mynd 1). Þar af leiðandi stóðst tilgáta 4. Það að fylgni hafi fundist á milli þessara þátta, rennir stoðum 
undir fyrri rannsóknir því þau börn sem borða fleiri ávexti léttast meira en þau sem borða ekki ávexti 
(Goldfield og Epstein, 2002). Fleiri rannsóknir hafa stutt þetta sem hafa að auki sýnt fram á að það 
virki betur á árangur í meðferð offitu að auka ávaxta- og grænmetisneyslu barna og foreldra þeirra 
frekar en að draga úr neyslu orkuríkrar fæðu því þá léttast þau meira (Epstein ofl., 2001; Epstein o.fl., 
2008; Epstein, Paluch, Beecher, og Roemmich, 2008).  

9.1.4.2 Hreyfing barna 

Hreyfing hefur minnkað til muna í nútíma samfélagi þar sem kyrrseta er orðin algengari í daglegu lífi 
fólks. Atvinna er í breyttri mynd því ekki er eins mikið um líkamlega erfiðisvinnu eins og áður var, 
gríðarleg aukning hefur orðið á tölvunotkun og sjónvarpsáhorfi og þá hefur ferðamáti fólks breyst til 
muna með betra aðgengi að samgöngutækjum eins og bílum og lestum. Að auki er lág 
félagshagfræðileg staða talin spá fyrir um minni hreyfingu hjá börnum og unglingum (Hanson og Chen, 
2007) en hreyfingarleysi er einn helsti áhættuþáttur offitu (Treblay og Willms, 2003; Þóroddur 
Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 
2006). Til að bæta árangur í meðferð offitu barna þarf að hafa þessa þætti í huga. Til dæmis væri 
hægt að draga úr kyrrsetu barna og unglinga með því að minnka sjónvarps- og tölvunotkun þeirra 
(Epstein o.fl., 2008) eða með því að ýta undir hreyfingu foreldra þeirra (Kalakanis, Goldfield, Paluch og 
Epstein, 2001). 

Tilgáta 5 stóðst ekki því nánast engin fylgni kom fram á milli aukinnar hreyfingar barna og árangurs 
þeirra í meðferð þar sem skýringarhlutfallið var aðeins 2% (mynd 2). Hreyfing barna jókst þó um 20,7 
mínútur á dag á meðan á meðferð stóð. Þetta eru athyglisverðar niðurstöður að því leyti að fylgnin var 
ekki hærra en raun bar vitni þar sem fyrri rannsóknir benda til að með aukinni hreyfingu lækki 
líkamsþyngdarstuðull. Þetta kom til að mynda fram í rannsókn Elakim og fleiri (2002) þar sem sýnt var 
fram á aukið líkamshreysti og lækkun á líkamsþyngdarstuðli þeirra barna sem hreyfðu sig á móti 
aukningu á líkamsþyngdarstuðli þeirra barna sem hreyfðu sig ekki. Samkvæmt Lýðheilsustöð (2006) 
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ættu börn ekki að hreyfa sig minna en hálftíma á dag en mælt er með hreyfingu í allt að klukkutíma á 
dag. Því er hugsanlegt að aukning á hreyfingu barnanna hafi ekki verið nægjanlega mikil til þess að 
geta skýrt meira af heildardreifingu árangurs. Ástæður þess gætu tengst þáttum sem snúa að 
fjölskyldum þeirra og venjum. Hreyfing foreldra hefur til að mynda áhrif á bætta hreyfingu barna og 
spáir betur fyrir um hana en þættir eins og lág félagshagfræðileg staða, aldur barna og kyn þeirra 
(Kalakanis, Goldfield, Paluch og Epstein, 2001).  

9.1.4.3 Mataræði og hreyfing 

Þó að ákveðið mataræði og aukin hreyfing geti dregið úr offitu barna þá þarf að huga að fleiri þáttum til 
að takast á við þennan heimsfaraldur. Eins og Poskitt heldur fram (Poskitt, 2005) þá þarf að hvetja 
einstaklinga og fjölskyldur til að viðhalda heilbrigðum lífstíl. Það þarf að breyta markmiðum 
fjölskyldulífsins, leggja meiri áherslu á samverustundir þar sem fjölskyldan borðar og hreyfir sig 
saman, einnig þurfa máltíðir dagsins að vera fjölbreyttar. Fólk þarf að finna jafnvægi á milli vinnu og 
fjölskyldulífs. Viðhorf fjölskyldunnar skiptir miklu máli og að hún takist á við vandann í sameiningu 
(Archenti og Pasqualinotto, 2008).  

9.1.5 Mæting í hóptíma 

Alls lauk 61 þátttakandi meðferðinni af þeim 84 þátttakendum sem upphaflega hófu meðferðina. Af 
þeim mættu aðeins ellefu þátttakendur í alla tólf hóptímana en enginn mætti í færri en sjö tíma (tafla 
7). Þegar fylgni var skoðuð kom í ljós að mæting barna í hóptíma skýrði 7,6% af heildardreifingu 
árangurs í meðferð og því stóðst tilgáta 6. Athyglisvert er hversu lítil fylgni er á milli þessara breyta því 
ætla mætti að þátttaka í meðferð við offitu væri nátengd árangri sem hlýst af henni. Til að mynda sýndi 
rannsókn Teixeira o.fl. (2002) fram á að þátttaka skipti miklu máli í meðferð því þeir sem hættu náðu 
verri árangri en þeir sem kláruðu meðferð. Þeir þátttakendur sem hættu meðferð léttust talsvert minna 
en aðrir á meðan á meðferð stóð sem gaf í skyn að mikilvægar hindranir hafi verið til staðar hjá 
þessum þáttakendum. Hægt er að draga líkur af því að þessir þátttakendur hafi ekki tekið þátt í 
meðferðinni heils hugar og þar af leiðandi ekki náð árangri. Þetta hefði verið áhugavert að kanna 
frekar í rannsókn 1.  
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10 Rannsókn 2 

Meginmarkmið rannsóknar 2 var að skoða tvo hópa, annars vegar of feit börn og hins vegar börn með 
annan vanda samhliða offitu, og meta árangur þeirra í fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð. Þetta er 
sérstaklega athyglisvert að skoða vegna þess að í Bandaríkjunum hefur fjölskyldumiðuð meðferð 
Epsteins aðeins verið prófuð á afmörkuðu þýði á tilraunastofu þar sem skilyrði fyrir þátttöku er að börn 
þjáist ekki af geðrænum-, hegðunar- og námserfiðleikum eða öðrum sjúkdómum sem gætu komið í 
veg fyrir hreyfingu. Ef hægt er að sýna fram á að þessir erfiðleikar hindri ekki árangur í meðferð væri 
hægt að veita fleiri börnum þátttöku í meðferð Epsteins sem þurfa á aðstoð að halda (National Health 
and Medical Research Council, 2003). 

Í rannsókn 2 voru lagðir fyrir nokkrir listar ásamt spurningum um bakgrunnsþætti foreldra og barna. 
SDQ listinn var notaður til til að skima fyrir hegðunarerfiðleika, þunglyndi var mælt með CDI listanum 
og kvíði var mældur með MASC listanum. Námserfiðleikar voru metnir með undirkvarða SSRS listans, 
Námsgeta (Academic Competence), og bakgrunnspurningum sem tengdust lestri, stærðfræði og 
aðstoð við nám í skóla. Líkamlegir fylgikvillar offitu eins og sykursýki og astmi voru ekki skoðaðir 
sérstaklega í þessari ransókn. 

Tilgáta rannsóknar 2 stóðst ekki því annarskonar vandi samhliða offitu virtist ekki hafa slæm áhrif á 
árangur barna í meðferðinni. Börn sem voru í hópi þeirra sem voru yfir greiningarviðmiðum (t-stig ≥65) 
samkvæmt þeim listum sem lagðir voru fyrir eða áttu við námserfiðleika að stríða stóðu sig jafn vel og 
önnur of feit börn í meðferðinni. Hægt er að leiða líkur að því að aðrir erfiðleikar samhliða offitu hafi 
ekki áhrif á árangur í fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð of feitra barna. Þó er hugsanleg vísbending um 
að Ofvirkni gæti dregið úr árangri. Auk þess var vísbending um neikvæð áhrif á árangur barna sem 
voru í hópi þeirra sem áttu við vanda að stríða á undirkvarða MASC listans, Forðun á skaða, þar sem 
þau virtust lækka líkamsþyngdarstuðul sinn minna en önnur börn (tafla ). 

10.1 Kvillar samhliða offitu 

Samhliða offitu geta komið fram ýmsir sjúkdómar, líkamlegir jafnt sem andlegir. Þess vegna er 
mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir offitu strax í barnæsku því of feit börn eru í áhættuhópi til þess 
að fá þessa sjúkdóma sem geta svo viðhaldist fram á fullorðinsár (Daniels o.fl., 2005; Edmunds, 
Waters, Elliott, 2001).  

10.1.1 Hegðunarerfiðleikar (SDQ) 

SDQ listinn tilgreinir hversu mörg börn eiga við önnur vandamál að stríða samhliða offitu, það er að 
segja ofvirkni, tilfinninga-, hegðunar-, félagslega- og jafningjaerfiðleika. Alls voru 44% barna greind 
með annarskonar erfiðleika. Af þeim voru flest börn með jafningaerfiðleika eða um 92,9% en fæst börn 
voru með félagslega erfiðleika eða 13,1% barna (tafla 8). Rannsóknir hafa sýnt að offita og ofþyngd 
barna geta haft áhrif á ýmsa félagslega þætti sem svo geta haft áhrif á menntun og náin samskipti 
þessara barna við jafnaldra sína (Strauss og Pollack, 2003). Of feit börn þjást því á ýmsan hátt vegna 
ofþyngdar sinnar þar sem þau eiga til að mynda oft færri vini og er strítt. Þau verða oftar fyrir höfnun 
og einangra sig félagslega eða þróa með sér afbakaða líkamsmynd (Eisenberg, Neumark-Sztainer og 
Story, 2003). Þrátt fyrir það kom enginn munur fram á árangri of feitra barna í meðferðinni hvort sem 
þau áttu við aðra erfiðleika að stríða eða ekki þegar allir fimm undirkvarðar listans voru skoðaðir (tafla 
8). Talsverður munur kom þó fram á milli hópanna tveggja á ofvirkniskalanum sem hugsanlega er 
vísbending um að ofvirkni gæti dregið úr árangri í meðferð (tafla 8). Því gæti þurft að taka tillit til meiri 
erfiðleika í meðferð þeirra barna sem stríða við ofvirkni. Það verður þó að hafa varann á við túlkun 
niðurstaðna undirkvarða SDQ listans því próffræðilegir eiginleikar þeirra hafa verið kannaðir og kom í 
ljós að undirkvarðinn sem metur ofvirkni hefur komið best út en þeir kvarðar sem meta 
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hegðunarerfiðleika og vanda í samskiptum við jafnaldra hafa komið hvað verst út (Agnes Huld 
Hrafnsdóttir, 2006).  

Yfir höfuð höfðu hegðunarerfiðleikar ekki áhrif á árangur í meðferð. Þetta telst jákvætt því aukin 
vandamál barna samhliða offitu setja ekki strik í reikninginn hvað varðar árangur þeirra í meðferð. Því 
ætti meðferðarúrræði Epsteins að geta gagnast flestum of feitum börnum með og án annarskonar 
vanda.  

10.1.2 Tilfinningaerfiðleikar  

Til að skima fyrir tilfinningaerfðileika hjá börnum í rannsókn 2 voru CDI og MASC listarnir notaðir 
saman þar sem greiningarviðmiðin voru t-stig 65 og hærra fyrir þunglyndiseinkenni og kvíða. 
Börnunum var skipt upp í hópa eftir því hvort þau náðu greiningarviðmiðum eða ekki. Framkvæmt var 
t-próf til að athuga hvort tilfinningarerfiðleikar hefðu áhrif á árangur í meðferð barna en í ljós kom að 
svo var ekki. Hins vegar þegar fjölbreytuaðhvarfsgreining var framkvæmd kom fram fylgni á milli 
tilfinningaerfiðleika og árangurs í meðferð þar sem erfiðleikarnir skýrðu 7,5% af heildardreifingu 
árangurs barna í meðferð. Þessi tengsl á milli þunglyndis og kvíða hjá of feitum börnum hafa einnig 
fundist í öðrum rannsóknum eins og hjá Calkin o.fl. (2009) þar sem þessir tilfinningaerfiðleikar í 
barnæsku tengdust hærri líkamsþyngdarstuðli á fullorðinsárum auk þess sem þeir fundu tengsl offitu 
og tvískautaröskunar. Samkvæmt Atlantis, Goldney og Wittert (2009) þarf að taka tillit til geðrænna 
kvilla sem fullorðnir einstaklingar glíma við samhliða offituvandamálum sínum til að meðferð verði 
árangursrík, til dæmis vegna geðlyfja og aukaverkana þeirra. Þetta þarf að hafa í huga við meðferð of 
feitra barna og unglinga.  

10.1.2.1 Þunglyndi (CDI) 

CDI listinn var notaður sérstaklega til þess að mæla þunglyndiseinkenni of feitra barna í meðferðinni 
en áreiðanleiki íslensku útgáfunnar er talinn vera viðunandi (Arnarson, Smári, Einarsdóttir og 
Jónasdóttir, 1994). Aðeins var notast við heildarstig listans og þau borin saman við árangur í meðferð. 
Samkvæmt CDI voru alls 12,5% (10 af 84) barna náðu greiningarviðmiðum þunglyndis en þau stóðu 
sig ekki verr en önnur börn í meðferðinni þar sem afar lítil fylgni (1,1%) var á milli þunglyndiseinkenna 
og árangurs (mynd 3).  

10.1.2.2 Kvíði (MASC) 

Í rannsókn 2 var íslenska útgáfa MASC listans notuð til að mæla kvíða hjá börnum í meðferðinni en 
hún hefur hátt réttmæti og góðan áreiðanleika (Ólason, Sighvatsson og Smári, 2004). Börnunum var 
skipt í tvo hópa, með kvíða eða ekki, eftir því hvort þau voru undir eða yfir greiningarviðmiðinu t-stig 
65. Samkvæmt MASC voru 17,5% barna náðu greiningarviðmiðum kvíða en enginn munur var á 
heildarárangri í meðferð eftir kvíða. Þrátt fyrir það kom fram fylgni milli kvíða og árangurs þar sem kvíði 
skýrði 6,7% af heildardreifingu árangurs (mynd 4). 

Kvarðar listans ásamt undirkvörðum þeirra voru skoðaðir sérstaklega í rannsókn 2 en nokkrir þeirra 
höfðu áhrif á árangur í meðferð of feitra barna (tafla 9). Þetta voru kvarðarnir Samtals líkamleg 
einkenni og Félagsvkíði og undirkvarðar þeirra Streitueinkenni og Frammistöðuótti. Gerð var 
fjölbreytuaðhvarfsgreining á þessum breytum en samtals skýrðu þær 20% af heildardreifingu 
árangurs. Þegar undirkvarðarnir Streitueinkenni og Frammistöðuótti voru skoðaðir sér kom í ljós að 
þeir skýrðu samtals 12,2% af heildardreifingu árangurs. Athyglisvert var að áhrif þessara tveggja 
undirkvarða voru jákvæð sem þýðir að börn sem voru í hópi þeirra sem voru með vanda lækkuðu 
staðlaðan líkamsþyngdarstuðul sinn að meðaltali um fleiri stig en önnur börn. Þrátt fyrir þetta er streita 
talin vera nátengd offitu þar sem feitari börn eru meira stressuð en börn með lægri fituprósentu að því 
leiti að hún auki fitu með því að ýta undir neyslu hitaeiningaríkrar fæðu og dragi úr hreyfingu 
(Roemmich, Smith, Epstein og Lambiase, 2007). Hinn undirkvarði Félagskvíða er Höfnun eða 
auðmýking en vísbending var um að hann gæti haft jákvæð áhrif á árangur. Einnig kom fram 
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vísbending á yfirkvarðanum Forðun á skaða um áhrif á árangur í meðferð en þau voru hins vegar 
neikvæð. Börn í hópi þeirra sem voru með vanda á þessum kvarða lækkuðu staðlaðan 
líkamsþyngdarstuðul sinn að meðaltali um færri stig.  

10.1.3 Námserfiðleikar  

Almenn námsgeta barna í meðferðinni var metin með undirkvarða SSRS listans Námsgeta (Academic 
Competence). Þetta voru níu spurningar sem kennarar barnanna svöruðu eingöngu. Af 84 börnum 
voru 40,5% (34 af 84) þeirra undir meðallagi í námsgetu og 32,1% (27 af 84) voru yfir meðallagi (tafla 
10). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að námsárangur undir meðallagi og námserfiðleikar séu tengdir offitu 
(Edmunds, Waters og Elliott, 2001; Vámosi, Heitmann og Kyvik, 2009;). Íslensk rannsókn frá árinu 
2003 var í samræmi við fyrrnefndar rannsóknir þar sem í ljós kom að offita tengdist slökum 
námsárangri og verri líðan hjá nemendum í 10. bekk. Hins vegar komu slík tengsl ekki fram meðal 
nemenda í 4. og 7. bekk (Magnús Ólafsson, Kjartan Ólafsson, Kristján M. Magnússon og Rósa 
Eggertsdóttir, 2003).  

Í rannsókn 2 voru heildarstig kvarðans skoðuð og kom í ljós að ekki var munur á árangri barnanna 
eftir námsgetu þeirra og lítil sem engin fylgni kom fram þar sem skýringarhlutfallið var 0,008 (mynd 5). 
Ásamt því að skoða heildarnámsgetu barnanna var vitsmunaþroski, lestrar-  og reiknisgeta þeirra 
skoðuð sérstaklega samanborið við aðra nemendur (tafla 10). Einnig var aðstoð vegna náms í skóla 
samkvæmt foreldrum athuguð (tafla 10) en enginn af þessum þáttum hafði áhrif á árangur í meðferð. 
Niðurstöðurnar eru því jákvæðar að því leyti að slök námsgeta og erfiðleikar tengdir skóla ættu ekki að 
hamla árangri í meðferð of feitra barna. Til að skoða þetta nánar þyrfti að meta námsárangur eftir að 
meðferð lýkur því fróðlegt væri að sjá hvort námsgeta bætist og námserfiðleikar minnki samhliða 
lækkuðum líkamsþyngdarstuðli.  
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11 Allsherjarumræða 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að meta árangur í fjölskyldumiðaðri atferlismeðferð of feitra barna á 
aldrinum sjö til þrettán ára. Rannsókninni var skipt í tvennt þar sem annars vegar voru skoðaðar ýmsar 
breytur sem gætu haft áhrif á árangur í meðferð eins og aldur, kyn og menntun foreldra. Hins vegar 
var athugað hvort börn með annarskonar vanda gengi verr í fjölskyldumeðferð en öðrum börnum. 
Ýmislegt áhugavert kom í ljós, sumt í samræmi við fyrri rannsóknir og annað ekki. Öll börnin í 
meðferðinni náðu skammtímaárangri með því að lækka staðlaðan líkamsþyngdarstuðul sinn og enginn 
munur var á þeim börnum sem voru of feit og þeim börnum sem áttu einnig við annan vanda að stríða 
samhliða offitu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru annars þær að kynjamunur kom fram þar 
sem drengjum gekk betur en stúlkum (tafla 2). Kvarðarnir Samtals líkamleg einkenni og Félagskvíði og 
undirkvarðarnir Streitueinkenni og Frammistöðuótti höfðu góð áhrif á árangur þar sem börn með vanda 
á þessum kvörðum lækkuðu staðlaðan líkamsþyngdarstuðul sinn meira en önnur börn en allir saman 
höfðu þeir sterka fylgni við árangur (tafla 9). Þá hafði aukin neysla ávaxta- og grænmetis fylgni við 
árangur barna í meðferð (mynd 1). Tilfinningaerfiðleikar og mæting barna í hóptíma hafði veikt 
samband við árangur og veikt samband fannst einnig á milli kvíða og árangurs (mynd 4). Dagleg 
hreyfing barna jókst á meðan á meðferð stóð en hafði þó nánast enga fylgni við árangur þeirra (mynd 
2), lítil sem engin fylgni kom fram á milli þunglyndis og árangurs (mynd 3) og enn minni fylgni á milli 
heildarnámsgetu og árangurs of feitra barna í meðferðinni (mynd 5). Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýndu fram á vísbendingar um að undirkvarðarnir Ofvirkni og Forðun á skaða gætu hugsanlega haft 
slæm áhrif og þannig dregið úr árangri barna í meðferð (tafla 8).   

11.1 Veikleikar rannsóknar 

Vert er að taka fram ýmsa annmarka rannsóknarinnar. Þar ber helst að geta að aðeins tóku 84 
einstaklingar þátt í rannsókninni og af þeim fjölda luku aðeins 61 meðferðinni. Þetta er afar lítið úrtak 
og því þyrfti að gera fleiri rannsóknir á stærra þýði til að geta alhæft betur um niðurstöður á Íslandi. 
Breyturnar í rannsókn 1 tengdust allar náið og er því ekki vitað hvort þær höfðu samverkandi áhrif á 
árangur í meðferð því þær voru aðeins bornar saman við árangur einar og sér en ekki saman. Ásamt 
því er ekki vitað hvort breyturnar höfðu áhrif sín á milli. Einnig eru tveir þátttakendur hugsanlegir 
frávillingar, þátttakendur númer 60 og 66 á fylgibreytunni breyting á stöðluðum líkamsþyngdarstuðli. 
Þeir gætu hafa skekkt niðurstöður að einhverju leyti því þeir lækkuðu staðlaðan líkamsþyngdarstuðul 
sinn talsvert meira en aðrir þátttakendur í meðferðinni sem gæti hafa hækkað meðalárangur barnanna 
í heild þar sem lítil úrtök eru viðkvæm fyrir frávillingum.  

11.2 Styrkleikar rannsóknar 

Niðurstöðurnar í heild eru jákvæðar fyrir fjölskyldumiðaða atferlismeðferð. Það að hjúskaparstaða 
foreldra, menntun þeirra og tekjur komi ekki í veg fyrir árangur í meðferð er góðs viti því þá hafa allir 
sama tækifæri til að bæta slæmt líkamlegt ástand barna sinna. Það sem aðallega er þó jákvætt og 
afar ánægjulegt er að annarskonar vandi samhliða offitu hamlar ekki árangri í þessari tegund 
meðferðar. Þannig hefur þessi rannsókn leitt í ljós að ekki ætti að meina þessum börnum þátttöku í 
fjölskyldumiðaða atferlismeðferð fyrir of feit börn. Því er hægt a nýta niðurstöðurnar til að bæta 
upphaflegu meðferðina og til að koma af stað góðri meðferð á Íslandi fyrir of feit og börn. Í framhaldi 
væri áhugavert og jafnvel nauðsynlegt að athuga langtímaárangur í meðferð íslenskra barna. 
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