
 
 

Minnisblað 

Dagsetning:  13. janúar 2021 

Höfundur:  Alma D. Möller landlæknir 

Viðtakandi: Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra 

  

Efni: Holdafar á Íslandi og mikilvægi þess að uppfæra og innleiða 

Aðgerðaráætlun til að draga úr tíðni offitu frá árinu 2013  

Inngangur 

Með tilliti til lýðheilsu er þekkt að það er farsælast fyrir einstaklinga og samfélög að sem flestir 

ástundi heilsusamlega lifnaðarhætti og hafi forsendur til að hlúa að andlegri, líkamlegri og 

félagslegri heilsu sinni og vellíðan, óháð holdafari. Að sama skapi er þekkt að offita er 

lýðheilsuvandi sem ætti að taka alvarlega og bregðast við með viðeigandi hætti. Tíðni offitu í 

heiminum hefur þrefaldast á liðnum 50 árum. Ísland er engin undantekning og nú er áætlað 

að um 27% landsmanna 18 ára og eldri hafi líkamsþyngdarstuðul ≥30 kg/m2 sem er skilgreining 

á offitu. Hlutfall fullorðinna einstaklinga með offitu er nú hæst 26 landa Evrópu í nýlegri skýrslu 

en þar er byggt á spurningakönnun embættis landlæknis (Heilsa og líðan) frá árinu 20171. 

Offita er langvinnur efnaskiptasjúkdómur með sterk tengsl við hjarta- og æðasjúkdóma, 

sykursýki 2, sum krabbamein og stoðkerfissjúkdóma eins og slitgigt í hnjám. Þá eru fleiri 

fylgikvillar offitu þekktir eða mögulegir.  Auk þess hefur komið fram að offita er áhættuþáttur 

alvarlegra veikinda vegna COVID-19 og inflúensu. Loks er ótalið að offita getur haft ýmis 

sálfélagsleg vandamál í för með sér. Ástæður offitu geta verið margslungnar og hefur offita 

m.a. sterk tengsl við félags- og efnahagslega stöðu2. Aðgerðir þurfa að taka mið af þessu; þær 

þurfa að byggja á bestu stöðu þekkingar og mega ekki valda skaða t.d. að auka ójöfnuð og 

fitufordóma.    

Með þessu minnisblaði vill landlæknir vekja athygli heilbrigðisráðherra á umfangi vandans. 

Offita er sjúkdómur sem hægt er að fyrirbyggja að vissu marki og eins er hægt að meðhöndla 

fylgisjúkdóma offitu. Landlæknir vill leggja til að ráðherra skipi tvo hópa sérfræðinga sem 

uppfæri aðgerðaáætlun frá árinu 2013. Annar hópurinn vinni aðgerðir er taki til forvarna og 

hinn til meðferðar offitu. Báðir hóparnir fjalli um hvoru tveggja börn og fullorðna og leggi 

áherslu á að byggja á því starfi og úrræðum sem þegar eru til staðar.  

                                                           
1 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/82129230-
en.pdf?expires=1610008384&id=id&accname=guest&checksum=E11F3C461918086CCBE3B293C155B515 
 
2 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247638/obesity-090514.pdf  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/82129230-en.pdf?expires=1610008384&id=id&accname=guest&checksum=E11F3C461918086CCBE3B293C155B515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/82129230-en.pdf?expires=1610008384&id=id&accname=guest&checksum=E11F3C461918086CCBE3B293C155B515
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247638/obesity-090514.pdf
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Offita barna 

Ofþyngd og offita meðal barna og unglinga er áhyggjuefni á Íslandi líkt og víða annars staðar í 

heiminum. Auk þeirra fylgikvilla sem nefndir eru í inngangi og leiða til vanheilsu síðar á 

lífsleiðinni er offita hjá börnum og unglingum tengd sálfélagslegum vanda eins og slæmri 

sjálfsmynd vegna fitufordóma og jaðarsetningar sem getur jafnvel m.a. birst í vanlíðan og verri 

námsárangri. Slíkur vandi getur veikt félags- og fjárhagslega stöðu þeirra sem fullorðinna enn 

frekar. 

Samkvæmt tölum frá heilsugæslunni hafa skólabörn á landsbyggðinni þyngst á liðnum árum. 

Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem 70% barna búa, hefur staða er varðar stúlkur verið óbreytt en 

aukning orðið á offitu hjá drengjum (sjá mynd 1).  

Mynd 1. Þróun ofþyngdar og offitu barna. 

Ný skýrsla frá Evrópusambandinu og OECD3 byggir á könnun þar sem börnin sjálf svara. Þar 

kemur fram að 24% 11 ára drengja, 22% 13 ára drengja og 23% 15 ára drengja eru með ofþyngd 

eða offitu. Hjá stúlkum eru samsvarandi tölur 15%, 16% og 18%. Þegar skoðaður er 

samanburður Íslands við 26 lönd í Evrópu4 kemur fram að þyngd 15 ára barna árið 2018 er yfir 

meðaltali þeirra 26 Evrópulanda sem samanburðurinn nær til.  Í þremur löndum af 26 er 

hlutfall stúlkna með ofþyngd eða offitu hærra en hérlendis en í 13 löndum er hlutfall drengja 

hærra en hér. Almennt er þó ofþyngd og offita mun algengari meðal drengja. 

Fulltrúar Félags fagfólks um offitu og Heilsuskóla Landspítala komu á fund landlæknis í sumar. 

Kynnt var nýleg samantekt á BS-verkefni Önnu Rúnar Arnfríðardóttur en þar kom fram að 

blóðprufur barna í Heilsuskólanum fara versnandi þar sem mestu munar um álag á sykurkerfi 

og insúlínnæmi. Versnandi insúlínnæmi er talið fyrsta stigið í myndun sykursýki 2. Einnig kom 

                                                           
3 https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hbsc_49-overweight-and-obese/ 
 
4 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7402dbb2-
en.pdf?expires=1610009872&id=id&accname=guest&checksum=3608F5D05E5038B9E66C50AFBFD3D6C2 
 

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hbsc_49-overweight-and-obese/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7402dbb2-en.pdf?expires=1610009872&id=id&accname=guest&checksum=3608F5D05E5038B9E66C50AFBFD3D6C2
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7402dbb2-en.pdf?expires=1610009872&id=id&accname=guest&checksum=3608F5D05E5038B9E66C50AFBFD3D6C2
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fram að stúlkum er vísað fyrr til meðferðar en drengjum en það er mat að betri árangur náist 

því fyrr sem tekið er á málum. 

Offita fullorðinna 

Í skýrslu Evrópusambandsins og OECD kemur fram að þegar kemur að sjálfsmetinni þyngd eru 

Íslendingar þyngstir samanburðaþjóða, 27% kvenna og 25% karla gefa upp þyngd og hæð sem 

samræmist offitu. Þessi tala var 20% árið 2008. Þess ber að geta að niðurstöður úr sjálfsmati 

eru almennt lægri heldur en þegar fólk er vigtað og nemur u.þ.b. einu BMI-stigi. Í skýrslunni er 

tekið fram að líklegt sé að samfélagslegar aðgerðir vegna faraldurs COVID-19 kunni að auka 

enn á þennan vanda í Evrópu. 

Eins og fram kemur í skýslu um sjúkdómsbyrði Íslands frá WHO5 þá hefur hár 

líkamsþyngdarstuðull hjá fullorðnum á Íslandi á 10 ára tímabili (2009-2019) hækkað frá því að 

vera fjórði algengasti áhættuþáttur fyrir aukinni dánartíðni og færniskerðingu yfir í að vera 

annar algengasti áhættuþátturinn, á eftir reykingum (mynd 2).  

 

Mynd 2. Áhættuþættir fyrir aukinni dánartíðni og færniskerðingu. 

 

Aðgerðaráætlun til að draga úr tíðni offitu  

Ljóst er að tíðni offitu fer vaxandi hérlendis og er það áhyggjuefni vegna þess hve offita er 

tengd öðrum langvinnum sjúkdómum. Því er brýnt að bregðast við. 

Árið 2013 skilaði vinnuhópur6 Aðgerðaáætlun til að draga úr tíðni offitu til velferðaráðuneytis. 

Tillögurnar sem lagðar voru fram þar snéru fyrst og fremst að fyrirbyggjandi aðgerðum og 

                                                           
5 Iceland | Institute for Health Metrics and Evaluation (healthdata.org) 
6 https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Adgerdaraaetlun-til-ad-
draga-ur-tidni-offitu.pdf 

http://www.healthdata.org/iceland
http://www.healthdata.org/iceland
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Adgerdaraaetlun-til-ad-draga-ur-tidni-offitu.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/Rit_2013/Adgerdaraaetlun-til-ad-draga-ur-tidni-offitu.pdf
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snemmbærri íhlutun. Hér fyrir neðan er yfirlit yfir forgangsaðgerðir sem settar voru fram í 

þeirri aðgerðaáætlun og stöðu þeirra nú í lok árs 2020 (tafla 1).  

Tafla 1. Staða forgangsaðgerða frá Aðgerðaáætlun til að draga úr tíðni offitu frá árinu 2013. 

Forgangsaðgerðir Staða í lok árs 2020 

1. Skattur á óhollustu – ívilnun á hollustu Ekki komið til framkvæmda en starfshópur hefur 
skilað heilbrigðisráðherra skýrslu.7  

2. Rannsóknir á lifnaðarháttum – regluleg vöktun 
– mat á árangri aðgerða  

Landskönnun á mataræði fullorðinna, 18-80 ára 
er í gangi. Mikilvægt er að kanna mataræði 
barna. Regluleg vöktun á áhrifaþáttum 
heilbrigðis er í gangi frá árinu 2017. Skortur er á 
mati á árangri aðgerða. 

3. Efling þjónustu heilsugæslunnar  Fyrsta skref að heilsueflandi móttökum er komið 
fyrir eldra fólk en þarf að vera í boði fyrir allan 
aldur. 

4. Ávísun á hreyfingu  Innleiðingu er lokið en landlækni er ekki kunnugt 
um hvort mat á árangri hafi farið fram. 

5. Næringarráðgjöf innan heilsugæslunnar  Hefur ekki komið til framkvæmda. 

6. Samnorrænt hollustumerki  Búið að innleiða en vantar fjármagn til að nýta 
betur. 

7. Klínískar leiðbeiningar um offitu fyrir börn 
(endurskoðaðar) og fyrir fullorðna  

Klínískar leiðbeiningar um meðferð fullorðinna 
einstaklinga með offitu komnar út. Ljúka þarf 
endurskoðun er varðar börn. 

8. Mat á heilsufarsáhrifum (health impact 
assessment)  

Lýðheilsumat er í vinnslu. 

9. Kortleggja fitufordóma og vinna gegn þeim  Niðurstöður rannsóknar8 sem gerð var árið 2015 
sýndi töluverða fitufordóma í íslensku samfélagi.  

 

Aðgerðir sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum  

Eins og nefnt var í inngangi er offita sjúkdómur sem ætti að vera hægt að fyrirbyggja að miklu 

leyti. Ástæður offitu geta verið margþættar; þær snúa bæði að einstaklingsbundnum þáttum 

                                                           
 
7 https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2020/11/11/Adgerdaaaetlun-um-beitingu-
efnahagslegra-hvata-til-eflingar-lydheilsu-Utfaerslur-starfshops-a-innleidingu/  
8 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item28261/Holdafarsford%C3%B3mar_lokaskjal_des.2015.pdf 
 

https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2020/11/11/Adgerdaaaetlun-um-beitingu-efnahagslegra-hvata-til-eflingar-lydheilsu-Utfaerslur-starfshops-a-innleidingu/
https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2020/11/11/Adgerdaaaetlun-um-beitingu-efnahagslegra-hvata-til-eflingar-lydheilsu-Utfaerslur-starfshops-a-innleidingu/
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item28261/Holdafarsford%C3%B3mar_lokaskjal_des.2015.pdf
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og ekki síður umhverfi og aðstæðum.  Offita hefur m.a. sterk tengsl við félags- og efnahagslega 

stöðu. Aðgerðir þurfa að taka mið af þessu, byggja á bestu stöðu þekkingar og mega ekki valda 

skaða t.d. með tilliti til ójöfnuðar og fitufordóma.    

Þegar kemur að holdafari barna þarf að horfa til fjölda þátta; mataræðis, hreyfingar og 

skjánotkunar. Þá kann ónógur svefn að vera áhrifaþáttur, hugsanlega einnig lyfjanotkun auk 

þess sem mikil aukning hefur orðið í orkudrykkjaneyslu meðal unglinga.   

Mikilvægt er að vinna að heilsueflingu barna hvar sem því verður við komið. Embætti 

landlæknis vinnur að því að styðja skóla og sveitarfélög til að vinna eftir hugmyndafræði 

heilsueflandi skóla og heilsueflandi samfélags þar sem stuðlað er að heilbrigðum 

lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan með heildrænum hætti. 

Mataræði barna skiptir sköpum. Brýnt er að að tryggja börnum aðgengi að hollum mat og að 

takmarka aðgengi að óhollustu. Mikilvægt er að gera nýja könnun á mataræði barna. Síðasta 

könnun á mataræði 9 og 15 ára barna fór fram árið 2003 og á mataræði 6 ára barna 2011-

2012. Niðurstöður könnunarinnar á mataræði 6 ára barna leiddi í ljós að um fjórðungur 

orkunnar kom úr fæðuflokkum með lága næringarþéttni eins og snakki, sælgæti, ís, kexi, 

kökum og sykruðum gos- og svaladrykkjum. Það er hægt að hafa áhrif á mataræði barna í 

gegnum skóla. Í skólamötuneytum er mælt með, þar sem það er hægt, að nemendur fái að 

skammta sér matinn sjálf og þannig læra á skilaboð líkamans um svengd og seddu. Einnig er 

mælt með því að þau fái nægan tíma til að matast en þurfi ekki að flýta sér að borða en þá er 

síður hægt að hlusta á skilaboð líkamans um seddu. 

Rannsóknir sýna að hreyfing minnkar alla jafna með hækkandi aldri. Samkvæmt rannsóknum 

Rannsókna og greiningar hefur hlutfall barna í 5., 6. og 7. bekk sem stunda íþróttir með 

íþróttafélagi einu sinni til þrisvar sinnum í viku lítið breyst undanfarinn áratug en hlutfall þeirra 

sem stunda æfingar 4x eða oftar í viku hefur talsvert aukist. Það sama má segja um unglinga í 

8., 9. og 10. bekk. Mikilvægt er að takmarka kyrrsetu og í því samhengi er m.a. mikilvægt að 

horfa til sívaxandi skjánotkunar. Standa þarf vörð um og eftir því sem við á, vinna að aukinni 

hreyfingu í daglegu lífi barna og ungmenna þ.m.t. að tryggja aðgengi allra að þátttöku í 

skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.  

Mikilvægast í forgangsröðun við að draga úr neyslu  á óhollustu er að hækka verð á þeim 

vörum sem eru skaðlegar heilsu í miklu magni. Það eru sterk vísindaleg rök fyrir því að nota 

efnahagslega hvata til að hafa áhrif á, til að mynda, neyslu gosdrykkja  og er lagt til í áður 

nefndri skýrslu að sett verði í forgang að hækka álögur á gos- og svaladrykki, íþrótta- og 

orkudrykki og vatnsdrykki sem innihalda sítrónusýru (sem getur valdið glerungseyðingu 

tanna).  

Í Aðgerðaáætlun til að draga úr sykurneyslu sem unnin var hjá embætti landlæknis og í 

Aðgerðaáætlun um beitingu efnahagslegra hvata til eflingar lýðheilsu: Útfærslur starfshóps á 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=37d28a1b-9691-11e9-9442-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/A%c3%b0ger%c3%b0aa%cc%81%c3%a6tlun%20um%20beitingu%20efnahagslegra%20hvata%20til%20eflingar%20ly%cc%81%c3%b0heilsu%20-%20u%cc%81tf%c3%a6rslur%2022_10.pdf
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innleiðingu , sem áður var nefnd og sem hvoru tveggja var unnið að beiðni heilbrigðisráðherra, 

eru fleiri aðgerðir sem geta stuðlað að bættu mataræði barna  og fullorðinna. 

Meðferð offitu 

Að mati landlæknis eru sóknarfæri í að efla meðferð þeirra sem þegar eru í áhættu eða komnir 

með offitu. Mikilvægt er að heilsugæslustöðvar og aðrir sem sinna meðferð þessara 

einstaklinga vinni í samræmi við Klínískar leiðbeiningar um meðferð fullorðinna einstaklinga 

með offitu9. Eðlilegt væri að Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Heilsueflandi móttökur 

heilsugæslunnar hefðu þar forystu um og hefðu samstarf við aðila er sinna sérhæfðri meðferð 

eins og endurhæfingu, lyfjameðferð, skurðaðgerðum og offitu barna þannig að meðferð sé 

heildræn og góð samvinna verði milli 2. og 3. stigs þjónustu. 

Áhugavert er að þróun hefur orðið í sérhæfðri meðferð við alvarlegri offitu, bæði lyfjameðferð 

og skurðaðgerðum. Mikilvægt er að vinna samkvæmt bestu þekkingu og að velja með réttum 

hætti þá einstaklinga sem gagn hafa af slíkri meðferð. Þá er mikilvægt að framboð af viðeigandi 

meðferð sé í takti við þörf en bið eftir skurðaðgerðum hefur verið nokkur. Þá er vitað að 

einhverjir hafa leitað erlendis eftir skurðaðgerum vegna offitu en ekki liggur fyrir hvernig 

eftirfylgni með þeim er háttað. Einnig þarf að huga að greiðsluþáttöku er varðar sérhæfða 

meðferð. 

Loks er vert að nefna að mikilvægt er að vinna gegn fordómum vegna holdafars, neikvæðri 

líkamsmynd og skömm sem getur hindrað heilbrigðar lífsvenjur og takmarkað lífsgæði. Til 

dæmis er talið að heilbrigðisstarfsmenn þurfi fræðslu til að auðvelda þeim að eiga við fordóma. 

Landlæknir leggur því til við heilbrigðisráðherra að gerð verði ný aðgerðaáætlun til að 

samhæfa aðgerðir til þess að efla heilbrigða lifnaðarhætti og draga úr vaxandi þyngd 

þjóðarinnar. Líklega þyrfti tvo starfshópa til að fjalla um þetta umfangsmikla verkefni; einn er 

fjallaði um forvarnir og annan sem tæki heildræna og samræmda meðferð til skoðunar og 

hvernig þjónustu við þennan hóp verði best fyrir komið. Báðir hóparnir myndu fjalla um hvoru 

tveggja börn og fullorðna. Landlæknir gæti komið með tillögur um skipan hópanna ef þess væri 

óskað. 

 

  

 

                                                           
9 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38667/Kliniskarleidbeiningar%20um%20medferd%20fullor
dinna%20einstaklinga%20med%20offitu_LOK.pdf 
 
 

https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/A%c3%b0ger%c3%b0aa%cc%81%c3%a6tlun%20um%20beitingu%20efnahagslegra%20hvata%20til%20eflingar%20ly%cc%81%c3%b0heilsu%20-%20u%cc%81tf%c3%a6rslur%2022_10.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38667/Kliniskarleidbeiningar%20um%20medferd%20fullordinna%20einstaklinga%20med%20offitu_LOK.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item38667/Kliniskarleidbeiningar%20um%20medferd%20fullordinna%20einstaklinga%20med%20offitu_LOK.pdf

