
 

Fundur næringarhóps MNÍ 

Haldinn á Café Meskí Fákafeni 9, 108 Reykjavík. 07.03.2016 kl 20:00 

Mættir voru: Áróra ritari, Guðlaug, Bryndís Eva, Svava, Guðrún Kristín, Brynhildur 

eldri, Jenný, Helga Guðrún, Eva, Anna Ragna, Olla, Jóna Björk, Borghildur, Harpa, 

Brynhildur yngri, Ragnheiður, Kolla, Aníta Sif 

Efni fundar: Ragnheiður Guðjónsdóttir ræðir við okkur um næringu og núvitund ásamt 

því að við ræðum fyrirkomulag MNÍ dagsins. 

Fundurinn hefst á því að allir kynna sig. Fjölbreyttur hópur, nemar í grunnnámi og mastersnámi, 

klínískir næringarfræðingar og næringarfræðingar.  

Næring og núvitund: 

Ragnheiður segir okkur frá næringu og núvitund. Hún opnaði heimasíðu síðasta haust og heldur 

námskeið í tengslum við hana. Sameinar næringu og núvitund. Segir að mindfullness sé vinsælt í 

dag. Við eigum erfitt með að vera með hausinn á sama stað og líkaminn. Það að setjast niður og 

sjá máltíðina getur reynst erfitt. Oft mikið áreiti sem tekur frá okkur einbeitninguna t.d. síminn. 

Að nærast í núvitund krefst æfingar. Þurfum að hægja á okkur, reyna að losa okkur við streituna. 

Hugleiðsla er góð leið til þess að stoppa hugann af. Margir vanir því að gera eithvað annað á 

meðan borðað er. Tölum við annað fólk, lesum blaðið o.s.frv. Hún kennir námskeið á netinu og 

segir það ganga vel. Kennir námskeiðin í rauntíma. Hún getur verið með marga í einu en henni 

finnst fínt að vera með ca 7 manns. Nær betri tengingu í hópnum. Meira um konur og oft á 

aldrinum 30-55 ára. Námskeiðin eru ekki í meðferðarkyni. Nú eru þetta 6 vikna námskeið. Hver 

kennslustund er 90 klst. Hún myndi vilja hafa námskeiðin lengri og í meðerðarskyni. Guðrún 

Kristín spyr út í mælanlegan árangur. Olla og Bogga tala um þessi aðferð sé notuð í 

meðferðarskyni í binge eating, búlemíu og anorexiu. Ragnheiður segir að þetta megi ekki vera 

aktívur sjúkdómur. Bogga segir að það sé hömluleysið sem þetta eigi við þ.e. varðandi sjúkdóma. 

Uppbygging námskeiðisins: hugleiðsla, umræða, æfing í sambandi við það sem hún kennir o.fl. 

Fólk fær heimaverkefni. Stundum þarf fólk að koma með nesti. Í eitt skipti er æfing með 4 

rúsínur. Ragnheiður segist hafa lært í Bandaríkjunum. Fékk diploma (3 í pakka). Heimasíðan er: 

www.rgudjons.com.  Hún segist hafa auglýst á netinu t.d. á facebooksíðunni sinni: næring og 

núvitund. Oft spyrst þetta út, einhver þekkir einhvern sem hún þekkir. Þetta er grunnnámskeið. 

Bogga spyr: notarðu handoutið úr náminu. Ragnheiður segist nota það en bætir við það sem 

henni finnst vanta.  

Umræða um að online kennsla sé orðin mjög algeng. Mikið í video formi. Bryndís Eva talar um 

online námskeið á meistarastigi. Falleg og sniðug hugsun.  

http://www.rgudjons.com/


Ragnheiður deilir skjánum (glærum) og nemendur eru í mynd til hliðar. Allir geta talað. Kerfið 

sem hún notar heitir Zoom, segir það vera mjög ódýrt.  

Anna Ragna segist nota þessa aðferð fyrir sína skjólstæðinga. Bæði í einstaklingsáðgjöf og í 

hópum. Oft fólk sem vill breyta um lífstíl. Á einstaklingsvísu er þetta oft átröskun og offita.  Fer 

oft í hugleiðslu í 20 mín. Hugleiðsla snýst ekki um að blokka hlutinn, meira að leyfa honum að 

vera til staðar.  

Bogga talar um að þetta hafi verið hluti af námskeiði þegar hún var að vinna í Hveragerði. Stutt 

kennslustund áður og svo var fólk leitt í gegnum máltíðir. Var kallað þögul máltíð. Ekki endilega 

markmiðið að borða hægt heldur meira að upplifa máltlíðina. Spyrjum okkur spurningar í í 

gegnum máltíðina og njótum. Hægt að prófa að þaga fyrstu 5 mínúturnar eða helminginn af 

matnum. Hefur sama gildið og borðbæn.  

Umræða hvort þetta sé það sama og svengdarvitundarnámkeiðið á Reykjalundi sem sálfræðingur 

og hjúkrunarfræðingur stjórna. Bókin sem þar er notuð heitir: Þekktu þitt magamál. Talað um að 

þetta sé ekki það sama, aðeins meira.  

Umræða um fyrirkomulag matvæladagsins: 

Að beiðni stjórnar MNÍ er fyrirkomulag matvæladagsins rædd og sú hugmynd sem hefur komið 

upp þ.e. að næringarfræðingar og matvælafræðingar haldi daginn til skiptis og þema dagsins sé í 

takt við það. Ragnheiður talar um að þetta hafi verið með þessum hætti.  

Umræða um að það sé ekki raunhæft að næringarrekstarfræðingar séu með sér dag vegna þess 

hversu fámenn þau eru.  

Matvælafræðingum er að fjölga og þeir því einnig að verða sterkari stétt. Undanfarið hafa þó 

færri matvælafræðingar sótt matvæladaginn. T.d. tekið sem dæmi að það mætti kannski einn 

matvælafræðingur á árshátíð MNÍ. Helsta vandamálið með samstarfið er að umræðan snúist svo 

oft um iðnaðinn. Ýmsar tillögur ræddar: Frí fyrir hádegi og tveir salir (matvæla og næringar). 

Matvælafr. fyrir hádegi og næringarfr. eftir hádegi og skipta um ári síðar. Þannig að við séum 

saman. Sumir vilja mæta á bæði. Flestum finnst að þetta eigi að vera sitthvor dagurinn.  

Umræða um að það megi allveg opna þetta og hafa daginn með breytilegum hætti. Getur verið 

workshop eða ráðstefna. Kom upp hugmynd um að breyta þessu í næringardag. Í Evrópu og 

Bandaríkjunum er til sameiginlegur dagur: nutrition day. Þyrftum jafnvel að taka þátt í honum. 

Ein hugmynd: matvælafræðingar halda sínum matvæladegi: 16 okt. og næringarfræðingar á 

alþjóðlega næringardeginum: 10.nóv 

Að lokum:  

Tilgangi fundarins náð. Góðar umræður. Fundi slitið.  

Næsti fundur verður boðaður af stjórn næringarhóps MNÍ. 


