
 

Fundur næringarhóps MNÍ 

Haldinn á Café Meskí Fákafeni 9, 108 Reykjavík. 27. okt 2015 kl 20:00 

Efni fundar: Ólafur Gunnar Sæmundsson næringarfræðingur kynnir bók sína Lífsþróttur, 

næringarfræði fróðleiksfúsra 

 

Mættir voru: Birta, Vilborg, Guðlaug, Bryndís Eva, Óli Sæm, Áróra, Olla, Agnes  

Fundurinn byrjar á léttu spjalli þar sem allir kynna sig. Þrír úr hópnum lærðu í Bandaríkjunum: 

Guðlaug, Óli Sæm og Agnes. Rætt um að það séu um 50-60 næringarfræðingar og um 20 

næringarráðgjafar (klínískir næringarfræðingar) á Íslandi og að heilsugæslan í Grafarvogi hafi 

áhuga á að ráða næringarfræðing. 

Bókin: Lífsþróttur, næringarfræði fróðleiksfúsra 

Óli fer yfir sína sögu og hvað varð til þess að hann skrifaði bækurnar sínar. 

Fyrsta bókin gefin út í okt 1999. Hann hafði hugsað um bókaútgáfu í dálítinn tíma, Kom með 

handrit til bókaútgáfu sem var ekki nógu gott en breytti því og bætti. Eigandi hjá annari 

bókaútgáfu kom í ráðgjöf til Ólafs og ákveðið var að gefa út bók. Hann segir mikla vinnu farið í 

að skrifa fyrstu útgáfuna en gengið vel.  



Árið 2007 var haft samband og hann beðinn um að taka að sér kennslu. Hann vildi kenna sína 

eigin bók og er það er uppsprettan að næstu bók (útgáfu). Bókin var prentuð í um 3000 eintökum 

og seldist í 2700 eintökum. Ólafur hefur verið stundakennari frá 2007. 

Rætt um að okkar hópur eigi að vita af þessum bókum og öðru sem er verið að gera. Mikilvægt 

að standa saman og styðja hvort annað. 

Nýja bókin:  Mikið er af ljósmyndum í nýjustu útgáfunni og nánast allt ljósmyndir eftir hann 

sjálfan. En hann endurvakti líka teikningar úr elstu útgáfunni en hafði þær í lit.  

Uppbygging bókarinnar:  

1.kafli: Grunntriði næringarfræðinnar. Bein tilvitnun í bækling lýðheilsstöðvar. Er með nýjan 

fítus þar sem teknar eru fyrir ýmsar mýtur. Fyrsta mýtan er t.d. örbylgjuhitun. Oft tengt  

spurningum sem hann fær í kennslu. Kolvetnamýta, sykurmýta o.fl. Hann reynir að tækla það 

sem er efst á baugi hér. Íslenskur veruleiki. Tekur harkalega á megrunar og töfralausnum. Segist 

vera grimmur þar. Ýmsir aðilar lásu yfir bókina t.d. Svanur Sigurbjörnsson læknir, Karl 

Andersan las yfir sjúkdómakaflann og Fríða Rún las yfir íþróttakaflann. Bókin kom út 1.sept.  

2. kafli: Orkuefninn. Viðaukakafli í lok hvers kafla. Viðauki í kafla 2 er t.d. um sykurneyslu, 

gervisætu o.fl. Mýtan í þeim kafla er sykurinn og magnið. 

3.kafli: Vatn og steinefni. Farið markvisst í hvert efni. Viðauki í þessum kafla er beinþynning 

4. kafli: Vítamín. Viðauki í þessum kafla er fæðubótarneysla.  

Umræða um hvað joð neysla hefur minnkað. Erum að berjast fyrir að gagnagrunnurinn sé 

uppfærður. til dæmis magn í mjólk. Mjög mikilvægt. 

5. kafli: Offita. Viðauki í þessum kafla er óhefðbundnar megrunarleiðir. Sumar mjög 

varhugaverðar. 

6. kafli: Að vera grannur. Eðlilegar ástæður sem og óeðlilegar. Átröskunarsjúkdómar t.d. 

lotugræðgi, anorexia, vöðvaárátta og fleira. Viðauki í þessum kafla er detox og sítrónur. 

7.kafli: Sjúkdómakafli. Krabbamein, Óþol og ofnæmi. Hjarta og æðasjúkdómar. Viðauki í 

þessum kafla er jurtafæði og andoxun. Mýtan hér er fæðuóþolsdprófið (food detective). 

8. kafli: Íþróttir og næring. Viðauki í þessum kafla er framistöðubætandi efni t.d. sterar. 

Markmið íþróttamanns. Horft á mataræði íþróttamanns sem er oftast ekki hollt fyrir aðra. Það 

sem hentar einum hentar ekki endilega einhverjum öðrum. Þegar orkuþörf er komin í 3000 kkal 

þá getur hreinlega verið ,,hættulegt" að borða hlutfallslega ,,rétt" af trefjum.  

 



Í bókinni er ákveðið neyslukerfi þar sem notast við ÍGEM gagnagrunninn. Ákveðnir skammtar 

notaðir. Einnig með mettaða fitu, trefjar og sykur.  

Bókin er kennd í menntaskólanum á Akureyri, MS, Garðabæ, Kópavogi og í Hafnafirði og víðar. 

Alltaf að bætast við. Gott að benda þeim sem við þekkjum að kenna þessa bók. Koma svona 

hlutum á framfæri. Hún er seld í búðum á 10.000.  

Ýmsar umræður: 

 Umræða um að fólk ruglast oft á neyslutölum og framboðstölum. Fæðuframboðstölur 

góðar til að sjá trend. 2014 sykurskatturinn hefur áhrif. Þessar tölur eru ýktar þar sem 

slatti fer í ruslið. 

 Einnig mikilvægt að vera með fagorðin á hreinu og reyna að samræma þau. Allir noti það 

sama. Í nýrri metsölubók um þarmaflóru er t.d sagt mismunandi frá. Stundum talað um 

eggjahvítu en stundum prótein o.s.frv. Ákveðið að stofna nefnd utan um þetta. Íðorðasafn 

í næringarfræði með svipuðum hætti og er í lýðheilsunni. Bryndís hefur þegar byrjað 

þessa vinnu. Óli býður sig fram í þessa vinnu. 

 Rætt um nýjustu WHO yfirlýsinguna varðandi unnar kjötvörur. Einnig rætt um nýjustu 

ráðleggingar Svíana um hrísgrjónin. Oft verið að búa til æsifréttir 

 Neysla og landskönnun. Skoðum niðurstöður matardagbóka frá nemendum. Sykurneyslan 

er ekki svo mikil. Flestir innan marka. Trefjaneysla er lítil hjá sumum en næginleg hjá 

öðrum. Mettuð fita er yfir ráðleggingum. Enginn í lagkolvetna. Heilt yfir var mataræðið 

nokkuð gott. 

 Bryndís segir frá næringarlæsis prófi sem var gert í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ. 

Sumir þekktu ekki að kolvetni væri sykur o.fl. Allir héldu að það væri mikil fita í brauði. 

Mikilvægt að koma betri fræðslu í skóla.  

 Umræða um Female Athlete Triad. Oft fimleika og fótboltastelpur. Engin rannsókn verið 

gerð á Íslandi. Sumar ungar konur eru að æfa 2 klst/dag en borða ekki nema 1500 kkal. 

Þá er þetta ekki skrítið. Í rannsókn sem var gerð fyrir nokkrum árum voru einstaklingar 

látnir skrá hvað var góður dagur og hvað slæmur.1200 kkal góður að þeirra mati. Lendir í 

vitahring = samviskubit.  

 Umræða um Guilty pleasure. Orðið er ekki gott. Það á ekki að hugsa svona. Notað víða í 

þjóðfélaginu. Dæmi: Litla syndin (súkkulaðikaka) var á forsíðu Gestgjafans fyrir 

nokkrum árum. Einnig talað um að það sé töff að borða junkfood. Hashtag (#) á 

instagram og facebook. Fólk vill sýna að það geti borðað óhollt en samt verið flott. 

 Mikilvægt að kenna fólki að njóta. Mjög sálfræðilegt. Óli segist vera með BS gráðu í 

heilsusálfræði sem hafi nýst honum mjög vel 

 Rætt um motivational interviewing. Lífsgæði: jákvæðari nálgun en áður var. 

Einstaklingur er ábyrgur fyrir sinni heilsu. En hvernig nær maður árangri. Mikilvægt að 

styðjast við vísindi. Hugræn atferlismeðferð virkar kannski vel í offitumeðferð en ekki 

endilega í  annarri átröskun. 



 Verðum sem fagfólk að fylgjast vel með endurmenntun. Hvar er hægt að fara. Kúrsar, 

ráðstefnur o.s.frv. Styrkjum hvert annað.  

 Umræða um kynjahlutfall í stéttinni. Hvaða karlar eru næringarfræðingar? Bjössi, Geir 

Gunnar, Alfons, Óli, Steinar, Atli. plús Þórhallur. Þyrftum að stofna hóp sem hefur það 

markmið að lokka strákana til okkar.  

 

Að lokum: 

Tilgangi fundarins náð. Góðar umræður. Fundi slitið.  

Næsti fundur verður boðaður af stjórn næringarhóps MNÍ.  


