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MATVÆLADAGUR MNÍ 2017
DAGSKRÁ
08:30–09:00
Skráning
09:00–09:15
Óttarr Proppé heilbrigðisráðherra
setur Matvæladaginn 2017
09:15–09:35
Mataræði þjóðarinnar
í þátíð og nútíð.
Laufey Steingrímsdóttir
09:35–09:55
Heilsueflandi samfélög og vöktun á
mataræði. Hólmfríður Þorgeirsdóttir
og Elva Gísladóttir.
09:55–10:15
Heilsuefling og heimilisfræði í
skólum. Anna Sigríður Ólafsdóttir
og Ragnheiður Júníusdóttir.
10:15–10:40
Kaffihlé
10:40–11:00
Næring og geðheilsa.
Ingibjörg Gunnarsdóttir.

Matvæla- og næringarfræðafélag
Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981.
MNÍ er fagfélag matvælafræðinga,
næringarfræðinga, næringarráðgjafa,
næringarrekstrarfræðinga og
skyldra stétta.
Vefsíða MNÍ: www.mni.is
Stjórn MNÍ 2017: Laufey
Steingrímsdóttir formaður, Guðjón
Gunnarsson meðstjórnandi, Katrín
Sif Kristbjörnsdóttir meðstjórnandi,
Eva Björg Björgvinsdóttir ritari,
Zulema Sullca Porta gjaldkeri.
Starfsemi: Markmið félagsins er
að sameina matvælafræðinga,
næringarfræðinga, næringarráðgjafa,
næringarrekstrarfræðinga og aðra
með háskólapróf í skyldum greinum í
eitt félag. Einnig að stuðla að þróun í

11:00–11.20
ADHD – getur næringarmeðferð
hjálpað? Bryndís Eva Birgisdóttir
11:20–12:00
Afhending Fjöreggs
12:00–13:15
Hádegishlé
13:15–13:35
Næring fyrstu 1000 daga lífsins
og heilsa síðar á ævinni.
Laufey Hrólfsdóttir.
13:35–13:50
Matur í barnaefni og miðlanotkun
barna. Steingerður Ólafsdóttir.
13:50–14:10
Matarumhverfi við íþróttaiðkun
barna. Elísabet Margeirsdóttir og
Birna Varðardóttir.
14:10–14:30
Tengsl mataræðis á unglingsárum
við heilsufar síðar á lífsleiðinni.
Jóhanna Eyrún Torfadóttir.

matvælafyrirtækjum og efla
samstarf við þau, stuðla að aukinni
menntun og eflingu vísindalegra
rannsókna á sviði matvæla- og
næringarfræða, vinna að umbótum
í manneldismálum þjóðarinnar og
leitast við að hafa áhrif á löggjöf
varðandi starfssvið félagsmanna.
Félagið leitast við að kynna matvælaog næringarfræði fyrir almenningi og
efla almenna þekkingu á matvælum
og næringu m.a. með því að halda
úti öflugri heimasíðu með fréttum
og upplýsingum um matvæli
og næringu. Félagið hefur gert
samstarfssamning við Endurmenntun
HÍ um endurmenntunarnámskeið
á háskólastigi fyrir félagsmenn. Á
heimasíðu félagsins, www.mni.is,
er að finna ýmsan fróðleik. Félagið
stendur árlega fyrir Matvæladeginum,
ráðstefnu um málefni tengd
matvælum og næringu.
Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem veitt
eru á Matvæladegi fyrir lofsvert

14:30–14:50
Kaffihlé
14:50–15:20
Næringarástand aldraðra,
í heimahúsum, stofnunum
og sjúkrahúsum.
Ólöf Guðný Geirsdóttir.
15:20–15:50
Framtíðarrannsóknir í næringarfræði
– erum við á réttri leið?
Stutt innlegg frá Rannsóknastofu
í næringarfræði, Rannsóknastofu
í öldrunarfræðum, Embætti
landlæknis, Miðstöð í
lýðheilsuvísindum, Íþrótta- ,
tómstunda- og þroskaþjálfadeild HÍ.
15:50–16:00
Samantekt og ráðstefnulok.
Fundarstjóri
Inga Þórsdóttir forseti
Heilbrigðisvísindasviðs
Háskóla Íslands

framtak á matvæla- og næringarsviði.
„Fjöreggið“, sem er íslenskt
glerlistaverk, er veitt með stuðningi
frá Samtökum iðnaðarins.
Framkvæmdanefnd Matvæladags
2017: Ingibjörg Gunnarsdóttir,
Ólöf Guðný Geirsdóttir, Hólmfríður
Þorgeirsdóttir, Jóhanna Eyrún
Torfadóttir og Elísabet Margeirsdóttir.
Matur er mannsins megin er rit sem
hefur verið gefið út árlega frá 1993.
Tilgangur með útgáfu ritsins er að
kynna fyrir landsmönnum mikilvægi
matvælaiðnaðar fyrir þjóðfélagið og
þýðingu heilsusamlegs mataræðis.
Útgefandi: Matvæla- og
næringarfræðafélag Íslands (MNÍ),
pósthólf 8941, 128 Reykjavík.
Netfang: mni@mni.is
Ritnefnd: Berglind Soffía Blöndal,
Guðmundur Guðmundsson, Thelma
Rut Grímsdóttir og Vilborg Kolbrún
Vilmundardóttir.
Forsíðumynd: Áslaug Snorradóttir.
Umsjón og umbrot: Helgi Páll

Stjórn MNÍ: Frá vinstri: Eva Björg Björgvinsdóttir, Laufey Steingrímsdóttir, Guðjón Gunnarsson, Zulema Sullca Porta.
Á myndina vantar Katrínu Sif Kristbjörnsdóttur

–LAUFEY STEINGRÍMSDÓTTIR, FORMAÐUR MNÍ
Matvæladagurinn er árlegur
viðburður á vegum MNÍ, Matvælaog næringarfræðafélags Íslands.
MNÍ er sameiginlegt fagfélag
matvælafræðinga, næringarfræðinga
og næringarrekstrarfræðinga og á
hverju hausti heldur félagið ráðstefnu
undir merkjum Matvæladags og gefur
út blaðið Matur er mannsins megin.
Í þetta sinn er yfirskrift dagsins
Næring og heilsa á Íslandi –
rannsóknir og samfélag. Það er
næringarhópur félagsins sem á veg
og vanda af ráðstefnunni, en síðasta
ár voru það matvælafræðingarnir
sem sáu um ráðstefnuna og
kynntu þar áhugaverðar nýjungar
í matvælaframleiðslu. Hægt er að
nálgast erindi frá þeim degi og
eins fyrri Matvæladögum á vef
MNÍ, www.mni.is, undir flipanum
Matvæladagur.
Innan beggja fagstétta hefur orðið ör
þróun síðustu áratugina og á báðum
sviðum er mikil gróska í rannsóknum.
Matvæla- og næringarfræðideild
Háskóla Íslands á stóran þátt í þeirri
þróun og hefur samstarf deildarinnar
við Matís skipt þar miklu máli, svo
ekki sé minnst á Rannsóknastofu í
næringarfræði, RÍN, við Landspítala

og HÍ. Svo skemmtilega vill til að
RÍN varð 20 ára á þessu ári og var
þess minnst með viðhöfn í Hátíðasal
Háskóla Íslands í september. Þar
kom berlega í ljós hversu öflugt
rannsóknarstarfið á vegum RÍN hefur
verið öll þessi ár, m.a. á næringu
ungbarna og smábarna, en einnig á
fjölmörgum öðrum sviðum næringar.
Það var Inga Þórsdóttir, núverandi
forseti heilbrigðisvísindasviðs sem
gekkst fyrir stofnun RÍN á sínum
tíma. Það blómlega næringarstarf
sem nú er unnið víða í samfélaginu,
í rannsóknum, næringarmeðferð
sjúkra og lýðheilsuverkefnum, hefur
þróast og dafnað ekki síst vegna
frumkvöðlanna á RÍN.
Á ráðstefnunni verða kynntar nýjar
og spennandi næringarrannsóknir
og lýðheilsuverkefni sem unnið er
að á rannsóknarstofum, háskólum
og stofnunum. Fulltrúar og
vísindafólk frá Embætti landlæknis,
Rannsóknastofu í öldrunarfræðum,
Menntavísindasviði HÍ, Miðstöð í
lýðheilsuvísindum, RÍN og Matvælaog næringarfræðideild HÍ kynna
þar áhugaverð rannsóknarverkefni
á næringu í tengslum við geðheilsu,
ADHD, krabbamein, íþróttaiðkun,
fjölmiðlanotkun barna og fleira.

Eins verður sagt frá lýðheilsu
verkefninu Heilsueflandi samfélag,
og vöktun Embættis landlæknis á
mataræði Íslendinga og farið verður
yfir sögu næringar og rannsókna
á Íslandi.
Næring er undirstaða alls sem lifir og
áhugi fólks á heilsusamlegu mataræði
er sem aldrei fyrr. Á Matvæladaginn
verður hægt að kynnast því helsta
sem gert er á Íslandi á sviði næringar
en hér í blaðinu má lesa útdrætti úr
erindum fyrirlesara, ásamt öðrum
greinum um mat og næringu. Blaðið
er nú í fyrsta sinn aðeins gefið út
á vefnum í stað þess að koma út á
pappír. Vonandi verður þessi breyting
ekki til að minnka gildi blaðsins eða
útbreiðslu þess.
Að lokum hvetjum við alla áhuga
sama að taka þátt í Matvæla
deginum á Fosshótel Reykjavík
við Þórunnartún 1, 12. október.
Skráning er á www.mni.is til 10.
október en á ráðstefnudag verður
hægt að skrá sig við inngang
Gullfoss A, ráðstefnusalarins á
2. hæð Fosshótels.
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TILNEFNINGAR TIL
FJÖREGGS MNÍ 2017

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), í samstarfi við Samtök
iðnaðarins (SI), veitir á Matvæladegi MNÍ verðlaun fyrir lofsvert framtak
á matvæla- og næringarsviði. Verðlaunagripurinn er íslenskt glerlistaverk,
sem táknar Fjöreggið. Fjölmargar tilnefningar af ýmsum toga bárust
undirbúningsnefnd Fjöreggsins.
Dómnefnd Fjöreggsins 2017 fjallaði um tilnefningarnar og komst að
niðurstöðu um hver skyldi hljóta Fjöregg MNÍ 2017. Þær fimm tilnefningar
sem þóttu verðugastar til að hljóta verðlaunin eru kynntar hér, en við
setningu Matvæladagsins verður tilkynnt hver hlýtur Fjöregg MNÍ 2017.
Fulltrúi frá Samtökum iðnaðarins, mun afhenda viðurkenningarskjöl
og vinningshafa verðlaunagripinn.
Í dómnefnd 2017 sátu:
Sigurður Hannesson,
framkvæmdastjóri SI, formaður
Laufey Steingrímsdóttir,
prófessor emeritus í næringarfræði,
Háskóla Íslands
Grímur Eggert Ólafsson,
matvælafræðingur, fagsviðsstjóri
hjá Matvælastofnun
Áróra Rós Ingadóttir, doktorsnemi
í næringarfræði við Háskóla Íslands
Eftirfarandi eru tilnefndir til
Fjöreggs MNÍ 2017
Eldum rétt
Eldum rétt er fyrirtæki sem einfaldar
innkaup og matreiðslu, bætir nýtingu
og dregur úr sóun. Eldum rétt er
fyrirtæki sem tekur til hráefni í máltíðir
í réttum hlutföllum og sendir heim
til fólks eða það sækir. Markmiðið
er að draga úr matarsóun (fólk fær
nákvæmlega það magn sem passar

í réttinn og fyrir þann fjölda sem það
pantar) og að einfalda fólki að elda
hollar og næringarríkar máltíðir. Allt
hráefni fylgir og uppskrift sem auðvelt
er að fara eftir. Fyrirtækinu hefur verið
vel tekið á íslenskum markaði.
https://eldumrett.is
Næring móður og barns (NMB)
Næring á fósturskeiði og fyrstu 24
mánuði ævinnar hefur áhrif á vöxt og
þroska barna. Góð næring móður
og barns þessa mikilvægu 1000
daga (9 mánaða meðgangan + 365
dagar fyrsta árið + 365 dagar annað
árið) sem sumir vilja kalla glugga
tækifæra, getur þannig haft áhrif á
heilsu einstaklingsins til æviloka. Léleg
næring á þessum tíma hefur reynst
hafa áhrif á líkur þess að þróa með sér
ýmsa sjúkdóma síðar á ævinni.
Megin markmið vefsíðunnar
Næring Móður og Barns (NMB) er
að miðla skýrum og greinargóðum
upplýsingum til þungaðra kvenna
og sýna hversu auðvelt það er að

Fjöreggsnefnd: Frá vinstri: Grímur Eggert Ólafsson, Sigurður Hannesson,
Áróra Rós Ingadóttir og Laufey Steingrímsdóttir

velja hollan mat. NMB lítur á hverja
máltíð sem nýtt tækifæri til að veita
líkamanum mikilvæga næringu.
https://www.nmb.is/

Hjá fyrirtækinu eru einnig framleiddar
vörur í neytenda- og gjafaumbúðum
sem eru seldar í lítilli verslun sem rekin
er á staðnum. http://fridheimar.is/

Friðheimar
Hjónin í Friðheimum eru frumkvöðlar
á sviði matvælaferðamennsku og
þróunarstarfs í þeim efnum. Þau hafa
markvisst byggt upp fyrirtæki og
þróað gæðavörur úr eigin ræktun
þar sem gæði og fagmennska
í framsetningu fer saman með
árangursríkum hætti. Þau eru leiðandi
í vöruþróun og aukinni fagmennsku
í ferðaþjónustu, garðyrkju og
markaðsstarfi og glæsileg fyrirmynd
öðrum frumkvöðlum.

Mjólkursamsalan (MS)
MS er tilnefnt fyrir nýjar endurvinnan
legar drykkjarumbúðir.
Mjólkurfernur MS eru framleiddar
úr endurnýjanlegu hráefni úr
plönturíkinu; pappinn er úr trjám og
plastið semnotað er í tappann er
unnið úrplöntum. Umbúðirnar eru
þær umhverfisvænustu sem völ er á
fyrir drykkjarmjólk og framleiddar af
sænska umbúðaframleiðandanum
Tetra Pak.

Í Friðheimum er rekin garðyrkjustöð.
Hluti stöðvarinnar er opinn gestum
og innan stöðvarinnar er rekið
veitingahús þar sem bornar eru fram
veitingar sem eru að uppistöðu úr
þeirri ræktun sem fram fer í stöðinni,
tómatsúpa, basilíka, gúrkusalsa,
heimabakað brauð o.fl.

Pappinn í fernunum er úr ábyrgri
skógrækt, með vottun frá FSC™
(Forest Stewardship Council), og
annarri vottaðri trjávinnslu. Með
ábyrgri skógrækt er átt við að
skógar sem nýttir eru til uppskeru
fái að endurnýja sig og trjávexti
haldið gangandi.

Plastið í tappanum er ólíkt öðru plasti
þar sem það er ekki unnið úr olíu,
heldur úr sykurreyr.

Fyrirtækið er staðsett í Vestmanna
eyjum og sendir frá sér ferskar vörur
tvisvar á dag út um allt land.

Með því að skila fernum til
endurvinnslu má segja að þær öðlist
framhaldslíf en tómar fernur ásamt
öðru pappírs- og pappaefni er flutt til
Svíþjóðar til endurvinnslu.
http://ms.is/endurvinnsla/

Megináhersla er á tilbúna fiskrétti
úr úrvals hráefni en einnig framleiðir
fyrirtækið nokkrar tegundir af
grænmetisréttum sem notið hafa
mikilla vinsælda.

Grímur kokkur
Fyrirtækið Grímur kokkur var tilnefnt
fyrir að hvetja til fiskneyslu með
framleiðslu fjölbreyttra vara úr
íslensku sjávarfangi. Grímur kokkur
er fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir
tilbúna sjávarrétti. Markmið Gríms
kokks er að framleiða aðeins
fyrsta flokks vöru úr fyrsta flokks
hráefni, sem er holl, bragðgóð
og fljótlegt að framreiða. Stefnan
er að vera framsækið fyrirtæki á
matvælamarkaði, láta hlutina gerast
og ná árangri, til hagsbóta fyrir
fyrirtækið, starfsfólkið og allra helst
fyrir viðskiptavinina.

Grímur kokkur leggur einnig sitt
af mörkum til vísindanna með því
að taka þátt í rannsóknarverkefnum
með Matís og Háskóla Íslands
þar sem áhrif fiskneyslu á heilsu
eru rannsökuð.
Grímur kokkur fékk nýlega
umhverfisviðurkenningu
Vestmannaeyjabæjar og Rótarý sem
snyrtilegasta fyrirtækið í bænum.
http://www.grimurkokkur.is
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RANNSÓKNASTOFA
Í NÆRINGARFRÆÐI 20 ÁRA
–Rannsóknir RÍN nýtast samfélaginu öllu

„Rannsóknastofa í næringarfræði (RÍN)
hefur frá upphafi lagt megináherslu
á að meta næringarástand og
tengsl næringar og heilsu meðal
viðkvæmra hópa, t.d. barnshafandi
kvenna, ungra barna, aldraðra og
sjúklinga. Þessar áherslur hafa í raun
lítið breyst á þeim 20 árum sem liðin
eru frá stofnun RÍN, en rannsóknirnar
hafa þróast og þroskast,“ segir
Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor
í næringarfræði og forstöðumaður
Rannsóknastofu í næringarfræði sem
Háskóli Íslands og Landspítali reka
í sameiningu.
Tuttugu ára afmæli RÍN var fagnað
með veglegu afmælisþingi í Hátíðasal
Háskóla Íslands 7. september
síðastliðinn en það sóttu m.a.
nemendur og vísindamenn sem
komið hafa að starfi stofunnar
undanfarna tvo áratugi auk velunnara.
Ingibjörg segir megintilganginn
með stofnun RÍN hafa verið að búa
til umgjörð utan um rannsóknir
meistara- og doktorsnemenda í
næringarfræði við Háskóla Íslands
en margar þeirra hafi verið unnar í
nánu samstarfi við Landspítala þar
sem RÍN hafi verið með aðsetur frá
árinu 2005. „Með því að hafa þessa
umgjörð þá hefur nemendum gefist
tækifæri til að tilheyra sterkum
rannsóknahópi þrátt fyrir að stunda
rannsóknir á mjög ólíkum sviðum
næringarfræðinnar og í samstarfi
við ólíkar fagstéttir, erlenda og
innlenda samstarfsaðila. Saman
höfum við myndað góða heild og
hjálpast að sem teymi að sækja
um styrki í erlenda og innlenda
rannsóknasjóði. Þegar litið er til baka
þá efast ég ekki um að þessi mikla
samvinna eigi stóran þátt í því að
sú litla eining sem Rannsóknastofa

í næringarfræði er hefur átt aðild
að rannsóknum í 5., 6., og 7.
rammaáætlun Evrópusambandsins
auk þriggja rannsókna í Horizon
2020 áætluninni,“ segir Ingibjörg.
Tekist á við járnskort
íslenskra barna
Aðspurð hvort miklar breytingar hafi
orðið á starfsemi RÍN frá því að stofan
var stofnuð árið 1997 segir Ingibjörg
að fyrstu árin hafi vinnan snúist um
að greina helstu næringarvandamál
hvers hóps fyrir sig þar sem
engar upplýsingar lágu fyrir að
frátöldum könnunum á mataræði
fullorðinna Íslendinga. „Greining
næringarvandamála er fyrsta skrefið
í átt að aðgerðum sem miða að því
að bæta næringarástand og freista
þess að bæta lífsgæði, líðan og heilsu
fólks. Fjölmörg vandamál hafa verið
greind á þessum tíma og má þar
kannski helst nefna járnskort íslenskra
ungbarna á árunum 1995-1997 sem
var í kjölfarið leystur í samstarfi
margra aðila um endurbætur á
ráðleggingum til foreldra ungbarna.
Foreldrar virðast hafa fylgt þessum
ráðleggingum mjög vel ef marka má
niðurstöður rannsóknar sem gerð var
10 árum síðar þar sem járnskortur
greindist vart meðal íslenskra
ungbarna,“ bendir Ingibjörg á.
Þá hafi starfsmenn og nemendur við
RÍN tekið þátt í og stýrt rannsóknum
sem er ætlað að svara spurningum
um gagnsemi næringarmeðferðar
fyrir mismunandi hópa. „Þekking á
þessu sviði hefur aukist gríðarlega
undanfarna áratugi og löngu orðið
tímabært að innleiða þekkinguna
í meira mæli í heilbrigðisþjónustu
hérlendis,“ segir Ingibjörg.

Niðurstöður rannsókna RÍN hafa
reyndar nýst samstarfsaðilum eins og
Embætti Landlæknis, Heilsugæslunni
og Landspítala í gegnum árin,
ekki síst við gerð og endurskoðun
ráðlegginga bæði til almennings
og sjúklinga. „Það má því segja að
niðurstöðurnar hafi þar með gagnast
samfélaginu öllu. Rannsóknir okkar
hafa einnig nýst við mótun norrænna
og alþjóðlegra næringarráðlegginga,
en þar má helst nefna viðmið um
hámarksneyslu próteina á fyrsta
aldursári og þyngdaraukningu á
meðgöngu,“ segir Ingibjörg.
Ein af öflugustu
rannsóknareiningum Háskólans
Óhætt er að segja að RÍN sé ein
af öflugstu rannsóknareiningum
Háskólans og þar á bæ hefur verið
og er unnið að stórum rannsóknum
í samstarfi við fjölmarga aðila,
bæði á Norðurlöndum og víðar
um heim. Má þar nefna evrópska
rannsóknarverkefnið MooDFOOD
sem er samstarfsverkefni 14 háskóla
og stofnanna í Evrópu. „Markmiðið er
að rannsaka hvort og þá með hvaða
hætti næring og næringarástand
tengist þunglyndi og hvort hægt
sé að meðhöndla þunglyndi með
næringarmeðferð. Rannsóknin
ProMeal er annað gott dæmi en
hún er unnin í nánu samstarfi við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands og
norræna háskóla. Þar var markmiðið
að kanna gæði skólamáltíða og áhrif
þeirra á heildargæði mataræðis og
athygli nemenda eftir máltíðina.“
Enn annað verkefni nefnist EUthyroid
sem hlaut styrk úr styrk Horizon
2020 áætlun Evrópusambandsins
2015. Markmið þess er að ná yfirsýn
yfir joðhag í Evrópu og samræma
aðferðafræði sem notuð er til að

meta joðskort og tengda sjúkdóma.
„PROMISS er svo nýtt verkefni
sem hófst 2016 með stuðningi
Horizon 2020, en megintilgangur
þess er að þróa leiðir til að tryggja
gott næringarástand meðal eldri
borgara,“ bætir Ingibjörg við.
Enn fremur má nefna nýtt samstarfs
verkefni 26 landa sem snýst um að
samræma og hagnýta lífsýnasöfn
í Evrópu til að styrkja vísindalegan
grunn stefnumótunar stjórnvalda
um skaðleg efni sem geta borist
í menn, rannsóknasamstarf við
University of Deakin í Ástralíu sem
er leiðandi í rannsóknum á áhrifum
næringarmeðferðar við ýmsar
geðraskanir og loks þátttöku í
alþjóðlega netinu INFORMAS sem
miðar að því að fylgjast með, mæla
og styðja aðgerðir til að skapa
heilbrigðara matarumhverfi og draga
þannig úr lífsstílssjúkdómum og
ójöfnuði þeim tengdum.
„Rannsóknir RÍN sem fjármagnaðar
eru með stuðningi íslenskra
rannsóknasjóða (Rannís,
Rannsóknasjóði HÍ, Vísindasjóði
LSH auk styrkja til doktorsnemenda)
eru þó ekki síður spennandi og
mikilvægar. Með stuðningi þessara
sjóða höfum við til dæmis rannsakað

næringarástand og næringarmeðferð
sjúklinga með lungnaþembu, unnið
að þróun einstaklingsmiðaðrar
næringarmeðferðar fyrir barns
hafandi konur, haldið áfram að
rannsaka næringarástand íslenskra
ungbarna og næringarástand ýmissa
sjúklingahópa, svo eitthvað sé
nefnt,“ segir Ingibjörg enn fremur.
Vilja setja á fót
Næringarstofnun Íslands
Eins og margir þekkja hefur
nærringarráðgjöf og leiðbeiningar
um mataræði tekið breytingum
undanfarna áratugi en það hefur
verið í takt við þróun innan
næringarfræðinnar sem er ung
fræðigrein. Fleiri stofnanir og
einingar vinna nú að rannsóknum
í næringarfræði en fyrir 20 árum og
segir Ingibjörg eitt af verkefnunum
í framtíðinni að auka samvinnu milli
þeirra til þess að byggja upp og
viðhalda nauðsynlegum innviðum
fyrir rannsóknir í næringarfræði.

stærri einingu sem hefur fengið
vinnuheitið Næringarstofnun Íslands.
Þessi stofnun hefði það hlutverk að
viðhalda nauðsynlegum innviðum
svo unnt væri að fylgjast reglulega
með breytingum á fæðuvali og
næringargildi í fæðu landsmanna
og hefði frumkvæði að aðgerðum
ef næringarvandamál yrðu greind.
Stofnunin gæti einnig átt í nánu
samstarfi við vísindamenn í öllum
háskólum og heilbrigðisstofnunum
landsins til að tryggja að aðferðir
sem notaðar eru til að kanna fæðuval
og neyslu næringarefna séu af þeim
gæðum sem krafist er. Í dag ber
engin stofnun ábyrgð á að fylgjast
með næringarástandi þjóðarinnar
eða næringargildi í þeirri fæðu sem
við neytum,“ bendir Ingibjörg á. Hún
segir aðstandendur RÍN hafa sent
forsætisráðuneytinu erindi tvívegis
þar sem óskað er eftir viðræðum um
uppbyggingu innviða til rannsókna
á mataræði þjóðarinnar. Engin svör
hafi enn borist.

„Má þar nefna gagnagrunn um
efnainnihald matvæla, gildismetnar
aðferðir til að meta neyslu matvæla
og einstakra næringarefna, tæki
og aðstöðu til rannsókna. Í mörg
ár höfum við átt okkur þann draum
að starfsemi RÍN þróist í átt að

Þessi grein birtist upphaflega
á heimasíðu Háskóla Íslands,
birt með góðfúslegu leyfi.
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MATARÆÐI Á ÍSLANDI
Í ÞÁTÍÐ OG NÚTÍÐ
– Laufey Steingrímsdóttir

Veist þú hvað amma þín borðaði
á unglingsárunum – eða hver var
uppáhaldsmatur langafa?
Flest höfum við einhverja mynd af
fæði Íslendinga á fyrri áratugum,
og öll getum við verið sammála
um að mataræði okkar eigi
fátt sameiginlegt með því sem
langamma og langafi bjuggu við
á sínum uppvaxtarárum.
En hversu raunhæfa mynd höfum
við af fæði Íslendinga á fyrri árum
og þeirri umbyltingu sem hefur
orðið í næringu á síðustu áratugum?
Kannanir veita upplýsingar
Við búum það vel að geta leitað
í niðurstöður kannana á mataræði
Íslendinga allt aftur til ársins 1939.
Það ár gekkst nýstofnað Manneldis
ráð fyrir fyrstulandskönnun á mata
ræði hér á landi, ítarlegri og vand
aðri rannsókn sem fór fram víða um
land. Þegar skyggnst er lengra aftur
í tímann eru upplýsingarnar ekki eins
nákvæmar, en þó getum við stuðst
við lýsingar manna á því sem haft
var til matar. Þar kemur berlega í
ljós að himinn og haf gat skilið á milli
þeirra sem betur máttu sín og hinna
sem áttu vart til hnífs eða skeiðar.

Eins gat það skipt sköpum hvort
hægt var að nýta gjöfula silungsá,
fugl og egg í bjargi, eða draga sér
fisk úr sjó. Mataræði fólks í litlum
sjávarþorpum var því talsvert ólíkt
því sem var í höfuðstaðnum eða í
sveitum landsins – og allar sveitir
voru síður en svo eins. Ekki skipti
minna máli hvort menn höfðu komið
sér upp lítilli garðholu eða áttu svo
sem eina kú eða annan búsmala.Það
verður að segjast eins og er, að sú
staðlaða mynd af mataræði forferðra
okkar, mynd sem þorrabakkinn hefur
líklega átt drjúgan þátt í að móta,
á við fremur lítil rök að styðjast.
Fiskur og mjólk
Ekki svo að segja, það voru ákveðin
sérkenni á fæði Íslendinga borið
saman við flestar aðrar þjóðir.
Nánast ævintýralegt magn af fiski
er sjálfsagt helsta einkennið.
Í könnuninni 1939 var meðalneyslan
um 200 grömm af fiski á dag, meiri
í sjávarþorpum – minni í sveitum.
Þetta magn jafngildir a.m.k. einni
fiskmáltíð á degi hverjum, og
er fimmfalt á við það sem nýrri
kannanir sýna hér á landi. Líklega er
vandfundin sú þjóð sem lifði á fiski
í sama mæli og Íslendingar – og
hún finnst sannarlega ekki meðal
Evrópuþjóða. Annað var mjólkin –
hún var gríðarlega mikilvæg sem
næringargjafi og magnið var eftir
því. Samkvæmt könnuninni 1939
var meðalneyslan meiri en einn
lítri á dag, nú er hún innan við 2
dl. En munurinn á milli sveita og
sjávarþorpa var sláandi, það var allt
að átta sinnum meiri mjólkurneysla

í einstaka sveitum en í þeim
sjávarþorpum þar sem erfitt var
að nálgast ferska mjólk.
Það kann hins vegar að koma á
óvart að kjötneyslan var að magni til
hliðstæð því sem nú er. Meðaltalið
var um 150 g á dag, en það var
130 g samkvæmt síðustu könnun.
Samsetningin var þó gjörólík, þá
var kinda- og lambakjöt allsráðandi,
nú eru svínakjöt og kjúklingar
algengustu tegundirnar. Það sem
stóð upp úr var hins vegar slátrið.
Á mörgum heimilum var súr
blóðmör og lifrarpylsa dagleg fæða
– oftast borðuð með hafragraut
eða skyrhræring, jafnvel oft á dag.
Annað sem gjarnan vill gleymast
er rúgbrauðið. Á fyrri hluta síðustu
aldar var rúgbrauð undirstaða í
fæði fólks á Íslandi, rúgurinn var
langalgengasta korntegundin
en lítið var flutt inn af hveiti þar
til eftir 1920. Í könnuninni 1939
var rúgbrauðsneyslan ennþá að
meðaltali um 100 g sem samsvarar
meira en tveimur rúgbrauðssneiðum
á dag, nú er hún aðeins brot af
því sem áður var. Hér var því
mikið borðað af heilkorni, rúgi og
haframjöli, en afar lítið af fínmöluðu
korni, ólíkt því sem síðar varð.
Neysluveisla og
losun viðskiptahafta
Fábreytni í fæðuframboði hafði
áhrif á mataræði Íslendinga allt
fram á sjötta áratug síðustu aldar
þegar innflutningshöftum var
smám saman aflétt, kaupmáttur
jókst og vísir að frelsi í viðskiptum

varð til þess að flytja mátti inn án
sérstaks leyfis alls kyns vörur svo
sem ávexti, kex, kökur og sælgæti.
Velsældin jókst og neysluveislan
mikla hóf göngu sína. Þótt enn sjái
ekki fyrir endann á þeirri veislu,
er samt greinilegt að síðustu tvo
áratugi hefur orðið vakning meðal
fólks um heilsusamlegt mataræði,
vakning sem kemur fram í breyttu
og hollara fæðuvali. Þessi breyting
kemur skýrt fram þegar niðurstöður
þriggja síðustu mataræðiskannana
eru bornar saman. Árið 1990, um
það leyti sem neysluveislan var enn
í hámarki, var t.d. neysla á fitu og
þá einkum og sér í lagi mettaðri
fitu með því mesta sem sást meðal
nágrannaþjóða. Grænmetis- og
ávaxtaneyslan var hins vegar enn
afar fátækleg. Þetta átti þó eftir að
breytast, og þegar síðasta könnun
var gerð á árunum 2010/11 hafði
ávaxta- og grænmetisneyslan
stóraukist, mettaða fitan hafði
minnkað um fjórðung, transfitusýrur
höfðu minnkað um helming og
heildarfitan var komin í það horf
sem almennt er ráðlagt, þ.e. um
35% heildarneyslu. Meira var borðað
af grófu korni en minna af brauði
úr fínunnu korni. Sykurneyslan var

þó svipuð því sem hún var 1990
að meðaltali, hún jókst lítillega á
árunum 1990 til 2002, en minnkaði
svo aftur í fyrra horf.
Nýjar rannsóknir
í íslensku samhengi
Það er vert að minnast þessara
breytinga og hver einkenni
mataræðisins voru t.d. þegar
kransæðasjúkdómar geystust hér
fram á sjónarsviðið eftir miðja
síðustu öld svo líkja mátti við
faraldur. Tíðni sjúkdómsins og
dauðsföll af hans völdum náðu
hámarki um 1970 til 1980 en hafa
hríðlækkað síðan, og er dánartíðnin
nú komin niður fyrir það sem hún
var um 1950. Túlkun nýrra rannsókna
á borð við hina margumtöluðu
Pure rannsókn sem birtist nýlega
í tímaritinu Lancet þarf að skoða í
því ljósi. Sú rannsókn sýndi að bæði
þeir sem fengu mesta og minnsta
mettaða fitu voru í aukinni áhættu
fyrir hjartasjúkdóma. Ef við skoðum
niðurstöðurnar miðað við aðstæður
hér, þá fengu Íslendingar nánast
tvöfalt meiri mettaða fitu úr fæðunni
um og fyrir 1990 en mældist jafnvel
í efsta hópi Pure rannsóknarinnar.
Samkvæmt síðustu landskönnun er

neysla Íslendinga ennþá töluvert
hærri en mældist í þeim hópi sem
fékk mesta mettaða fitu. Samkvæmt
þessum niðurstöðum er því enn full
ástæða til að hvetja til minni neyslu
á mettaðri fitu hér á landi, og velja
í staðinn mjúka fitugjafa eins og
olíur, fræ, hnetur, feitan fisk og lýsi.
Heildarfitan skiptir hins vegar miklu
minna máli og er raunar ekki ástæða
til að takmarka hana svo framarlega
sem fitusamsetningin er góð með
mjúkri fitu. Nú orðið eru líka aðrir
þættir í fæðunni sem skipta jafnvel
enn meira máli en mettaða fitan. Þar
má nefna að velja gróft korn í stað
fínmalaðs, forðast sykur og hvers
kyns óhóf - svo ekki sé minnst á að
velja umhverfisvæna matvöru eins
og kostur er. Hins vegar er alls ekki
æskilegt að minnka fitu úr hófi fram,
fremur en margt annað í fæðunni.
Meðalhófið skiptir þar máli eins og í
svo mörgu öðru.

Laufey Steingrímsdóttir
er prófessor emeritus við
Matvæla- og næringarfræðideild
Háskóla Íslands
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Lýðheilsuvísar
Embætti landlæknis hefur í tvígang
birt lýðheilsuvísa fyrir heilbrigðis
umdæmin á Íslandi en þeir
eru safn mælikvarða sem gefa
vísbendingar um heilsu og líðan
þjóðarinnar. Lýðheilsuvísarnir
eru settir fram til að veita yfirsýn
og auðvelda sveitarfélögum og
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á mataræði, hreyfingu og holdafari
hefur verið framkvæmd í tvígang, árið
2011 og 2014. Þá hefur verið hægt
að bera saman neyslu landanna fimm
og skoða hvaða þróun hefur átt sér
stað á milli kannana. Niðurstöðurnar
leiddu meðal annars í ljós að neikvæð
þróun varð á mataræðinu í heildina á
tímabilinu, þ.e. fleiri borðuðu óhollan
mat en áður. Einnig að Íslendingar
borða mest af sykurríkum vörum og
fiski en minnst af ávöxtum, grænmeti
og heilkornavörum. Félagslegur
ójöfnuður í mataræði minnkaði milli
ára, aðallega vegna þess að í hópnum
með mestu menntunina fjölgaði þeim
sem borðuðu óhollan mat sem er ekki
jákvæð þróun.

ring •
Næ

Áfengis
- og

•

ldi

Reglulegar vaktanir á mataræði
Hin síðari ár hefur mataræðið verið
vaktað nokkuð reglulega þar sem
spurt er um tíðni neyslu nokkurra
matvæla eða matvælaflokka. Má þar
nefna Heilsu og líðan könnunina sem
lögð var fyrir árið 2007, 2009 og 2012
og er að fara af stað nú í haust í fjórða
sinn. Einnig hefur verið framkvæmd
vöktun áhrifaþátta heilbrigðis, þ.m.t.
mataræðis, á hverju ári frá 2014.
Þessar vaktanir veita gagnlegar
upplýsingar um þróun mataræðis
milli þess sem landskannanir eru
framkvæmdar en geta ekki komið í
stað þeirra. Stór samnorræn vöktun

Leikskóli

e
• Ofb

Fæðuframboðstölur
Á þeim árum sem líða milli lands
kannana á mataræði hefur verið hægt
að fylgjast með þróun í mataræði
með fæðuframboðstölum. Þær hafa
verið reiknaðar allt aftur til ársins 1958
og eru birtar á heimasíðu Embættis
landlæknis. Þó fæðuframboðstölurnar
segi ekkert til um raunverulega neyslu
þá veita þær gagnlegar upplýsingar
um þróun hennar yfir lengri tíma.
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–Hólmfríður Þorgeirsdóttir
og Elva Gísladóttir

Landskannanir á mataræði
Mataræði er veigamikill áhrifaþáttur
heilsu og samkvæmt niðurstöðum
rannsókna um sjúkdómsbyrði í
heiminum (Global Burden of
Disease) er mataræði megin
áhættuþáttur fyrir sjúkdómsbyrði
hér á landi. Það er því mikilvægt að
fylgjast með breytingum sem verða á
mataræði landsmanna. Landskannanir
á mataræði eru forsenda þess að
hægt sé að fylgjast með þróun
mataræðis, neyslu næringarefna,
aukefna og aðskotaefna í ólíkum
aldurs-, búsetu-, og þjóðfélagshópum.
Þannig nýtast niðurstöðurnar til að
meta hvort ástæða sé til að grípa
til aðgerða vegna of lítillar eða of
mikillar neyslu einstakra næringarefna
eða annarra efna. Niðurstöður
landskönnunar nýtast einnig við að
setja fram ráðleggingar um mataræði,
markmið og áherslur í heilsueflingu
og forvörnum á sviði næringar og
matvælaöryggis. Síðasta landskönnun
á mataræði fór fram 2010–2011
og því er orðið tímabært að gera
nýja könnun.
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heilbrigðisþjónustu að greina stöðu
heilbrigðisumdæmanna, finna
styrkleika og áskoranir hvers svæðis
og skilja betur þarfir íbúanna svo hægt
sé að vinna að því að bæta heilsu og
líðan. Fyrir næringu voru síðast birtir
vísar um ávaxta- og grænmetisneyslu
fullorðinna og gosdrykkjaneyslu
ungmenna og fullorðinna. Gögn úr
vöktunum áhrifaþátta heilbrigðis, úr
Heilsu og líðan og úr rannsókninni
Ungt fólk hafa m.a. verið notuð.
Til stendur að birta lýðheilsuvísa
árlega og að í framtíðinni verði
unnið að frekari sundurgreiningu
eftir landssvæðum eftir því sem er
mögulegt og gagnlegt.
Næring í Heilsueflandi samfélagi
Fimmtán sveitarfélög, þar sem búsettir
eru um þrír fjórðu landsmanna, hafa
nú skrifað undir samstarfssamning við
Embætti landlæknis um Heilsueflandi
samfélag en það er heildræn nálgun
sem embættið vinnur að í samstarfi
við sveitarfélög, opinberar stofnanir
o.fl. Meginmarkmið Heilsueflandi
samfélags er að styðja sveitarfélög

í að skapa aðstæður sem stuðla að
heilbrigðum lífsháttum, heilsu og
vellíðan allra íbúa. Í slíku samfélagi
er heilsa og líðan íbúa í fyrirrúmi í
stefnumótun og aðgerðum á öllum
sviðum. Í heilsueflandi samfélagi er
áhersla lögð á að bæta bæði hið
manngerða og félagslega umhverfi
íbúa, draga úr ójöfnuði, og draga
úr tíðni og afleiðingum langvinnra
sjúkdóma með margvíslegu forvarnarog heilsueflingarstarfi. Sveitarfélögin
fá aðgang að rafrænu svæði www.
heilsueflandi.is þar sem þau geta
haldið utan um heilsueflingarstarfið.
Samfélög geta valið sér ólíkar leiðir
á vegferð sinni til heilsueflingar, en
m.a. móta stjórnsýsla, einstaklingar
og umhverfi samfélagið í sameiningu.
Einn af þeim þáttum sem sveitarfélög
vinna með er næring og leggur
Embætti landlæknis til gátlista sem
hjálpar sveitarfélögunum að meta
stöðuna og ákveða hvar úrbóta
sé þörf. Gátlistanum er skipt í
fimm liði: Stefnu, skólaumhverfi,
íþróttamannvirki, vinnustaði og
eldra fólk. Nálgunin getur þróast í

mismunandi áttir eftir áherslum,
áhuga og markmiðum. Varðandi
næringu byggist nálgunin t.d. á því
að samfélög styðjist við opinberar
ráðleggingar um mataræði þegar
teknar eru ákvarðarnir er varða
næringu íbúa og tryggi gott
aðgengi að hollum mat og drykk í
stofnunum samfélagsins í samræmi
við ráðleggingar.
Nánar um vaktanir á mataræði
www.landlaeknir.is/naering
Nánar um lýðheilsuvísa á
www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar
Nánar um Heilsueflandi samfélag á
www.landlaeknir.is/samfelag

Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Elva
Gísladóttir eru verkefnisstjórar
næringar hjá Embætti landlæknis
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Í ávarpi sínu á alþjóðlega matvæladeginum
þann 16. október beinir Matvæla- og
landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna
(FAO) sjónum sínum að fólksflutningum
og flóttamönnum. Þar segir m.a.:

Margir flýja til annarra landa þar sem
auðlindir eru oft takmarkaðar fyrir,
en flestir eru þó á flótta innan síns
eigins heimalands. Til þess að stemma
stigu við flóttamannastraumnum þarf
alþjóðlegt átak.
Þrír fjórðu hlutar fátækustu íbúa
jarðarinnar byggja afkomu sína á
landbúnaði eða sveitastörfum. Til þess
að draga úr fólksflutningum er því afar
knýjandi að skapa skilyrði til að fólk
geti búið áfram á sama stað.
Uppbygging í dreifbýli getur komið
í veg fyrir fólksflutninga með því
að skapa atvinnutækifæri og störf
fyrir ungmenni. Uppbyggingin skilar
ekki aðeins störfum í frumframleiðslu
matvæla, heldur getur hún aukið
fæðuöryggi og fjölbreyttni í atvinnu
háttum, bætt aðgengi að félags
þjónustu og dregið úr umhverfis
vanda og átökum um auðlindir.
Með fjárfestingum í innviðum í
dreifbýli getur alþjóðasamfélagið nýtt
sér fólksflutninga á jákvæðan hátt
til gagns fyrir alla, aðkomufólk sem
og heimamenn. Um leið er lagður
grunnur að sjálfbærri uppbyggingu.
Hvað gerir FAO?
FAO vinnur með ríkisstjórnum,
Sameinuðu þjóðunum og fleiri aðilum
við að afla upplýsinga um umfang
fólksflutninga og aðstoða þjóðir við

–Steingerður Ólafsdóttir

að takast á við vandamál sem þeim
fylgja. Lögð er áhersla á að draga
úr fátækt og tryggja stöðugt
framboð matvæla.

Fjölmiðlaveruleiki ungra barna er
í sífelldri þróun og síðustu ár hefur
þróunin verið afar hröð eins og m.a.
má merkja af spjaldtölvufærni barna
allt niður í nokkurra mánaða aldur.
Í þessari grein verður stiklað á stóru
um niðurstöður úr nýrri rannsókn á
miðlanotkun ungra barna og grein
gerð fyrir innihaldi í litlum hluta þess
efnis sem getur orðið á vegi þeirra,
þ.e. hvernig matur kemur fyrir í
barnaefni í sjónvarpi.

Frekari upplýsingar má finna
á heimasíðu FAO:
http://www.fao.org/migration/en/
Fólksflutningar og sjálfbær þróun
Fólksflutningar geta haft jákvæð
áhrif á efnahag ríkja en nauðsynlegt
er að koma böndum á þá holskelflu
sem nú gengur yfir. Ef það tekst
geta flutningar fólks innan og milli
samfélaga skilað sér í hagvexti og
bættum lífskjörum þeirra sem búa
í dreifbýli.
Í stuttu máli:
•

Árið 2015 voru 244 milljónir
innflytjenda í heiminum, 40%
fleiri en árið 2000.

•

Árið 2013 voru 763 milljónir
manna á faraldsfæti innan
landamæra síns eigins föðurlands
og því enn fleiri en innflytjendur.

•

•

•

•

•

Um þriðjungur innflytjenda er á
aldrinum 15 til 34 ára og tæpur
helmingur þeirra er konur.
Árið 2015 sendu innflytjendur
meira en 600 milljarða
Bandaríkjadala heim. Af
þeim fóru um 441 miljarður til
þróunarlanda sem var nærri
þreföld opinber þróunaraðstoð
til sömu landa.
Stór hluti innflytjenda kemur
úr einhæfum landbúnaðar
samfélögum þar sem meira en
75% af fátækustu íbúum jarðar
búa við ótryggt fæðuframboð.

MATUR ER MANNSINS MEGIN

MIÐLANOTKUN
BARNA OG MATUR
Í BARNAEFNI

ALÞJÓÐLEGI MATVÆLADAGURINN 2017

Flóttamannavandinn kallar á
uppbyggingu í landbúnaði
og dreifbýli
Frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar
hafa aldrei fleiri en nú neyðst til þess
að flýja heimili sín sökum átaka og
ótryggs stjórnmálaástands.
Í ofan á lag reka hungur, fátækt og
náttúruhamfarir fjölmarga á flakk.
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Flestir þeirra sem eru á
faraldsfæti, hvort sem er milli
landa eða innan landamæra
síns heimalands, koma frá MiðAusturlöndum, Norður-Afríku,
Mið-Asíu, Suður-Ameríku og
Austur-Evrópu.
Árið 2015 voru 65,3 milljónir
manna þvingaðar til að flytja
vegna átaka eða ofsókna.
Af þeim voru yfir 21 milljón
flóttamenn utan síns
heimalands, yfir 40 milljónir á
flótta innan sína heimalands
og 3 milljónir hælisleitanda.

•

Fjórðungur flóttamanna í
heiminum býr í þremur löndum,
Tyrklandi, Pakistan og Líbanon.

•

Árið 2015 þurftu yfir 19
milljónir manna að flytja heimili
sitt vegna náttúruhamfara. Á
tímabilinu 2008 til 2015 flosnuðu
árlega upp um 26,4 milljónir
manna vegna loftslagsbreytinga
eða veðurhamfara.

Sjónvarpsáhorf er ekki það sama
og það var fyrir nokkrum árum. Nú
horfir fólk á öllum aldri á sjónvarpsefni
í sjónvarpstækinu, tölvunni,
spjaldtölvunni eða snjallsímanum
þegar það vill, en er ekki háð línulegri
dagskrá. Hægt er að horfa á þætti
aftur og aftur, hægt er að sleppa
við auglýsingar og hægt er að horfa
næstum hvar og hvenær sem er. Það
sama á við um yngstu börnin sem
horfa á þætti sem þau velja t.d. á
Krakkarúv. Þau geta jafnvel bjargað
sér sjálf í spjaldtölvunni þar sem litlir
fingur ráða vel við stóran snertiskjá.
Markmið rannsóknarinnar sem
hér er greint frá var að gefa yfirlit
yfir miðlanotkun barna á Íslandi
á aldrinum 0–8 ára. Rafrænn
spurningalisti var sendur út til
foreldra í samvinnu við Skóla- og
frístundasvið Reykjavíkurborgar, að
sænskri fyrirmynd. Yfirlit af þessu
tagi er til á hinum Norðurlöndunum
en þetta er í fyrsta skipti sem það
er gert hér á landi hjá svo ungum
börnum. Spurningalistinn var sendur
út veturinn 2016–2017 en svör bárust
frá foreldrum 860 barna.

Niðurstöðurnar benda til þess að yngri
börnin noti spjaldtölvur talsvert og
þegar 5 ára aldri er náð aukast líkur
á að þau eigi sína eigin spjaldtölvu
en 27% 5–8 ára barna áttu eigin
spjaldtölvu, auk þess sem 60% barna
á þessum aldri áttu spjaldtölvu með
öðrum í fjölskyldunni. Vinsælasta
miðlanotkunin hjá öllum aldursárum
var að horfa á mynd eða þátt, óháð
því hvort það er í sjónvarpinu eða
tölvunni, en yfir 90% 2–8 ára barna
gera það nokkrum sinnum í viku eða
oftar og um 70% 0–1 árs barna. Þess
má geta að Hvolpasveit var vinsælasti
þátturinn meðal bæði yngri (0–4 ára)
og eldri (5–8 ára) barna.
En hvað sjá börnin svo í sjónvarps
þáttunum sem þau horfa vissulega á?
Markmið annarrar rannsóknar sem hér
er greint frá var að greina barnaefni
í sjónvarpi með tilliti til hvernig
matur og drykkur birtist, með hvaða
persónum og í hvaða samhengi.
Barnaefni á RÚV var þannig greint
líkt og gert hafði verið í rannsókn á
barnaefni í sænska ríkissjónvarpinu.
Horft var á 27 klukkustundir af
blönduðu barnaefni frá ýmsum
löndum sem sýnt var á RÚV yfir tvö
tímabil 2013–2014 og 2015–2016. Öll
birting matar og drykkjar var skráð
og flokkuð eftir tegund og síðan
nánar í: Ávexti og grænmeti (22,7%),
Orkuríkan og næringarsnauðan
mat (25,5%) og Annað (51,8%).
Samkvæmt niðurstöðunum birtist
orkuríkur og næringarsnauður matur
hlutfallslega oftar með persónum
á barnsaldri en með fullorðnum
persónum í barnaefninu. Ávextir og
grænmeti birtist oftar með fullorðnum
persónum. Tilhneiging var til þess að

orkuríkum og næringarsnauðum mat
væri frekar haldið á lofti en að ávextir
og grænmeti væru fremur í bakgrunni.
Þær ályktanir má draga að
ríkissjónvarp í almannaþágu (public
service) mætti taka til athugunar
hvernig matur og drykkur birtist í
barnaefni. Ljóst er að ung börn horfa
talsvert á sjónvarp og má gera ráð
fyrir að þau horfi oft á barnaefni eins
og það sem lá til grundvallar þegar
birting matar og drykkjar var greind.
Mikilvægt er að yfirlit yfir miðlanotkun
ungra barna liggi fyrir á Íslandi líkt og
á hinum Norðurlöndunum.
Heimildir
Olafsdottir, S., & Berg, C. (2016). Food
appearances in children’s television
programmes in Sweden.
International Journal of Consumer
Studies, 40, 484–491.
Olafsdottir, S., & Berg, C. (2017).
Food appearances in children’s television
programmes in Iceland.
Public Health Nutrition, in press.
Steingerður Ólafsdóttir (2017). Smábörnin
með snjalltækin. Aðgangur barnanna og
viðhorf foreldra. Grein í handriti.
Sænska fjölmiðlanefndin [Statens
medieråd] (2017). Småungar & medier
2017. Stokkhólmur.

Steingerður Ólafsdóttir er lektor við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands
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HEIMILISFRÆÐI
OG HEILSUEFLING
EIGA SAMLEIÐ

–Anna Sigríður Ólafsdóttir, Steingerður Ólafsdóttir
og Ragnheiður Júníusdóttir

Heimilisfræði hefur verið kennd
í grunnskólum frá 1960 en tekið
talsverðum breytingum í tímanna
rás. Í byrjun var hún skilgreind
sem matreiðsla og hússtjórn. Fyrst
var heimilsfræðin nær eingöngu
kennd stúlkum á unglingastigi, síðar
bættust strákarnir við auk yngri
aldurshópa. Áherslur og efnistök
hafa einnig tekið breytingum.
Næringarfræði hefur alltaf verið
nefnd til sögunnar í námskrám og
áherslan á þann þátt aukist í seinni
tíð. Í nýjustu aðalnámskrá (2013)
kemur fram að greinin eigi að stuðla
að góðu heilsufari, heilbrigðum
lífsháttum og neysluvenjum,
jafnrétti, hagsýni, fjármálalæsi,
neytendavitund og verndun
umhverfis. Íslensk rannsókn sýndi
að heimilsfræðin er sú námsgrein
sem flestum nemendum finnst
skemmtileg en að sama skapi

upplifa nemendur hana ekki sem
mikilvæga. Eins má segja að halli
á vægi hennar í aðalnámskrá þar
sem hún hefur misst sinn sess í
viðmiðunarstundaskrá og er í dag
flokkuð með list- og verkgreinum.
Tíminn sem námsgreinin fær er því
knappur miðað við þau fjölbreyttu
viðfangsefni sem ætlast er til að
kennsla í faginu uppfylli. Samkvæmt
spurningalistakönnun sem fram
kvæmd var á meðal þeirra sem
kenndu heimilisfræði í grunnskólum
landsins vorið 2017 kom fram að
tímaskortur og sparnaður er meðal
þess sem helst háir faginu. Auk þess
er rétt um helmingur þeirra sem
kennir greinina með menntun sem
tengist þessu sérsviði.
Sífellt meiri áhersla er lögð á hlutverk
skóla í að styðja við góða heilsu og
líðan, enda gefur skólinn ekki aðeins

tækifæri til að jafna stöðu einstaklinga
með aðgengi að þekkingu og
færniþjálfun heldur má einnig líta á
styðjandi áhrif heilsu og menntunar
hvort á annað. Í dag er lögð áhersla
á sex grunnþætti menntunar sem
eiga að vera leiðarljós í almennri
menntun á öllum skólastigum. Þeirra
á meðal er heilbrigði og velferð.
Til viðbótar starfa flestir skólar eftir
hugmyndafræði heilsueflandi skóla
í takt við leiðbeiningar frá Embætti
landlæknis.
Heilsuefling og heimilisfræði eiga
margt sameiginlegt. Hvoru tveggja
snýst um vellíðan og heilsu. Eins
og fram kemur á vef embættis
Landlæknis miðar heilsuefling að
því að hafa áhrif á lífsstíl fólks og
gera því kleift að lifa heilsusamlegu
lífi við heilnæmar aðstæður.
Áherslur í heimilisfræði beinast að

heimilinu, matnum, hversdagslífinu
og samfélaginu. Heilsuefling beinist á
sama hátt að samfélaginu og daglegu
lífi einstaklinga, þar sem hún á að
gera þeim kleift að bæta heilsu sína
með því að efla vitund og vilja til að
viðhalda heilbrigði.
Nú stendur yfir gagnger endur
skoðun á námi heimilisfræðikennara
samhliða þeim breytingum sem eru
fyrirhugaðar á deildaskipan innan
Menntavísindasviðs Háskóla Íslands.
Ný deild þar sem nám verðandi
heimilisfræðikennara mun verða
staðsett ber heitið deild heilsueflingar,
íþrótta og tómstunda. Síðustu ár
hefur farið fram undirbúningsvinna
sem gefur til kynna að þörf sé á að
bjóða nám sem býður upp á meiri
þekkingu og færni til að styðja við
þá auknu áherslu sem heilsa og
vellíðan hafa fengið í skólastarfi.

Íþróttakennarar hafa margir hverjir
leitt heilsueflingarstarf í skólum
en þverfagleg þekking fleiri aðila
innan skólanna myndi styrkja starfið.
Heimilisfræðikennarar gætu með
nýjum áherslum, án þess þó að
fjarlægjast eiginlegt hlutverk og
sérstöðu faggreinarinnar, orðið
leiðandi afl sem heilsueflingar
sérfræðingar skólanna í góðu
samstarfi við aðra.
Heimildir og ítarefni:
Olafsdottir S, Juniusdottir R, Olafsdottir
AS. Health promotion and home
economics belong together – progress
towards extended curricula in teacher
education. International Journal of Home
Economics (Grein samþykkt til birtingar,
útgáfa væntanleg 2017).
Embætti landlæknis. Heilsuefling (án
dagsetningar og höfundar). Sótt af
https://www.landlaeknir.is/heilsa-oglidan/heilsuefling/

Aðalnámskrá grunnskóla:
Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013.
Margrét Héðinsdóttir, Fanný
Gunnarsdóttir, Erla Kristjánsdóttir.
(2013). Heilbrigði og velferð –
grunnþáttur menntunar á öllum
skólastigum. Reykjavík. Mennta- og
menningarmálaráðuneytið og
Námsgagnastofnun.

Anna Sigríður er prófessor
í næringarfræði við íþróttaog heilsufræðibraut á
Menntavísindasviði Háskóla Íslands.
Ragnheiður Júníusdóttir er aðjúnkt
við Menntavísindasviði Háskóla
Íslands. Steingerður Ólafsdóttir
er lektor við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands.
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NÆRINGARÁSTAND SKJÓLSTÆÐINGA
GÖNGUDEILDAR HJARTABILUNAR
Á LANDSPÍTALA - FÆÐA, FÆRNI OG LÍÐAN

MOOD FOOD

Grein þessi byggist á rannsókn
sem gerð var sem meistaraverkefni
höfundar í næringarfræði.

MooDFOOD-verkefnið (Multicountry collaborative project on the
role of diet, food-related behaviour,
and obesity in the prevention of
depression) hefur staðið yfir frá árinu
2014 með stuðningi úr 7. ramma
áætlun Evrópusambandsins. Að því
koma þrettán rannsóknahópar frá
níu löndum, þar á meðal frá Háskóla
Íslands. Markmið verkefnisins er að
auka skilning á tengslum næringa
rástands, mataræðis og þunglyndis.

–Ingibjörg Gunnarsdóttir

–Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir

Næringarástand og hjartabilun
Vannæring tengist lengri legutíma
og auknum fylgikvillum, sem hefur
í för með sér aukinn kostnað fyrir
heilbrigðiskerfið. Hjartabilun er
sjúkdómur sem er algengastur
meðal aldraðra og hefur fjölda
þrálátra einkenna í för með sér, svo
sem vökvasöfnun, mæði og þreytu.
Einstaklingar með hjartabilun eru
því sérstaklega viðkvæmur hópur
og hætta á vannæringu aukin, bæði
vegna einkenna sjúkdómsins og hás
aldurs þeirra sem greindir eru
með sjúkdóminn.
Rannsókn á
næringarástandi hjartabilaðra
Markmið rannsóknarinnar var að
meta hættu á vannæringu hjá
göngudeildarsjúklingum með
hjartabilun með notkun skimunar
tækis (SSM), auk þess að meta
næringarástand hjá smærra úrtaki
sama hóps með mati á: matarlyst og
fæðuinntöku; líkamsþyngdarstuðli,
þyngdartapi *og vökvasöfnun; lífefna

fræðilegum mælingum; gripstyrk
og lífsgæðum.
Yfir sjö vikna tímabil haustið 2016
var framkvæmd þversniðsrannsókn
í samstarfi við Göngudeild Hjarta
bilunar á Landspítala. Allir með komu
á deildina yfir rannsóknartímabilið
voru skimaðir fyrir vannæringu, alls
84 einstaklingar. Alls var 60 manns
boðin þátttaka í rannsókninni, en
þátttakendur voru alls 33. Þátttaka fól
í sér svörun á þremur spurningalistum
(fæðutíðni, heilsutengd lífsgæði og
bakgrunnsþættir), auk blóðsýnatöku
og gripstyrksmælingar Þá var
upplýsingum um niðurstöður
skimunar, ICD–10 sjúkdómsgreiningar,
lyfjanotkun, hæð, þyngd, blóðþrýsting
og bjúg safnað úr sjúkrasögu.
Þriðjungur í hættu á vannæringu
Niðurstöður sýndu að þriðjungur
alls hópsins reyndist í meðal eða
mikilli hættu á vannæringu. Auk þess
reyndist gripstyrkur þátttakenda
skertur m.v. viðmiðunargildi fyrir
sama kyn og aldur. Heilsutengdum
lífsgæðum var viðhaldið, en voru
þó marktækt lægri í samanburði
við heilbrigða aldraða. Alls voru

19% þátttakenda greindir með
vannæringu og höfðu því þörf fyrir
næringarmeðferð. Auk þeirra
reyndust 16% í hættu á vannæringu
og þurftu því að vera undir eftirliti.
Mikilvægt er að reglubundið sé
fylgst með næringarástandi hjá
öllum hópnum með þar til gerðu
skimunartæki. Þannig er hægt að
tryggja að gripið sé tímanlega
inn í, sem er dýrmætt til að bæta
bæði næringarástand og lífsgæði,
auk þess að fyrirbyggja frekari
áföll og fylgikvilla. Þjónustustig
Göngudeildar hjartabilunar er hátt,
sem á líklega stóran þátt í viðhaldi
lífsgæða hjá skjólstæðingum hennar

Vilborg Kolbrún Vilmundardóttir
er næringarfræðingur og PhD
nemi í næringarfræði hjá Matvælaog næringarfræðideild Háskóla
Íslands og Rannsóknarstofu
Háskóla Íslands og Landspítala
í öldrunarfræðum (RHLÖ). Auk
þess er hún í hlutastarfi hjá
Næringarstofu Landspítala.

Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor
í næringarfræði og forstöðumaður
Rannsóknastofu í næringarfræði
við Háskóla Íslands og Landspítala,
stýrir rannsókninni hér á landi.
Hún er unnin í nánu samstarfi við
Hjartavernd en gögn úr bæði
Hóprannsókn og Öldrunarrannsókn
(AGES) Hjartaverndar hafa verið nýtt
við vinnuna ásamt gögnum sem
starfsfólk Rannsóknastofu
í næringarfræði hefur aflað.
Helstu niðurstöður íslenska
hluta verkefnisins
Af niðurstöðum þess hluta verk
efnisins sem unnið var að hér á landi
má nefna að skortur á D-vítamíni og

lágt hlutfall omega-3 fitusýra í blóði
tengdust aukinni hættu á þunglyndi
meðal aldraðra. Eins tengdist
fæðumynstur sem einkennist meðal
annars af ríflegri neyslu af grænmeti,
ávöxtum og fiski minni líkum á
þunglyndi, sem er í samræmi við
niðurstöður annarra rannsóknahópa,
bæði innan MooDFOOD verkefnisins
og utan. Rannsóknir íslenska
MooDFOOD hópsins benda einnig til
þess að ofþyngd í barnæsku sé mun
sterkari áhættuþáttur fyrir þunglyndi
en að verða of þungur/feitur fyrst
á fullorðinsárum.
Er hægt að meðhöndla þunglyndi
með næringarmeðferð?
Í dag höfum mjög sterkan
vísindalegan grunn til að réttlæta
notkun fjármagns í forvarnir
sem miða að því að tryggja gott
næringarástand og hvetja til
heilsusamlegs mataræðis. Eins hefur
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin
(World Health Organization, WHO)
sett fram mjög skýra gagnreynda
aðgerðaáætlun um það hvernig
minnka megi líkur á ofþyngd og offitu
meðal barna. Hins vegar hafa enn
sem komið er ekki verið gerðar nógu

margar rannsóknir þar sem sýnt er
fram á árangur næringarmeðferðar
eftir að þunglyndiseinkenni
hafa verið greind. Niðurstöður
íhlutandi rannsóknar, sem er hluti
af MooDFOOD verkefninu, munu
vonandi veita okkur svör um árangur
slíkrar meðferðar. Alls taka 1000
manns með þunglyndiseinkenni þátt
í rannsókninni sem framkvæmd er
í Bretlandi, Þýskalandi, Mallorca og
Hollandi. Fyrstu niðurstöður verða
kynntar 2018. Nánari upplýsingar
um MooDFOOD verkefnið má
finna á heimasíðu verkefnisins
http://www.moodfood-vu.eu.

Ingibjörg Gunnarsdóttir er
prófessor í næringarfræði við
Háskóla Íslands og deildarstjóri
Næringarstofu Landspítala
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ADHD OG AÐRAR GEÐRASKANIR
- GETUR NÆRINGARMEÐFERÐ HJÁLPAÐ?
–Bryndís Eva Birgisdóttir
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GETUR HÓPFRÆÐSLA Í SJÁLFSUMÖNNUN
VERIÐ HLUTI AF MEÐFERÐ VIÐ SYKURSÝKI
TEGUND 2?
–Thelma Rut Grímsdóttir

Á síðustu árum hefur orðið sprenging
í fjölda rannsókna á mataræði sem
meðferð við ýmsum geðröskunum
og geðrænum kvillum. Má þar nefna
rannsóknir á næringarríku mataræði,
ýmsum vítamínum, amínósýrum og
fitusýrum, mjólkur- og glútenlausu
fæði og svo fábreytt fæði þar sem
þekktir ofnæmis- og óþolsvaldar
eru teknir út um tíma áður en
mataræðið er byggt aftur upp.
Mögulegir ferlar sem liggja þarna
að baki eru óljósir en þó horfa fleiri
og fleiri rannsóknir til gegndræpis
þarma og þarmaflórunnar sem
mikilvægra þátta en mataræði
á meðal annars þátt í mótun og
viðbrögðum þarmaflórunnar. Er þá
horft til lífefnafræðilegs samspils
meltingarvegar og miðtaugakerfis
(e. gut-brain axis).

Íslenskar rannsóknir
Mataræði fólks með geðraskanir
og aðra geðræna kvilla hefur lítið
verið rannsakað hér á landi. Þær
rannsóknir sem þó hafa verið gerðar
á börnum með ADHD og fullorðnum
með geðrofssjúkdóma benda til þess
að margt megi betur fara. Má þar
nefna rannsóknir sem sýna mjög litla
neyslu þessara hópa á D-vítamíni
og ómega-3 fitusýrum en einnig á
grænmeti, ávöxtum og fiski en aftur
á móti mikla sykurneyslu. Hérlendis
hefur verið gerð ein íhlutandi
forrannsókn, þar sem börn með
ADHD fylgdu ýmist hefðbundnu
næringarríku mataræði eða fábreyttu
fæði yfir fimm vikna tímabil.
Foreldrar, kennarar og matsmaður
(sérfræðingur) sáu þar mun á
ákveðnum einkennum milli þeirra

sem fylgdu fábreyttu mataræði og
viðmiðunarhópsins. Nýjar rannsóknir
þar sem ætlunin er að kortleggja
matarvenjur, þarmaflóru, efnaskipti
og einkenni barna og unglinga með
geðraskanir eru í undirbúningi en
það er ljóst að þörf er á enn frekari
rannsóknum á tengslum mataræðis
og geðrænna vandamála. Þær gætu
mögulega lagt grunn að nýjum
meðferðarúrræðum.

Bryndís Eva Birgisdóttir er
prófessor í næringarfræði
við Háskóla Íslands

Sykursýki tegund 2 er alvarlegur
og ágengur sjúkdómur. Algengi
sjúkdómsins hefur aukist á heimsvísu
og er áætlað að hún hafi verið 8,8%
árið 2015 í aldurshópnum 20–79
ára. Lækkun á langtímablóðsykri
(HbA1c) hjá fólki með sykursýki
af tegund 2 getur minnkað líkur
á hjarta- og æðasjúkdómum og
öðrum alvarlegum fylgikvillum
sykursýki. Skipulögð hópfræðsla
um sjálfsumönnun fyrir einstaklinga
með sykursýki tegund 2 hefur á
síðustu árum orðið mikilvægur
þáttur í meðferð. Einn af lykilþáttum
í fræðslu um sjálfsumönnun er að
bæta næringarlæsi einstaklinga
til þess að auðvelda fólki að taka
upplýstar ákvarðanir varðandi
mataræði sitt.
FESTA hópnámskeið í sjálfsumönnun
Á Göngudeild sykursýki á
Landspítala hefur skjólstæðingum
verið boðið upp á hópfræðslu í
sjálfsumönnun sem nefnist FESTA
og stendur fyrir fræðsla og efling
sykursjúkra til árangurs. Um er að
ræða hópnámskeið fyrir einstaklinga
með sykursýki tegund 2 og
fjölskyldur þeirra og hefur verið
hluti af meðferð. Leiðbeinendur
námskeiðsins eru næringarfræðingur,
sjúkraþjálfi og hjúkrunarfræðingur
og á námskeiðinu er farið yfir hvað
sykursýki er, fylgikvilla og hvernig
hægt er að draga úr hættu á þeim,

sjálfsumönnun í sykursýki, mataræði,
hreyfingu og markmiðasetningu.
Námskeiðið byggir á samtali milli
þátttakenda og leiðbeinenda ásamt
því að þátttakendur deila sinni
reynslu af því að vera með sykursýki.
Rannsókn á hópfræðslu fyrir
einstaklinga með sykursýki tegund 2
með áherslu á næringarlæsi, matar
æði, líkamsmælingar og blóðgildi
Markmið rannsóknar sem var hluti
af meistaraverkefni greinahöfundar,
var að meta næringarlæsi, mata
ræði, líkamsmælingar og blóðgildi
hjá einstaklingum með sykursýki
tegund 2 bæði fyrir og 12 vikum eftir
hálfsdags hópfræðslu í sjálfsumönnun.
Þátttakendur í rannsókninni voru
24 talsins og allir skjólstæðingar
Göngudeildar sykursýki á Landspítala
og greindir með sykursýki tegund 2.
Við upphaf rannsóknar sátu
þáttakendur eitt fjögurra klukku
stunda námskeið í sjálfsumönnun.
Þátttakendur svöruðu spurninga
listum, upprifjun á fæðuinntöku,
fóru í líkamsmælingar, blóðprufu,
skiluðu þvagprufu við upphaf
rannsóknar og aftur við 12 vikna
eftirfylgni. Næringarlæsi, mataræði,
líkamsmælingar og blóðgildi í upp
hafi rannsóknar voru borin saman
við útkomur úr 12 vikna eftirfylgni.

Enginn marktækur munur var
á máltíðarmynstri, mataræði,
næringarlæsi, þekkingu á sykursýki,
líkams- og blóðmælingum
þátttakenda milli upphafspunktar
og viku 12. Hins vegar stefndu
margir þættir í rétta átt eftir 12
vikur samanborið við upphafspunkt,
meðal annars HDL- og LDL-kólesteról og HbA1c. Í framhaldi
af þessari rannsókn er mikilvægt
að skoða fleiri næringarmeðferðir
fyrir einstaklinga með sykursýki af
tegund 2 með tilliti til mismunandi
þarfa einstaklinga og þróa þarf
námskeiðið enn frekar. Æskilegt
væri að þátttakendur væru fleiri
og einsleitari og kennt væri í fleiri
skipti og með aukinni eftirfylgni.
Þörf er á fleiri rannsóknum á
árangri námskeiða í sjálfsumönnun
fyrir fólk með sykursýki tegund
2 á Íslandi. Mikilvægt er að allir
sjúklingar með sykursýki tegund 2
hafi aðgang að þverfaglegu teymi
heilbrigðisstarfsfólks.

Thelma Rut Grímsdóttir er
næringarfræðingur og starfar hjá
Næringarstofu á Landspítala.
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MATARUMHVERFI VIÐ
ÍÞRÓTTAIÐKUN BARNA
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LÍFSSTÍLL
Á UNGLINGSÁRUM OG
KRABBAMEINSÁHÆTTA
SÍÐAR Á ÆVINNI

–Birna Varðardóttir
og Elísabet Margeirsdóttir

–Jóhanna Eyrún Torfadóttir
Góð næring skiptir sköpum þegar
kemur að því að ná árangri í
íþróttum. Þegar börn eiga í hlut þarf
sérstaklega að gæta þess að þjálfun
og mataræði styðji við eðlilegan vöxt
og þroska. Á íþróttaæfingum koma
hópar barna saman í frítíma sínum
til að sinna sameiginlegu áhugamáli.
Börnin mótast á ýmsan hátt af þessu
æfingaumhverfi og eru gjarnan
móttækileg fyrir þeim skilaboðum
sem þar eru gefin. Því má líta á
íþróttamiðstöðvar og nánasta
umhverfi þeirra sem kjörinn vett
vang til heilsueflandi aðgerða. Til að
tryggja að börn fái ekki misvísandi
heilsuskilaboð í íþróttamiðstöðvum
er til að mynda æskilegt að boðið sé
upp á holla og næringarríka fæðu
í tengslum við æfingar og keppni.
Rannsóknarverkefnið
Rannsóknarverkefnið sem er til
umfjöllunar er samstarfsverkefni
Menntavísindasviðs Háskóla
Íslands og Ungmennafélagsins
Aftureldingar. Markmiðið var að
rannsaka fæðuval og matarumhverfi
10–18 ára barna sem stunda
íþróttir hjá Aftureldingu. Leitast
var við að varpa ljósi á hvaða áhrif
matarumhverfi íþróttamiðstöðvar
félagsins getur haft á fæðuvenjur
barna í tengslum við íþróttaæfingar.
Jafnframt að kanna álit foreldra
og barna á fæðuframboði innan
íþróttamiðstöðvarinnar með tilliti
til hollustu og heilsu barnanna.
Rannsóknin tók til barna í sjö
greinum íþrótta; knattspyrnu,
handknattleik, fimleikum, frjálsum
íþróttum, blaki, taekwondo og
karate. Spurningalistar voru lagðir
fyrir börn og foreldra þeirra. Börnin
svöruðu spurningalistanum skriflega
á æfingatíma en foreldrar svöruðu
áþekkum spurningalista rafrænt.

Ef fleiri en tvö börn stunduðu íþróttir
hjá félaginu voru foreldrarnir beðnir
um að miða svör sín við yngsta
barnið. Alls svöruðu 175 foreldrar
spurningalistanum á netinu og
fengust 235 leyfi fyrir þátttöku
barna en af þeim svöruðu 221
barn (105 stelpur og 116 strákar).
Matarvenjur í tengslum við
íþróttaæfingar
Flest börnin borðuðu sérstaklega í
tengslum við æfingar en aðeins um
2% sögðust hvorki borða tveimur
klukkustundum fyrir né eftir æfingar.
Út frá svörum barna og foreldra við
tíðnispurningalista má álykta að
fæðuval í tengslum við æfingar hafi
almennt einkennst af hollum eða
nokkuð hollum kostum, svo sem
ávöxtum, grænmeti, brauðmeti,
mjólkurvörum og hreinu vatni.
Þegar spurt var um hver sæi um að
velja hvaða matur væri borðaður í
tengslum við æfingar svöruðu flest
börnin að þau veldu það oftast sjálf
á meðan meirihluti foreldra sagði
að ákvörðunin væri sameiginleg.
Framboð á mat að heiman var sá
hvati sem vó hvað þyngst þegar kom
að því að borða hollan mat í kringum
æfingar, að mati foreldra og barna.
Matarumhverfi félagsins
Úttekt á matarumhverfi félagsins
var framkvæmd við upphaf
rannsóknarinnar og einkenndist
úrvalið af orkuríkum en næring
arsnauðum matvælum. Það sem
talist gæti til betri kosta voru
samloka með skinku og osti, hreinn
appelsínusafi, sódavatn og eftir
tilvikum ávextir. Fimm tegundir
af sætabrauði voru til sölu, þrjár
tegundir af sykurríkum orkustykkjum,
tvær tegundir af íþróttadrykkjum
ásamt einni tegund af próteindrykk
og tveimur tegundum af

núðlusúpum. Börnin voru almennt
sáttari við úrval matvara sem
seldar voru í íþróttamiðstöðinni
en foreldrarnir. 23% barnanna
sögðu að úrvalið væri gott eða
mjög gott á móti rúmlega 3%
foreldra. Fæðutengdar auglýsingar
voru nokkuð áberandi í aðalsal
íþróttamiðstöðvarinnar og voru þar
á meðal auglýsingar fyrir gosdrykki,
skyndibita og sætabrauð.
Mótun heilsueflandi
matarumhverfis
Niðurstöður rannsóknarinnar
skapa grundvöll fyrir heilsueflandi
aðgerðir, svo sem við mörkun
næringartengdrar stefnu. Megin
markmið slíks heilsueflingarstarfs
er að búa börnum heilsueflandi
matarumhverfi hjá íþróttafélögum
og veita börnum, foreldrum þeirra
og þjálfurum fræðslu varðandi rétta
næringu í tengslum við íþróttaiðkun
sem stuðlar að eðlilegum vexti og
þroska. Frekari rannsókna er þörf til
segja til um hvaða áhrif fæðutengd
markaðssetning í tengslum við
æfingar og íþróttaviðburði hefur á
fæðuval og heilsuvenjur barna hér
landi. Um leið ætti það að vera stefna
íþróttafélaga þar sem börn stunda
reglulegar æfingar að draga úr áreiti
auglýsinga á næringarsnauðum og
orkuríkum fæðutegundum.

Birna Varðardóttir er meistaranemi
í næringarfræði við Maastricht
háskóla og Elísabet Margeirsdóttir
er næringarfræðingur og aðjúnkt
við Heilsu- og íþróttafræðibraut
Menntavísindasviðs Háskóla Íslands.

Fyrir nokkrum áratugum var
tekið eftir því í skráningum á
krabbameinstilfellum í heiminum
að börn einstaklinga sem fluttust
búferlum milli landa voru komin
með sömu áhættu á ýmsum gerðum
krabbameina og íbúar þess lands
sem þeir fluttust til. Þessi uppgötvun
varð til þess að bæði styrkja þá
vitneskju að umhverfi og lífsstíll
hefðu áhrif á krabbameinsáhættu
en einnig að umhverfið í móðurkviði
og þegar við erum að alast upp geti
skipt máli fyrir sjúkdómsáhættuna
síðar meir. Hvaða fæðutegundir
við borðum, hve mikið við borðum
og hvernig líkamlegri hreyfingu er
háttað geti allt haft áhrif löngu síðar.
Rannsóknargögn á Íslandi
Á Íslandi hefur Hjartavernd
staðið að rannsóknum á lífsstíl
fólks frá árinu 1967. Þátttakendur
í Reykjavíkurrannsókninni gáfu
m.a. upplýsingar um hvar þeir
ólust upp (skipt í sjávarþorp,
sveit eða höfuðborgarsvæðið).
Önnur rannsókn frá 1939 sýndi
að fæðuvenjur Íslendinga voru
mismunandi eftir búsetu, og því
voru upplýsingar um búsetu frá
Hjartavernd notaðar í rannsóknum
til að meta krabbameinsáhættu
síðar meir. Einnig hefur undirhópur
þessara sömu þátttakenda seinna

gefið upplýsingar um fæðuvenjur
þegar þeir voru unglingar, á
miðjum aldri og á efri árum í
Öldrunarrannsókn Hjartaverndar.
Þessar mikilvægu upplýsingar
hafa gert rannsakendum kleift að
meta hvort búseta og mataræði
á unglingsárum skipti máli fyrir
myndun krabbameina. Þá skal
tekið fram að á þeim tíma sem
þátttakendur voru að alast upp
voru tiltölulega fáar fæðutegundir
í boði og því mögulega auðveldara
að rifja upp eigið mataræði.
Helstu niðurstöður
Fram að þessu hafa rannsóknir úr
gögnum Hjartaverndar beinst að
því hvort samband sé á milli búsetu
og mataræðis á unglingsárum
og krabbameina í brjóstum,
blöðruhálskirtli, ristli og endaþarmi
og núna nýlega mergæxlis. Í stuttu
máli hefur fundist samband milli
mataræðis á unglingsárum og
áhættu á öllum þessum meinum
síðar á ævinni. Hvað varðar einstakar
fæðutegundir þá virðist sem mikil
mjólkurneysla og neysla á söltum og
reyktum fiski á unglingsárum auki
líkur á langt gengnu krabbameini
í blöðruhálskirtli. Hins vegar sást
að dagleg rúgbrauðsneysla á
unglingsárum tengdist minni áhættu
á að greinast með langt gengið mein

í blöðruhálskirtli. Hið gagnstæða
kom í ljós fyrir krabbamein í
brjóstum þegar mjólkurneyslan var
skoðuð á unglinsárum (þ.e. ekkert
samband) og svo virðist sem að
dagleg rúgbrauðsneysla geti aukið
líkur á brjóstakrabbameini sem
greinist mjög seint á ævinni. Einnig
hafa rannsakendur fundið að aukin
ávaxtaneysla á unglingsárum minnki
líkur á að greinast með forstig
mergæxlis síðar á ævinni. Að lokum
má nefna að mikil neysla á bæði
reyktu og söltu kjöti og saltfiski á
unglingsárum virðist auka líkur á
krabbameini í ristli og endaþarmi.
Samantekt
Þessar niðurstöður úr gögnum
Hjartaverndar benda til þess að
mataræði og lífsstíll á unglingsárunum
skipti máli fyrir krabbameinsáhættu
síðar meir. Forvarnir frá unga aldri
geta því verið mikilvægar til þess að
minnka áhættu á sjúkdómum seinna
á lífsleiðinni.

Dr. Jóhanna er næringarfræðingur og doktor í lýðheilsu
vísindum. Hún starfar sem
nýdoktor og stundakennari hjá
Miðstöð í lýðheilsuvísindum við
Háskóla Íslands

MATUR ER MANNSINS MEGIN
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NÆRINGARÁSTAND OG
FÆÐUÖRYGGI ALDRAÐRA
Í SJÁLFSTÆÐRI BÚSETU

Næringarástand aldraðra hefur
aðallega verið rannsakað hjá þeim
sem eru inniliggjandi á spítala
eða búa á öldrunarheimilum.
Samkvæmt þeim rannsóknum er
algengi vannæringar hjá öldruðum
á Íslandi og erlendis á bilinu
20–60%. Aðeins örfáar rannsóknir
hafa verið framkvæmdar um áhrif
næringarstuðnings á aldraðra eftir
útskrift af spítala og engin á Íslandi.
Forrannsókn: Næringarástand og
fæðuöryggi aldraðra eftir útskrift
af öldrunardeild
Í meistaranámi sínu rannsakaði
greinarhöfundur, í samstarfi við
bráðaöldrunarlækningadeild
Landspítalans, næringarástand og
fæðuöryggi aldraðra eftir útskrift af
spítala. Rannsóknin fólst í því að fara
í tvær heimsóknir til þátttakenda
eftir að þeir höfðu verið útskrifaðir
af bráðdeildinni og leggja fyrir þá
spurningar, meta næringarástand
þeirra og aðstæður heima fyrir.
Í fyrrri heimsókninni voru
framkvæmdar eftirfarandi

MATUR ER MANNSINS MEGIN

NÆRINGARÁSTAND ALDRAÐRA,
Í HEIMAHÚSI, STOFNUNUM
OG SJÚKRAHÚSUM

–Berglind Soffía Blöndal

Gott næringarástand og fæðuöryggi
er nauðsynlegt svo aldraðir geti haldið
góðri líkamlegri og andlegri heilsu.
Með góðu næringarástandi er átt við
að inntaka orku og allra næringar- og
hollefna sé uppfyllt. Má hér benda
á að orku- og próteinþörf aldraðra
einstaklinga er aukin og enn frekar
hjá þeim sem hafa króníska sjúkdóma.
Lág orku- og próteininntaka,
hreyfingarleysi og hækkaður aldur
leiðir af sér vöðvarýrnun sem svo
leiðir af sér hreyfiskerðingu. Þetta er
hringrás sem erfitt er að stöðva, en
fyrsta skrefið er að tryggja nægjanlega
orku- og próteininntöku. Vannæring
er ekki einungis einstaklingsvandi
heldur leiðir slæmt næringarástand
til meiri kostnaðar fyrir sjúklinga,
heilbrigðiskerfið og samfélagið í heild.
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–Ólöf Guðný Geirsdóttir

líkamsmælingar til að meta
hættu á vannæringu: mittisummál,
líkamsþyngd og líkamssamsetn
ing sem byggðist á leiðnimælingu.
Þá voru lagðir fyrir þátttakendur
spurningalistar um bakgrunn,
fæðuvenjur og tannheilsu. Loks
voru þeir beðnir um að rifja upp
fæðuinntöku síðasta sólarhringinn
og skimað fyrir hættu á vannæringu
Seinni heimsóknin var tveimur
vikum síðar. Eins og fyrr voru
framkvæmdar líkamsmælingar
og þátttakendur beðnir að rifja
upp sólarhringsfæðuinntöku og
skimað fyrir hættu ávannæringu.
Þá var lagður fyrir þátttakendur
spurningalisti um heilsutengd
lífsgæði og lagt mat á heimilis
aðstæður með tilliti til fæðufram
boðs. Skoðað var hvaða matvörur
voru til, ástand þeirra metið sem
og aðgengi og hreinlæti í eldhúsi.
Helstu niðurstöður
Við útskrift voru rúmlega 90%
þátttakenda með ákveðnar (54%)
eða sterkar (39%) líkur á vannæringu.
Við fyrstu heimsókn voru 100%
þátttakenda með ákveðnar eða
sterkar líkur á vannæringu og
tveimur vikum frá útskrift voru 92%
þeirrameð sterkar líkur á vannæringu.
Meðalorkuinntaka þátttakenda
var tæpar 760 hitaeiningar á dag.
Hún fór niður í 203 hitaeiningar
en hæsta orkuinntaka úr öllum
sólarhringsupprifjunum sem
teknar voru, var aðeins 1280
hitaeiningar á dag. Samkvæmt
Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni
(WHO) miðast svelti við 900 kkal/dag.
Enginn náði að uppfylla lágmarks
orku- eða próteinþörf. Í mörgum
tilfellum voru aðstæður í eldhúsi
óviðunandi og í flestum tilfellum var
matur ekki nægjanlegur til að uppfylla
orkuþörf. Í ofan á lag var hann oft
útrunnin og/eða myglaður.

Þátttakendur höfðu oft dottið og
einungis einn þeirra hafði ekki
dottið síðustu 12 mánuði á undan.
Einungis einn þátttakandi stundaði
reglubundna hreyfingu og næstum
fjórðungur þátttakenda var greindur
með kyngingartregðu sem gerir fólki
erfiðara að nærast með viðunandi
hætti. Allir þátttakendur léttust eftir
útskrift (2,6 kg að meðaltali á tveimur
vikum), mittismál minnkaði og fitufrír
massi minnkaði í samræmi við það.
Samantekt
Þessar niðurstöður gætu gagnast
þegar meta á næringarástand
aldraðra í heimahúsum. Þær benda
til þess að eftir útskrift af spítölum
fari næringarástand aldraðra sjúk
linga hrakandi. Lágar tekjur, lélegur
og ónógur matur, einmannaleiki
og óviðunandi eldunaraðstæður
einkenndi aðstæður hópsins.
Þörf er á fleiri rannsóknum á þessum
hópi þar sem lagt væri heildrænt mat
á aðstæður hans og leitað ráða til að
bæta næringu og fæðuöryggi hans.
Í doktorsverkefni greinarhöfundar er
rannsakað hvort íhlutandi aðgerðir
sem felast í næringarmeðferð og
orku- og próteinbættum mat fyrir þá
sem eru að útskrifast heim af spítala
skili sér í bættum hag þessa hóps,
en verkefnið hefur hlotið styrk frá
Rannís. Samfélagið þarf að hlúa að
viðkvæmum hópum og sér í lagi þeim
sem er hætt við vannnæringu. Engin
ætti að þurfa að svelta á Íslandi.

Berglind Soffía Blöndal er
næringarfræðingur og PhD nemi við
matvæla- og næringarfræðideild
Háskóla Íslands og rannsóknarstofu
Háskóla Íslands og Landspítala í
öldrunarfræðum (RHLÖ) og starfar
sem næringarfræðingur hjá VIRK
og Birtu starfsendurhæfingu

Slæmt næringarástand er ekki
eðlilegur fylgifiskur öldrunar
Gott næringarástand með jafnvægi
milli neyslu næringarefna og
næringarþarfar er mikilvægt fyrir alla
aldurshópa en einna mikilvægast fyrir
aldraða og ung börn. Auðvelt er að
sjá mikilvægi þess að tryggja að börn
sem eru að vaxa og þroskast séu vel
nærð. Hins vegar vill oft gleymast að
aldraðir eru í töluverðri hættu á að
nærast illa. Þar spila margir þættir
inn í svo sem tíð veikindi, en mörg
lyf geta dregið úr matarlyst. Um
leið eiga aldraðir erfiðara með að
nýta næringarefni, orkuþörf þeirra
er minnkuð en jafnframt brotna
vefir þeirra hraðar niður en hjá ungu
fólki. Loks eru aldraðir oft félagslega
einangraðir og oft getur dregið úr
líkamlegri- og andlegri færni til að
útbúa máltíðir. Niðurstaðan er sú að
aldraðir hafa nánast sömu þörf fyrir
flest næringarefni og ungt fólk en
eiga erfiðara með að uppfylla sínar
þarfir. Það breytir því ekki að slæmt
næringarástand er ekki eðlilegur
fylgifiskur öldrunar heldur vísbending
um að eitthvað sé ekki í lagi.
Forvarnir gegn vannæringu eru
afar mikilvægar
Rannsóknir hafa sýnt að vannæring
er mjög kostnaðarsöm fyrir
heilbrigðiskerfið. Ástæðurnar eru
margar; vannærðir einstaklingar
liggja lengur inni á sjúkrastofnunum
en aðrir, endurinnlagnir eru
einnig algengari hjá þessum hópi,
sömuleiðis eru sýkingar algengari
og sár gróa verr. Auk þessa dregur
lélegt næringarástand úr andlegri
getu. Afleiðingar vannæringar fyrir
einstaklinginn eru því mjög alvarlegar.
Andlegri og líkamlegri færni hrakar
og þeir deyja fyrr en þeir sem eru vel
nærðir. Mikilvægast er að koma í veg
fyrir vannæringu og meðhöndla alla
sem eru í hættu á vannæringu því
afar erfitt getur verið að byggja upp

aldraðan og vannærðan einstakling.
Forvarnir gegn vannæringu eru
afar mikilvægar fyrir hinn aldraða
einstakling, aðstandendur hans sem
og heilbrigðiskerfið allt enda eru
aldraðir stækkandi þjóðfélagshópur.
Bætt næringarástand getur
aukið lífsgæði aldraðra
Íhlutandi rannsóknir, þar sem
klínískur næringarfræðingur fylgir
eftir öldruðum einstaklingum og
veitir næringarmeðferð bæði innan
og utan sjúkrastofnana, hafa sýnt
að þess konar eftirfylgni lækkar
sjúkrahússkostnað. Sparnaðurinn
felst í styttri sjúkrahúslegu og færri
endurinnlögnum. Auk þess hefur
verið hægt að sýna fram á aukin
lífsgæði þeirra sem fá heimsókn
frá klínískum næringarfræðingi og
bæta næringarástand sitt, þótt þann
ávinning sé ekki hægt að meta til fjár.
Í fyrrnefndum rannsóknunum unnu
klínísku næringarfræðingarnir í nánu
samstarfi við heimaþjónustu einstak
linganna til að tryggja heildræna
þjónustu. Markmiðið var að bæta eða
viðhalda heilbrigðu næringarástandi
eftir að einstaklingurinn var
útskrifaður heim af sjúkradeild.
Næringarástand aldraðra á Íslandi
er lítið rannsakað
Hér á landi eru litlar upplýsingar um
næringarástand aldraða. Rannsóknir
hafa þó sýnt að næringarástand er oft
frekar slæmt en 50–60% inniliggjandi
sjúklinga á öldrunardeildum eru
vannærðir. Engar upplýsingar eru
til á Íslandi um næringarástand
aldraða sem eru heima eða á
öldrunarheimilum en vísbendingar
eru um að næringarástand margra
veikra aldraðra utan sjúkrastofnana
sé ekki gott.

Úrræði fyrir viðkvæman
hóp aldraða eru ekki til
Fagfólk sem vinnur með öldruðum,
hvort sem það er í heimaþjónustu,
dagvistun eða ber ábyrgð á
framleiðslu matar til aldraðra, kallar
eftir leiðbeiningum og úrræðum fyrir
þennan viðkvæma hóp til að geta
veitt sem besta þjónustu. Úrræðin
sem óskað er eftir eru leiðbeiningar
til að finna þá sem eru í hættu á
vannæringu, ráðleggingar um fæðuval
og næringu fyrir aldraða og jafnvel
matvörur sem auðvelt er að neyta en
fullnægja næringarþörf aldraða og þá
sérstaklega þeirra sem eru veikir eða
nærast illa. Auk þess er þverfagleg
samvinna allra fagstétta sem vinna
með veika aldraða einstaklinga og
fjölskyldur þeirra mikilvæg, bæði
innan heilbrigðiskerfisins og úti í
samfélaginu. Í dag starfar enginn
klínískur næringarfræðingur í heilsu
gæslunni, við heimahjúkrun eða
á öldrunarheimilum.
Öldrun kemur okkur öllum við!
Við verðum að móta stefnu sem
stuðlar að farsælli öldrun en þar
gegnir matur og næring veigamiklu
hlutverki. Auk þess þarf að tryggja að
næringarþörfum aldraðra sé sinnt af
þekkingu og fagmennsku.

Ólöf Guðný Geirsdóttir er dósent
við matvæla- og næringarfræðideild
HÍ auk þess að vera verkefnastjóri
Rannsóknarstofu HÍ og LSH
í öldrunarfræðum

