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Ýmsir þættir hafa áhrif á mataræði fólks, þar má nefna matarlyst, framboð á mat, 

fjölskylduvenjur og þjóðfélagshætti. Í nútímasamfélagi er mikil áhersla lögð á að vera 

grannur og helst að vera undir kjörþyngd. Auglýsingar á fitusnauðum fæðutegundum 

og áróður fyrir líkamsrækt, megrun og breyttum lífsstíl eru orðin hluti af þjóðarsál

inni. Margir eru óánægðir með útlit sitt og fatatískan gerir enn frekari kröfur um að 

halda sér grönnum eða grannri. Margir eru uppteknir af holdafari og kílóum og vilja 

léttast.

Átraskanir einkennast af alvarlegum truflunum á mataræði. Þær þróast oftast í kjölfar 

megrunarkúra þar sem fólk ætlar í fyrstu að losa sig við nokkur kíló eða fer hreinlega í 

öfgakennda megrun með því að svelta sig eða losa sig við matinn á annan hátt. Slíkir 

kúrar geta endað í vítahring þar sem einstaklingnum finnst hann aldrei nógu léttur 

og missir sjónar á hvað er eðlileg líkamsþyngd og eðlileg máltíð. Mataræði verður oft 

lítið, einhæft og fitusnautt fæði. Einnig getur verið um að ræða alvarlegt ofát, jafnvel 

í köstum þar sem einstaklingurinn missir stjórn á því magni sem hann borðar en losar 

sig síðan við fæðuna á eftir, t.d. með því að framkalla uppköst.

Átröskunum fylgir andleg vanlíðan, kvíði og þunglyndi og mikil óánægja með líkam

legt útlit. Hinn sjúki verður heltekinn af hugsunum um mat og þyngd og hræðslu við 

að borða. Átraskanir eru sjúkdómur en ekki hegðunarvandamál og sá sem veikist 

þarf að fá lækningu. Orsakir eru margvíslegar bæði líffræðilegar og sálfélagslegar 

og meðferð getur verið margþætt. Ef gripið er nógu snemma inn í sjúkdómsganginn  

með ráðgjöf og stuðningi má oft hindra að sjúkdómurinn þróist á alvarlegt stig.

Þekktustu átraskanirnar eru lystarstol (anorexia nervosa) og lotugræðgi (bulimia 

nervosa). Lotuofát (binge eating disorder) hefur nýlega verið skilgreint sem sjúk

dómur og veldur oft offitu. Sumar átraskanir eru "blandaðar" með einkennum bæði 

frá lystarstoli og lotugræðgi og eru kallaðar ódæmigerðar átraskanir. 
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Vægari tegundir átraskana eru gjarnan einnig settar undir þennan flokk (eating 

disorder not otherwise specified; EDNOS). Átraskanir byrja oftast á unglingsárum en 

geta einnig hafist á barnsaldri eða á fullorðinsárum. Þær eru algengastar hjá ungum 

stúlkum en einungis 515% þeirra sem greinast með lystarstol eða lotugræðgi eru 

karlar.

Rannsóknir hafa sýnt að ungar konur sem fara í stranga megrun eru í 18 sinnum 

meiri hættu á að þróa með sér átröskun síðar meir á ævinni, miðað við þær stúlkur 

sem ekki fara í megrun. Þær sem hins vegar fara í vægari megrun, eru hins vegar í 5 

sinnum meiri hættu á að fá átröskun síðar á ævinni.

Stúlkur sem stunda ákveðnar íþróttagreinar þar sem grannholda vaxtarlags er krafist 

eru í mun meiri áhættu að fá átröskun en jafnaldrar þeirra. Má þar nefna fimleika, 

ballett og dans. Nauðsynlegt er að grípa snemma inn í ef átröskun greinist og leita 

strax meðferðar hjá lækni eða sálfræðingi. Afleiðingar átraskana geta verið alvarlegar 

og eru sjúkdómarnir í eðli sínu langvinnir. Fylgikvillar átraskana geta verið misnotkun á 

áfengi eða lyfjum, þunglyndi og sjálfsvígshugsanir auk líkamlegra afleiðinga eins og 

beinþynning, hjartsláttaróregla og nýrnaskemmdir. Það er því mikilvægt að viðurkenna 

átraskanir sem raunverulega sjúkdóma sem þurfa sérstaka meðferð.
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Um það bil 0,53,7% kvenna þjást af lystarstoli einhvern tíma 

á lífsleiðinni. Aðal einkenni lystarstols eru þau að einstakling

urinn er haldinn sjúklegum ótta við að þyngjast og verða 

feitur. Hann upplifir sig of þungan jafnvel þótt hann sé hættu

lega grannur. Allt snýst um það að hafa stjórn á þyngdinni 

og reyna að vega sem minnst. Fólk með lystarstol vigtar sig 

gjarnan stöðugt og er upptekið af því að losa sig við hitaein

ingar og ímyndaða fitu. Einstaklingurinn er því í sífelldri 

megrun sem leiðir til vannæringar og undirþyngdar. Öfgafull 

líkamsrækt er algeng og snýst heilsuræktin þá um að losa sig 

við hitaeiningar á áráttukenndan hátt.  

Lystarstol getur valdið vaxtartruflun hjá ungu fólki og seinkun 

á kynþroska og hjá stúlkum hætta blæðingar vegna van

næringar og hormónatruflana.

Félagsleg einangrun fylgir gjarnan sjúkdómnum og fjölskyldan 

finnur fyrir vanmætti og ráðaleysi við að reyna að fá einstak

linginn til að borða.  

Lystarstol
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Þróun og afleiðingar lystar

stols eru mismunandi hjá ein

staklingum. Rannsóknir sýna 

að um helmingur sjúklinga 

nær fullum bata innan 56 

ára frá greiningu, en aðrir ná 

aldrei fullri heilsu og lítill hluti 

heldur áfram að kljást við erfið 

veikindi. Lystarstol getur verið 

lífshættulegur sjúkdómur og 

er dánartíðni hjá þessum sjúk

lingum áætluð um 0,56% á ári 

eða um það bil 5,6% á áratug. 

Er það 12 sinnum algengara 

en aðrar dánarorsakir hjá 15

24 ára konum.
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Lotugræðgi

Áætlað er að 1,14,2% kvenna fái lotugræðgi einhvern tíma 

á lífsleiðinni. Lotugræðgi einkennist af því að einstaklingurinn 

fær átköst þar sem hann borðar óeðlilega mikið af kolvetna

ríku fæði á stuttum tíma og losar sig síðan við fæðuna með 

uppköstum eða misnotkun lyfja. Viðkomandi er haldinn sama 

ótta við að þyngjast eins og sjúklingur með lystarstol og 

upplifir sig þyngri en hann er. Af þeim sökum er mataræði 

lítið og einhæft milli átkasta og einstaklingurinn er í stöðugri 

megrun.  

Þessir sjúklingar eru oft í eða yfir kjörþyngd. Ólíkt fólki með 

lystarstol eiga þeir því auðveldara með að dylja veikindin þar 

sem útlit er eðlilegt. Þó geta skipst á tímabil með lystarstoli 

og lotugræðgi og sjúklingurinn gengur þá í gegnum miklar 

þyngdarsveiflur. Lotugræðgi fylgir oft sektarkennd og skömm 

og fólk upplifir depurð og þunglyndi yfir að geta ekki haft 

stjórn á lífi sínu. Munnkirtlabólgur, glerungsskemmdir á tönn

um og hjartsláttaróregla eru algengir fylgikvillar.
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Lotuofát er talin orsök offitu hjá 1550% offitusjúklinga. Lotuofát hefur nýlega verið 

skilgreint sem sjúkdómur í Bandaríkjunum og eru rannsóknir á þessum sjúkdómi 

skammt á veg komnar. Kynjahlutfall þeirra sem glíma við lotuofát er talið þrjár konur 

á móti tveimur körlum. Þessir einstaklingar eiga sér oft sögu um miklar þyngdar

sveiflur og endurtekna misheppnaða megrunarkúra með óreglulegu mataræði.  

Einstaklingar með lotuofát fá átköst eins og sjúklingar með lotugræðgi og geta 

borðað mikið á stuttum tíma. Þeir stríða hins vegar ekki við losunarhegðun 

(uppköst og þvíumlíkt) og sjúkdómurinn er ekki hluti af lotugræðgi eða lystarstoli. 

Þessir sjúklingar eru oft fullir af skömm og sektarkennd yfir ástandi sínu og mikil 

streitueinkenni geta fylgt sjúkdómnum.

  

Lotuofát
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Meðferð átraskana er stjórnað af læknum og fagfólki með 

sérþekkingu á þessum sjúkdómum. Hún fer stundum fram á 

einkastofum eða á heilsugæslustöðvum. Fyrir veikari einstak

linga er æskilegt að sérstök meðferðarteymi annist þá á þar til 

gerðum göngudeildum eða dagdeildum eða meðferðarheimilum. 

Huga þarf að mörgum þáttum, líkamlegum, andlegum og 

félagslegum. Í slíkum meðferðarteymum starfa því oft, auk 

læknis, sálfræðingur, næringarráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, 

sjúkraþjálfari, félagsráðgjafi, iðjuþjálfi og fleira fagfólk.

Sjúklingar með lystarstol þurfa oft langtímameðferð. 

Hornsteinn meðferðar er að leiðrétta vannæringu og aðstoða 

viðkomandi við að komast í kjörþyngd. Með því lagast ýmsir 

fylgikvillar bæði líkamlegir og andlegir.

Meðferð
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Margs konar tegundir af viðtalsmeðferð eru notaðar og stöðug hvatning til að ýta 

undir vilja til breytinga.

Viðtalsmeðferð getur verið nauðsynleg til að vinna með sjálfsmynd og andlega 

uppbyggingu. Fjölskyldumeðferð og hópmeðferð stuðla einnig að góðum árangri 

og endurhæfing er nauðsynleg fyrir langveika sjúklinga sem hafa einangrast og 

misst vinnufærni. Stundum er nauðsynlegt að leggja sjúklinginn inn á sjúkrahús ef 

lífshættulegt ástand skapast og getur þá þurft að gefa honum næringu í æð eða í 

gegnum magaslöngu. Þessir sjúklingar eru oft í mikilli afneitun um ástand sitt og hafa 

verið mótfallnir meðferð.

Meginmarkmið meðferðar við lotugræðgi er að draga úr eða koma í veg fyrir ofát 

og losandi hegðun. Lyfjameðferð og hugræn atferlismeðferð skila oft góðum árangri. 

Hugræn atferlismeðferð fer þannig fram að sjúklingurinn skrifar niður hugsanir, 

tilfinningar og atferli, sem tengist mat, í dagbók. Dagbókin er síðan notuð sem tæki 

fyrir sjúklinginn til að læra að þekkja hvernig ákveðin hugsanaferli brengla stjórnun 

á mataræði og hafa áhrif á tilfinningalífið.

Dæmi: Anna, 18 ára, skrifar:

Kl. 12:

Aðstæður: Er heima og er svöng. Ætla að fá mér að borða.

Matur: Borðaði eitt epli.

Líðan: Líður vel

Hugsanir: Ég er enn svöng en ég má ekki borða meira, þá get ég lent  í átkasti.  

Er með allt undir stjórn. Verð að halda í við mig svo að ég missi ekki stjórn á þyngd

inni.

Kl. 18:

Aðstæður: Ekkert til að borða heima, er mjög svöng, verð að fara út í búð. Gat 

ekki hætt að fylla innkaupakörfuna af sælgæti.  
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Matur: Súkkulaði, brauð, hnetur. Fékk átkast í bílnum á 

leiðinni heim. Kastaði síðan upp heima.

Líðan: Mjög reið við sjálfa mig fyrir að missa stjórn á mér. 

Er rosalega einmana.

Hugsanir: Ég er vonlaus, ég get aldrei haft stjórn á neinu.  

Fer í rúmið, vil ekki tala við neinn. Verð að standa mig betur 

á morgun.

Hér hefur Anna verið í hálfsvelti yfir daginn og missir sig 

um kvöldið í kolvetnafíkn og ofát og framkallar uppköst í 

kjölfarið. Í byrjun sjúkdómsins getur Anna upplifað að hún hafi 

fulla stjórn á átröskuninni og að þetta sé í lagi, en er á líður 

verður hún þunglynd og þreytt og upplifir mikið stjórnleysi og 

vanlíðan.

Hugræn atferlismeðferð getur farið fram þannig að einstakling

urinn er hluti af hóp eða einn og sér. Áhersla er lögð á fjöl

breytt mataræði og að einstaklingurinn borði eðlilega á öllum 

matmálstímum til að fullnægja eðlilegri næringarþörf.  Þá eru 

aðrir þættir, sem koma af stað átköstum og viðhalda þeim, 

skoðaðir sérstaklega.  

Meðferð einstaklinga með lotuofát er svipuð og við lotu

græðgi og hefur hugræn atferlismeðferð gefið góðan árangur 

við að stöðva átköst en virðist því miður ekki hjálpa fólki að 

léttast.

Ef þunglyndi og kvíði eru til staðar getur þurft að taka á 

því sérstaklega og lyf koma oft að góðu gagni. Lyf geta 
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einnig minnkað líkur á endurteknum veikindaköstum og hjálpað viðkomandi að ná 

stöðugleika í líðan. Lyf koma þó aldrei í staðinn fyrir aðra meðferð. Stundum getur 

vímuefnameðferð verið nauðsynleg ef áfengis eða lyfjamisnotkun er fyrir hendi. 

OA (Overeaters Anonymous) samtökin eru alþjóðleg sjálfshjálparsamtök sem einnig 

starfa á Íslandi. Þau hjálpa fólki með átraskanir og bjóða upp á reglulega fundi og 

fræðslu og starfa eftir 12sporakerfi AAsamtakanna.

Fólk með átraskanir áttar sig oft ekki á því að það er veikt og leitar því ekki aðstoðar. 

Fjölskylda og vinir geta haft áhrif á viðkomandi með því að stuðla að fræðslu og tala 

opinskátt um vandann. Foreldrar þurfa að vera vakandi fyrir breytingum á mataræði 

barna sinna og grípa inn í ef grunur leikur á að barnið sé að leiðast út í átröskun.

Viðamiklar rannsóknir á átröskunum fara nú fram um allan heim. Aðallega er verið 

að rannsaka orsakir sjúkdómanna til að hægt sé að bæta meðferð. Standa vonir til 

að þróa megi betri og sérhæfðari lyf innan fárra ára. Rannsóknir beinast einkum að 

starfsemi heilastöðva og þætti boðefnaskipta í heila er koma að stjórnun á matarlyst 

og matarhegðun. Þáttur kynhormóna í þróun átraskana er einnig í brennidepli þar 

sem veikindin byrja oftast hjá ungum stúlkum sem eru að taka út kynþroska.  
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Sýnileg einkenni lystarstols
Hegðun

 Merki um minni fæðuinntöku (borðar mun minna  
  en venjulega), t.d. ströng megrun eða fasta

 Annarleg hegðun í kringum mat, t.d. telja matarbitana
  á diskinum, lengi að borða, skera matinn í litla bita, laga
  mat fyrir aðra en neita að borða með

 Mikill ótti við að fitna, óháð líkamsþyngd

 Hræðsla við mat og aðstæður þar sem boðið er upp á mat

 Óhófleg líkamsrækt eða hreyfing

 Klæða sig í margar flíkur til að fela þyngdartap

 Átköst

 Misnotkun á hægðalyfjum eða þvagræsilyfjum til að reyna 

að stjórna þyngd 

Líkamleg merki

 Þyngdartap (oft á stuttum tíma)

 Tíðablæðingar hætta

 Fölvi og blámi á útlimum

 Þolir illa kulda

 Svimi og yfirlið

Gátlistar 

Sálrænar breytingar

 Geðsveiflur  þunglyndi

 Fullkomnunarárátta

 Óöryggi um eigin getu þótt allt gangi vel

 Sjálfsmat er háð fæðuinntöku og fæðuvali

 Dregur sig í hlé frá öðru fólki, einangrast

 Eirðarleysi, svefntruflanir.
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Sýnileg einkenni lotugræðgi
Hegðun

 Átköst. Matur og sætabrauð hverfur úr
  eldhússkápum 

 Borðar í laumi, missir úr máltíðir

 Hugsar og talar stöðugt um mat og  
 líkamsþyngd

 Forðast veitingastaði, matarboð og 
 veislur þar sem matur er á boðstólum

 Niðurbrotin(n) ef of mikið er borðað

 Fer á salerni strax eftir máltíð

 Kastar upp eftir máltíð, misnotar hægðalyf eða fastar

 Notar megrunarlyf

 Mikil og óhófleg líkamsrækt

 Ótti við að verða feit(ur), óháð þyngd

Líkamleg merki

 Bólgnir munnvatnskirtlar undir kjálkum
  eða litlar húðblæðingar undir augum

 Kvartar um hálssærindi

 Kvartar um þreytu og vöðvaverki

 Kvartar um magaverki, bakflæði eða 
  óreglu á  hægðum

 Óútskýrðar glerungsskemmdir í tönnum 
  (aðallega framtönnum)

 Algengar sveiflur í þyngd, oft 510 kg 
  upp eða niður

 Tíðatruflanir, ófrjósemi

Sálrænar breytingar

 Geðsveiflur  þunglyndi

 Fullkomnunarárátta

 Óöryggi um eigin getu þótt allt gangi vel

 Sjálfsmat er háð fæðuinntöku og fæðuvali

 Dregur sig í hlé frá öðru fólki, einangrast

 Eirðarleysi, svefntruflanir.
 

Sálrænar breytingar

 Geðsveiflur með þunglyndi, depurð,
  sektarkennd og sjálfshatri

 Mikil sjálfsgagnrýni

 Hefur þörf fyrir viðurkenningu (líka
  þína) til að vera öruggari með 
  sjálfa(n) sig

 Sjálfsvirðing er háð líkamsþyngd.
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Sýnileg einkenni lotuofáts
Hegðun

 Átköst

 Minnimáttarkennd vegna þyngdar og 
  því minni félagsleg virkni

 Reynir stöðugt nýja megrunarkúra

 Borðar lítið á almannafæri en er samt    
 of þung(ur)

Líkamleg merki

 Þyngdaraukning

 Hár blóðþrýstingur og þreyta vegna yfirþyngdar

Sálrænar breytingar

 Sjálfsmat byggist á líkamsþyngd og stjórnun á mataræði

 Draumar um betra líf og velgengni við að léttast

 Kvelst vegna matarvenja

 Truflun á starfsgetu og félagsfærni vegna yfirþyngdar

 Líkamsþyngdin er miðpunktur lífsins  
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Á Íslandi eru starfandi tvenn samtök til að styðja fjölskyldur og sjúklinga til að takast 

á við átraskanir. Þau eru: Spegillinn, stofnuð árið 2002, „hagsmuna, forvarna og 

fræðslusamtök um sjúkdómana anorexia og bulimia nervosa.“ Upplýsingar um starf

semi Spegilsins má sjá á heimasíðu þeirra: Spegillinn.is. og Forma, „samtök átröskunar

sjúklinga á Íslandi,” stofnuð árið 2005, með heimasíðu: forma.go.is

Á geðsviði Landspítalaháskólasjúkrahúss var stofnað í febrúar 2006 sérhæft með

ferðarteymi um átraskanir, „átröskunarteymi geðsviðs LSH“, sem tekur við tilvísunum 

frá öðrum fagaðilum. Teymið er þverfaglegt og veitir sjúklingum meðferð á göngudeild 

og á dagdeild. Upplýsingar eru veittar á göngudeild geðdeildar í síma 543 1000. 
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