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Norrænar ráðleggingar um næringarefni 

• Norrænt samstarfsverkefni sem fjármagnað var af 
Norrænu ráðherranefndinni 

• Hvers vegna norrænt samstarf? 

– Fámenn ríki = Fáir sérfræðingar á sviði næringar 

– Ekkert sem gefur tilefni til þess að halda að þörf fyrir 
næringarefni sé ólík milli landanna né hvernig næring 
tengist heilsu 

– Margt líkt í fæðuvali  

– Útfærsla getur þó verið breytileg milli þeirra landa sem að 
ráðleggingunum standa 

 



NNR fyrri útgáfur 

• 1.útgáfa 1980 
– Takmörkun heildarfitu og 

mettaðra fitusýra (P/S-ratio)  

– Takmörkun á viðbættum sykri 

• 2. (1989) og 3.útgáfa (1996) 
– n-3 fitusýrur 

– Fæðutrefjar 

– Salt 

– Alkóhól 

 

• 4. útgáfa 2004 
– Fita – fitugæði í fókus 

– Hreyfing og orkuþörf 

– Fæðutengdar ráðleggingar 
kynntar til sögunnar 

– Máltíðaskipan 
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NNR 5.útgáfa: Markmið 

• Að endurskoða ráðleggingar í 4.útgáfu NNR frá 2004 
miðað við stöðu þekkingar í dag 

– Áhersla var lögð á næringarefni þar sem fyrirfram var vitað 
að þekking hefði aukist verulega á síðastliðnum áratug 

– Eins var lögð áhersla á næringarefni sem hefðu sérstaka 
þýðingu fyrir neytendur á Norðurlöndunum  

• Unnið var á kerfisbundinn og gagnsæjan hátt 

– Heimasíða: www.nnr5.org   

 

http://www.nnr5.org/
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Librarian 
Team 
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2009 
• Sérfræðingum boðið á námskeið um vinnu við kerfisbundnar yfirlitsgreinar (systematic reviews) 

• Rannsóknaspurningar mótaðar 

2010 

• Leitarstrengir mótaðir í samstarfi við bókasafnsfræðing 

• Lokaleit í september 

• Greinar sem birtar voru á tímabilinu jan 2000-sept 2010 

• 1516 ágrip yfirfarin samkvæmt NNR leiðbeiningum í október og nóvember  

2011 

• 168 greinar í fullri lengd yfirfarnar í febrúar 

• 128 greinar útilokaðar, 40 greinar gæðametnar samkvæmt NNR leiðbeiningum 

• Greinar flokkaðar eftir útkomu og aldurshópum 

• “Evidence and summary tables” 

2012 

• “Grading of evidence” 

• Joðhagur á Norðurlöndum 

• Grein birtist endanlega í september  

Dæmi um tímaramma – vinna við SLR um joð 
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Takmarkanir og verkefni vinnuhópsins 

• “Grading of evidence” í þessum yfirlitsgreinum byggir 
einungis á tímabilinu 2000-2010/11  

• Taka þarf tillit til eldri rannsókna/ráðlegginga 

– Rannsóknir eru sjaldan hannaðar þannig að auðvelt sé að 
nota þær til að ákvarða ráðlagða dagsskammta  

 

• Eru einhverjar forsendur til að breyta ráðleggingunum? 

• Styðja nýjar rannsóknir núverandi ráðleggingar? 
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Breytingar sem kynntar eru í nýjum 
Norrænum ráðleggingum 

• D-vítamín  

– RDS hækkar úr 7,5 µg/dag í 10 µg/dag fyrir 2ja ára og eldri 

– RDS fyrir aldraða (≥75 ára) hækkar úr 10 µg/dag í 20 µg/dag 

• RDS fyrir selen hefur verið aukinn úr 40 µg/dag í 50 
µg/dag fyrir fullorðna  

• Ráðlegging um hlutfall próteina í fæði ≥65 ára og eldri 
hefur verið hækkuð í 15-20E% (var áður 10-20%)  

• Aukin áhersla á gæði fitu og kolvetna  
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Meiri áhersla lögð á uppsprettur 

næringarefna en í fyrri útgáfum 
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Fyrir hverja? 

• The NNR are intended for the general population 

 

• The recommendations generally cover temporarily 
increased requirements, for example, during short-
term mild infections or certain medical treatments 
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En ekki fyrir…. 

• …and not for groups or individuals with diseases or 
other conditions that affect their nutrient 
requirements 

• The recommended amounts are usually not suited 
for long-term infections, malabsorption, or various 
metabolic disturbances or for the treatment of 
diseases or significant weight reduction 
– For specific groups of individuals with diseases and for 

other groups with special needs or diets dietary 
composition might have to be adjusted accordingly 
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Hvernig komum við í veg fyrir að 
sérfæði eða sérsniðin næringarmeðferð 

smitist út í samfélagið? 
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• Ekki hægt að draga þá ályktun af niðurstöðum rannsókna að 
hlutfallsleg skipting orkuefnanna (kolvetni, prótein, fita) sé 
mikilvæg er kemur að forvörnum. 

• Orkuþéttni : Neysla á orkuþéttum mat virðist auka líkur á 
þyngdaraukningu 

• Kolvetni : Gæði/uppruni virðist skipta miklu máli 
– Neysla á trefjum (úr grænmeti, ávöxtum,heilkorni) minnkar líkur á 

þyngdaraukningu 
– Neysla á fínunnu kolvetni (hvítur sykur, hvítt hveiti og annað fínunnið 

kornmeti) eykur líkur á þyngdaraukningu 

Á þessu byggja 
ráðleggingar um 

fæðuval sem 
settar eru fram í 
forvarnarskyni 



Matvæladagur MNÍ 2013 

Ekki hægt að draga sterkar ályktanir út frá þeim 
íhlutandi rannsóknum sem þegar hafa verið gerðar 
(6 rannsóknir) 
 
Bera saman mismunandi samsetningu 
 
Við erum bara rétt að byrja! 



EN HVAÐ MEÐ SJÁLFT ÞYNGDARTAPSTÍMABILIÐ? 

Er skipting orkuefnanna sem sett er 
fram í NNR, eða öðrum sambærilegum 
forvarnar ráðleggingum, sú besta? 
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NNR og aðrar sambærilegar ráðleggingar 

• Eru þær hafnar yfir gagnrýni? 

• Hafa þær verið misnotaðar? 

• Er kominn tími til að bæta nákvæmnina?  

– Gefa betri ráðleggingar til hópa með sérþarfir eða 
sjúkdóma? 

– Styrkja innviði þannig að hægt sé að miðla betur 
klínískri næringarfræði? 

– Framkvæma rannsóknir sem gætu í framtíðinni leitt til 
bættra ráðlegginga fyrir hópa með sérþarfir? 


