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Rannsóknir og upplýsingar
um mataræði Íslendinga

Landskannanir: 

• Landskönnun á mataræði fullorðinna, 2010-2011.

• Landskönnun á mataræði fullorðinna, 2002. 

• Landskönnun á mataræði fullorðinna, 1990.

• Í seinni tíð hafa kannanir á mataræði barna farið fram á 
Rannsóknastofu í næringarfræði við Háskóla Íslands nú 
síðast landskönnun á mataræði 6 ára barna 2011-2012.

Fæðuframboð:

• Upplýsingum safnað árlega um framboð og sölu matvæla 
og birt á heimasíðu EL og í norrænni tölfræðihandbók.

Vaktanir: 

• Heilsa og líðan Íslendinga 2007, 2009, 2012, 2017 

• Norræn vöktun á mataræði, hreyfingu og holdafari 
(NORMO), fór fyrst fram 2011, önnur umferð 2014.

• Vöktun áhrifaþátta heilbrigðis og þar með talið á næringu, 
2014, 2015, 2016 og 2017.

http://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/rannsoknir/kannanir-a-mataraedi/
https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/tolfraedi/heilsa-og-lidan/naering/

http://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/rannsoknir/kannanir-a-mataraedi/
https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/tolfraedi/heilsa-og-lidan/naering/


Norræn vöktun á mataræði, hreyfingu og holdafari -
markmið

• Fá upplýsingar um 
stöðu og þróun
heilsuhegðunar meðal
barna og fullorðinna á 
Norðurlöndunum. 

• Bera saman niðurstöður
milli landanna.

• Skoða félagslegan
ójöfnuð í mataræði, 
hreyfingu og holdafari.



Aðferð

• Gögnum safnað á sama tíma í löndunum 5 árin 2011 og 2014
• Þátttakendur:

– 4.949 börn á aldrinum 7-12 ára
– 17.755 fullorðnir á aldrinum 18-65 ára

• Mataræði:
– Tíðni neyslu á ávöxtum, grænmeti, brauði, fiski, osti, unnum 

kjötvörum (pylsum, bjúgum eða kjötfarsi), sykurríkum 
fæðutegundum og drykkjum og gæði fitu (tegund viðbits og 
fitunotkun við eldamennsku). 

• Metin voru gæði mataræðisins með hollustustuðli, reiknað var 
hlutfall þeirra sem voru með óhollt, miðlungs hollt og hollt 
mataræði. 

• Safnað upplýsingum um félagslega þætti, hreyfingu, sjálfgefna 
hæð og þyngd, áfengis- og tóbaksnotkun (2014).



Staðan og þróun í gæðum mataræðis fullorðinna             
á Norðurlöndunum og Íslandi 2011 og 2014
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* Marktækur munur á milli kannana

Hollustu stuðull (e. dietary index) byggir á tíðni neyslu ávaxta 
og grænmetis, fisks, heilkornabrauða og matvara sem 
innihalda mikið af mettaðri fitu eða viðbættum sykri. 



Staðan í mataræði fullorðinna á 
Norðurlöndunum 2014

„Most favorable“ „Least favorable“

Mataræði

Óhollt mataræði (%)

Ávextir og grænmeti (tíðni/dag)

Fiskur (tíðni/viku)

Heilkornabrauð (tíðni/dag)

Mikil neysla fæðu sem er rík af mettaðri fitu (%)

Mikil neysla sykurríkrar fæðu (%)

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=Flag+svensk&source=images&cd=&cad=rja&docid=1_MfIT7kMa7GmM&tbnid=uTDywtdFeMzleM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gammel.citat-uglen.dk/livets-mysterier.htm&ei=r7tmUf6JHou7PcW7gbgJ&psig=AFQjCNEdLzzG6dMypsdUUMHoZxzhGUIelg&ust=1365773609237788
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=Flag+svensk&source=images&cd=&cad=rja&docid=1_MfIT7kMa7GmM&tbnid=uTDywtdFeMzleM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gammel.citat-uglen.dk/livets-mysterier.htm&ei=r7tmUf6JHou7PcW7gbgJ&psig=AFQjCNEdLzzG6dMypsdUUMHoZxzhGUIelg&ust=1365773609237788
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=W8hVl8Ka_-gyLM&tbnid=2QSawX2d3nDhKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jensunmack.dk/wordpress-3/?p%3D28034&ei=PrtmUYnlKYm7PduggagM&psig=AFQjCNGxDDdv89TdrXnSpW4t05fTX9dStA&ust=1365773385354027
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=W8hVl8Ka_-gyLM&tbnid=2QSawX2d3nDhKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jensunmack.dk/wordpress-3/?p%3D28034&ei=PrtmUYnlKYm7PduggagM&psig=AFQjCNGxDDdv89TdrXnSpW4t05fTX9dStA&ust=1365773385354027
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=Flag+svensk&source=images&cd=&cad=rja&docid=1_MfIT7kMa7GmM&tbnid=uTDywtdFeMzleM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gammel.citat-uglen.dk/livets-mysterier.htm&ei=r7tmUf6JHou7PcW7gbgJ&psig=AFQjCNEdLzzG6dMypsdUUMHoZxzhGUIelg&ust=1365773609237788
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=flag+finland&source=images&cd=&cad=rja&docid=TVwvB8_yUh3-tM&tbnid=UzI42tecDu-zmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flags.net/FINL.htm&ei=tbxmUcbOH8eCOLmsgLAC&psig=AFQjCNFGgHszlluqjNUDmgvnW4j2cHJShA&ust=1365773869364309
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=Flag+norsk&source=images&cd=&cad=rja&docid=OT6z_PJjWDUhlM&tbnid=Tfn0zJbYK9oFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trollhouse.dk/varegrupper/souvenir/flag/norsk-flag.html&ei=ebtmUbK7K4WuPOfpgZgO&psig=AFQjCNFK0hwVjY2yW4A1K61IxAYm1E4uNg&ust=1365773556058274
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=Flag+norsk&source=images&cd=&cad=rja&docid=OT6z_PJjWDUhlM&tbnid=Tfn0zJbYK9oFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trollhouse.dk/varegrupper/souvenir/flag/norsk-flag.html&ei=ebtmUbK7K4WuPOfpgZgO&psig=AFQjCNFK0hwVjY2yW4A1K61IxAYm1E4uNg&ust=1365773556058274
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=Flag+norsk&source=images&cd=&cad=rja&docid=OT6z_PJjWDUhlM&tbnid=Tfn0zJbYK9oFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trollhouse.dk/varegrupper/souvenir/flag/norsk-flag.html&ei=ebtmUbK7K4WuPOfpgZgO&psig=AFQjCNFK0hwVjY2yW4A1K61IxAYm1E4uNg&ust=1365773556058274


Breytingar í mataræði fullorðinna 
frá árinu 2011 til 2014

Norðurlöndin
öll

DK FI SE IS NO

Mataræði

Óhollt mataræði (%) Neikvæð Óbreytt Óbreytt Neikvæð Neikvæð Neikvæð

Ávextir og grænmeti (tíðni/dag) Óbreytt Óbreytt Jákvæð Jákvæð Óbreytt Neikvæð

Fiskur (tíðni/viku) Neikvæð Neikvæð Óbreytt Óbreytt Óbreytt Neikvæð

Heilkornabrauð (tíðni/dag) Neikvæð Neikvæð Neikvæð Neikvæð Neikvæð Neikvæð

Mikil neysla fæðu sem er rík af mettaðri fitu (%) Neikvæð Óbreytt Óbreytt Neikvæð Neikvæð Neikvæð

Mikil neysla sykurríkrar fæðu (%) Jákvæð Jákvæð Jákvæð Óbreytt Óbreytt Jákvæð



Félagslegur ójöfnuður í mataræði (óhollt mataræði) 
Fullorðnir, Norðurlöndin í heild og Ísland

Félagslegur ójöfnuður 
Norðurlöndin í heild

2014

Félagslegur ójöfnuður Ísland
2014

Mataræði (óhollt mataræði) Mikill 
(minnkaði milli ára*)

Í meðallagi
(minnkaði milli ára*)

Hlutfallslegur munur (%) = [(gildi fyrir hópinn með mestu 
menntun – gildi fyrir hópinn með minnstu menntun)
/ gildi fyrir hópinn með mestu menntun ] * 100

Lítill munur ≤ 10%
Í meðallagi munur 10-20%
Mikill munur ≥ 20%

*fleiri borðuðu óhollt í hópnum með mesta menntun 



Vöktun áhrifaþátta heilbrigðis - næring
2014, 2015, 2016 og 2017

• Netkönnun, Gallup

• Úrtak 2014: 2876, þátttaka 58,9% (nóvember-desember)

• Úrtak 2015: 2819, þátttaka 61% (nóvember-desember)

• Úrtak 2016: 8000, þátttaka 57,6% (júní-desember)

• Úrtak 2017: 8000, í vinnslu (febrúar-desember)

• Spurt um: 
– Tíðni neyslu ávaxta og berja, grænmetis, sykraðra og 

sykurlausra gosdrykkja

– Hversu oft er tekinn D-vítamíngjafi, þ.e. lýsi eða 
lýsisbelgir/-hylki eða D-vítamíntöflur. 

– Hvort viðkomandi þekki eða hafi heyrt talað um 
matvælamerkið Skráargatið. 



Hlutfall karla og kvenna sem neyta 
ákveðinna fæðutegunda og þekking á 
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Samantekt

• Samkvæmt NORMO hefur þeim fjölgað frá 2011 til 
2014, sem borða óhollan mat, bæði hér á landi og á 
Norðurlöndunum í heild.

• Samkvæmt vöktun á áhrifaþáttum heilbrigðis hefur 
verið jákvæð þróun í ávaxta- og grænmetisneyslu frá 
2014, neysla á sykruðum gosdrykkjum breyttist lítið, 
færri taka D-vítamín 2016 en 2015 og ekki hefur orðið 
breyting á þekkingu á Skráargatinu frá 2015. 

• Niðurstöður þessara vaktana sýna að það er orðið mjög 
brýnt að framkvæma landskönnun á mataræði og fá 
ítarlegri upplýsingar um neyslu matvara, næringarefna 
og annarra efna.



LÝÐHEILSUVÍSAR OG 
HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG



Hvað eru lýðheilsuvísar?

• Lýðheilsuvísar eru safn mælikvarða sem gefa 
vísbendingar um heilsu og líðan þjóðarinnar og 
áhrifaþætti þeirra.

• Við berum okkur gjarnan saman við önnur lönd en 
berum sjaldnar saman mismunandi svæði á Íslandi.

• Svæðisbundinn munur á heilsu er þekktur víða um 
heim.

• Þurfum að fylgjast með stöðu mála á Íslandi.

www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar

http://www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar


Lýðheilsuvísar (frh.)

• Sveitarfélög og heilbrigðisumdæmi 
eru vettvangur heilsueflingar og 
heilbrigðisþjónustu.

• Viljum auðvelda sveitarfélögum 
og heilbrigðisþjónustu að:

– greina stöðu svæðisins

– finna styrkleika og áskoranir hvers svæðis

– skilja betur þarfir íbúanna

– …svo hægt sé að vinna að því að bæta heilsu og 
líðan

www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar

http://www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar


Einblöðungar fyrir hvert umdæmi

www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar

http://www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar


Lifnaðarhættir

www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar

http://www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar


Hlutfall fullorðinna sem drekkur sykraða eða 
sykurlausa gosdrykki einu sinni á dag eða oftar
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Gosdrykkjaneysla fullorðinna. Vöktun 2016. Sykraðir og/eða sykurlausir ≥ daglega. (Svara einu sinni á dag eða oftar).

** Marktækt frábrugðið landinu öllu miðað við 95% öryggismörk (p<0,05)

**

**

www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar

http://www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar


Yfirlit yfir heilsueflandi starf hjá 
Embætti landlæknis

www.landlaeknir.is/samfelag
www.facebook.com/heilsueflandisamfelag

http://www.landlaeknir.is/samfelag
http://www.facebook.com/heilsueflandisamfelag


Reykjavíkurborg
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http://www.landlaeknir.is/
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item28551/Heilsueflandi-samfelag


Hvað er Heilsueflandi 
samfélag? 

• Heildræn nálgun sem EL vinnur að í samstarfi við 
sveitarfélög, opinberar stofnanir o.fl.

• Í slíku samfélagi er heilsa og líðan allra íbúa höfð 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 forvarnar- og 
heilsueflingarstarfi.



Meginmarkmið 
Heilsueflandi samfélags

Að styðja samfélög í að 
skapa aðstæður sem stuðla að heilbrigðum 

lífsháttum, heilsu og vellíðan allra íbúa.



Hvað leggur Embætti landlæknis  
til samstarfsins?

• Stuðning og ráðgjöf til 
stýrihópa

• Skilgreinir og birtir 
lýðheilsuvísa

• Gátlista fyrir áhersluþætti
Heilsueflandi samfélags og 
heilsueflandi skóla á 
www.heilsueflandi.is

• Nafn samfélags á heimasíðu 
embættisins

• Ráðleggingar, fræðsluefni
og annað stuðningsefni

• Heilsueflandi vinnustofur í 
landsfjórðungum

• Námskeið fyrir starfsfólk 
heilsugæslu varðandi 
heilsuhegðun

• Kynningarefni, hnapp á 
heimasíðu og fána

http://www.heilsueflandi.is/


Heilsueflandi.is
Sveitarfélög og skólar fá aðgang að lokuðu vinnusvæði til að halda utan 

um heilsueflingarstarfið (gátlistar, aðgerðaáætlanir, skýrslur ofl). 

http://www.heilsueflandi.is/


Gátlisti fyrir næringu 
í heilsueflandi samfélagi

-vellíðan með hollu mataræði

Það er einnig verið að vinna að gátlista fyrir heilsugæsluna og kemur 
næringin þar inn líka. 



Varðandi þáttinn næring í Heilsueflandi samfélagi þá 
er mikilvægast að:

• Stuðst sé við opinberar ráðleggingar um mataræði 
þegar teknar eru ákvarðanir er varða næringu 
íbúanna.

• Tryggt sé gott aðgengi að hollum mat og drykk í 
stofnunum samfélagsins í samræmi við 
ráðleggingar.

Næring



TAKK FYRIR

www.landlaeknir.is/naering
www.landlaeknir.is/lydheilsuvisar

www.landlaeknir.is/samfelag

http://www.landlaeknir.is/naering
http://www.facebook.com/heilsueflandisamfelag
http://www.landlaeknir.is/samfelag

