
FÉLAGI OA SAMTAKANNA – REYNSLUSAGA 
 

Komið þið sæl! Ég heiti NN og er matarfíkill. Ég hef náð bata með hjálp OA 

samtakanna og ætla að segja ykkur frá samtökunum og minni reynslu. 

OA-SAMTÖKIN 

Það er líklega best að byrja á því að segja ykkur frá því hvað OA-samtökin 

eru: OA stendur fyrir Overeaters Anonymous, eða ,,ónefndar ofætur” . 

Samtökin voru stofnuð 1960 í Bandaríkjunum að fyrirmynd AA-

samtakanna. Á Íslandi voru samtökin stofnuð 1982 og eru nýorðin 20 ára.  
 

Þetta eru sem sagt ,,12-spora samtök“ sem þýðir að við notum 12 spor AA-samtakanna, til að losna 

undan matarfíkn, við setjum orðin ,,matur“ í stað ,,áfengis“ og ,,matarfíkill“ eða ,,ofæta“í stað 

,,alkóhólisti“. Við í OA erum ekki öll eins, við erum konur og karlar á öllum aldri. Við eigum það eitt 

sameiginlegt að hafa ekki stjórn á áti okkar. Sumir matarfíklar hafa aldrei orðið feitir, heldur losa sig við 

afleiðingar ofátsins með uppköstum, ofurlíkamsrækt eða svelti. Við trúum því að ofát sé bæði líkamlegur 

og andlegur sjúkdómur, sem hægt sé að halda í skefjum, einn dag í einu, með því að fylgja kerfi OA-

samtakanna. 

Eins og nafn samtakanna ber með sér er nafnleyndin mjög mikilvæg. Það þýðir EKKI að við séum einhver 

,,leyniregla” heldur það, að við tölum ekki um það hverjir aðrir séu á fundum, eða hvað þeir segja og út á 

við eru samtökin ekki tengd ákveðnum einstaklingum, enda talar enginn einn einstaklingur fyrir munn 

samtakanna. Þetta er bæði til að vernda einstaklinga og samtökin í heild. OA tengist engri annarri 

starfsemi, hvorki skyldri né óskyldri og samtökin taka ekki afstöðu til annarra mála en sinna eigin. 

Samtökin eru opin öllum, sem vilja losna undan matarfíkn, það eru engar meðlimaskrár og engin 

félagsgjöld. OA gefur ekki út neina matarkúra, heldur er fólki ráðlagt að leita til fagfólks til að fá 

leiðbeiningar varðandi mataræði. 

MÍN SAGA 

Styrkur OA liggur m.a. í því að þar miðlum við af okkar eigin reynslu og það er einmitt það sem ég ætla 

að gera. 

Ég hef verið frekar upptekin af mat, alveg síðan ég var krakki, ég á óteljandi minningar sem tengjast mat. 

Ég man til dæmis eftir nesti í sumum ferðalögum, þó ég muni lítið annað, ég hafði oft áhyggjur af því að 

ég fengi ekki nóg og einhver annar fengi kannski meira en ég. 



Ég var fremur feitlaginn krakki og um 11 ára aldurinn fór ég fyrst í megrun. Það var í megrunarklúbbnum 

,,Línunni“ , þar var maður vigtaður reglulega og klappað ef maður léttist og borgaði sekt ef maður 

þyngdist. Ég léttist eitthvað í þessum kúr en bætti því svo á mig aftur áður en langt um leið. Þetta var 

bara byrjunin á ,,megrunar ævintýrinu mikla“. 

Næstu 16 árin var ég alltaf í megrun, á leiðinni í megrun, eða nýhætt í megrun. Samt þyngdist ég alltaf 

meira og meira. Ég reyndi allt, sem hugsanlega gæti grennt mig. Ég hef ótal sinnum ákveðið að hætta að 

borða alla óhollustu, eða að borða reglulega, borða alltaf sitjandi við matarborðið, tyggja hvern bita 20 

sinnum og leggja frá mér hnífapörin, drekka alltaf vatnsglas á undan matnum og fleira í þessum dúr. 

Ég fór í ,,Súpukúrinn“, ,,Jógúrtkúrinn“, ,,Geimfara-fæðið“, ,,1000 he. kúrinn“ að ógleymdum öllum ,,duft 

og pillukúrunum“ og svo mætti lengi telja, ég fór líka í óteljandi ,,skynsamlega kúra“, gekk vikulega til 

næringarráðgjafa í 3 mánuði og reiknaði út hitaeiningar og kolvetnahlutfall, ég las mér mikið til um 

næringu og heilsufæði og prófaði að gerast grænmetisæta, ég lét leggja mig inn á heilsustofnun NLFÍ og 

reyndi að fasta. 

Ég hef meira að segja keypt ,,dáleiðsluspólu“ sem endurtók í sífellu staðhæfingar ein og ,,ég er ekki 

svöng“, ,,ég þarf ekki að borða“. Ég hef margoft farið í líkamsrækt og stundum hef ég setið á þrekhjólinu 

og reiknað út á meðan hvað ég væri að brenna mörgum hitaeiningum og hvað það væru mörg epli eða 

brauðsneiðar. Ég hef keypt mér föt, sem eru númeri of lítil og ætla að passa í þau eftir svo og svo langan 

tíma og það átti að vera hvatning til að grennast, en virkaði heldur ekki. 

Ég hef farið í óteljandi megranir og ,,átök“ og alltaf hef ég trúað því að,, NÚNA TAKIST ÞETTA“ , ég geri 

áætlun og reikna út hvenær ég verði komin í kjörþyngd, fer svo af stað og þetta byrjar voða vel, svo 

smám saman rennur þetta allt út í sandinn og ég skil ekkert í því hvað varð um öll góðu áformin. En ég 

ákveð þá bara að nú sé kúrinn hvort eð er ,,ónýtur“ svo ég borða það sem mig lystir og byrja bara aftur á 

morgun, eða á mánudaginn, eða um mánaðarmótin, eða um áramótin… 

Svona enduðu öll mín góðu áform, fyrr, eða síðar (yfirleitt fyrr!). Það var eins og ásetningur minn 

hreinlega gufaði upp og ég skildi ekkert í því afhverju þetta gerðist. Ég grenntist oft eitthvað, en kílóin 

komu jafnharðan aftur, og alltaf gott betur. Það var eins og ég vissi alveg hvað ég ætti að gera, en gæti 

bara ekki farið eftir því. Á öðrum sviðum gekk mér ágætlega og ég hafði nógan viljastyrk til að gera það 

sem ég ætlaði mér, en ég hreinlega gat ekki haft stjórn á mataræði mínu og holdafari. Ég skammaðist 

mín fyrir að hafa ekki nægan viljastyrk til að grenna mig og fannst mjög niðurlægjandi að vera svona feit. 



Þegar ég var 27 ára gömul, var ég, þrátt fyrir allar mínar megrunartilraunir, farin að slaga hátt í 120 kíló 

og var alveg búin að gefast upp. Ég hélt að ég væri dæmd til að vera feit alla ævi, með öllum þeim 

vandræðum sem því fylgir. 

Þá hitti ég konu, sem hafði náð að grennast heilmikið – og halda því. Hún sagði mér frá OA-samtökunum 

og mér fannst ég ekki hafa neinu að tapa, svo ég ákvað að fara á fund. 

Mér þótti þetta frekar skrítið, en mér var ráðlagt að koma á 6 fundi áður en ég afskrifaði OA. Það þurfti 

enga sex fundi til, því ég fann fljótlega að þetta fólk skildi hvað ég var að glíma við. 

Það hafði sjálft reynslu af því að viljastyrkur hafði ekkert að segja, þegar matur var annars vegar. Ég 

hreinlega ,,drakk í mig“ það sem þetta fólk hafði að segja og útvegaði mér allt það OA lesefni sem ég gat 

fundið. Ég komst í ,,fráhald“, þe. Ég gat haldið mér frá ofáti (- en það er sambærilegt því að vera ,,edrú” í 

AA). 

OA gefur ekki út neina matarlista, heldur skilgreinir hver og einn sitt fráhald. Ég ákvað að hætta alveg að 

borða sykur og borða þrjár máltíðir og einn ávöxt á dag. Ég mætti amk. vikulega á fundi og var reglulega í 

sambandi við OA-félaga í síma. Þetta var ótrúlegt, því í fyrsta skipti á ævinni gat ég haldið mig við 

eitthvað reglulegt mataræði. Það komu vissulega erfiðir dagar, en þá gat ég alltaf hringt í einhvern sem 

skildi mig og undantekningarlaust leið fíknin hjá. 

Ég fór að léttast og mér leið ótrúlega mikið betur andlega, því ég var nánast laus við endalausar hugsanir 

um mat og megranir. Þetta gekk svo vel að eftir svona 2 1/2 ár, þegar ég var komin í gott líkamlegt form 

og hafði lést um þrjátíu og eitthvað mörg kíló hafði ég fullt af orku í allt mögulegt, sem mig hafði áður 

aðeins dreymt um. Ég varð svo upptekin í öllum nýju áhugamálunum að ég fór að sleppa úr einum og 

einum OA-fundi, hætti að lesa OA-efni, hafði sjaldan tíma til að hringja í OA-félaga. Að lokum ákvað ég 

að ég væri ,,læknuð” og gæti alveg gert þetta sjálf, enda kunni ég þetta allt svo vel. 

Það liðu í mesta lagi 6 mánuðir, þar til ég var komin í ofát aftur, það gerðist hægt og bítandi og ég var 

eflaust manna síðust til að sjá það. Ég fór aftur að þyngjast og reyndi örvæntingarfullt að ná stjórn á 

mataræðinu og reyndi enn fleiri megrunarkúra, en ekkert gekk. Ég frétti að það væri komið eitthvað nýtt 

lyf, sem gæti hjálpað, en fékk að vita hjá heimilislækninum að ég yrði að léttast um nokkur kíló ÁÐUR en 

ég fengi lyfið, en ég gat það ekki einu sinni. Sjálfsmyndin hrapaði niður í hlutfalli við það sem vigtin rauk 

upp. Um þar síðustu áramót var ég alveg komin í þrot, ég var búin að bæta á mig allri þeirri þyngd, sem 

ég losnaði við í OA, og gott betur, samt var ég stöðugt í megrun, á leiðinni í megrun eða nýhætt í 



megrun. Ég greindist með hækkaðann blóðsykur og hækkaða þvagsýru og var sagt að ég hreinlega YRÐI 

að grenna mig. Ég vaknaði á morgnana og ákvað að ,,Í DAG“ byrja ég í megrun, en það entist sjaldnast 

lengur en fram að hádegi. Í örvæntingu minni gerði ég það sem ég ætlaði aldrei aftur að gera; ég fór í 

enn einn duft og pillukúrinn, en mér leið ömurlega, bæði líkamlega og andlega og blóðsykurinn var alltof 

hár en þyngdin bara rétt mjakaðist niður á við. 

Að lokum gafst ég upp á að reyna að gera þetta sjálf og ákvað að fyrst það eina sem hefði hjálpað mér til 

lengri tíma væri OA, væri ekkert eftir annað en að fara aftur þangað. Mér fannst erfitt að hafa mig í að 

fara aftur á fund, því mér fannst ég alveg hrikalega misheppnuð. Þegar ég loksins fór aftur á OA-fund, var 

það eins og að koma heim, þó ég þekkti fæsta, sem á fundinum voru. Ég hitti fólk, sem hafði náð góðum 

árangri og haldið honum. Ég ákvað að reyna nú að læra af öðrum í stað þess að þykjast vita allt best sjálf, 

ég fór að stunda fundi og reyndi að komast í fráhald. Ég komst nokkrum sinnum í fráhald, en féll alltaf 

eftir einhverjar vikur. Ég ákvað því að prófa eitthvað nýtt, sem ég hafði ekki gert í minni fyrri OA-göngu 

og fékk mér trúnaðarkonu. Ég gerði mér ,,mataráætlun”, skynsamlegan ramma, um það hvað ég myndi 

borða, hve oft á dag og ákvað að sleppa öllum sykri. Síðan skrifaði ég í bók, hvað ég ætlaði að borða í 

hverja máltíð næsta dag og hringdi í trúnaðarkonuna og las upp fyrir hana áætlunina. Þetta gerði ég á 

hverjum degi í 14 mánuði. Þá fyrst treysti ég mér til að taka jafnóðum ákvarðanir varðandi mat. Í dag hef 

ég líka mataráætlun, en skrifa hana ekki niður, heldur borða ég morgunmat, hádegismat og kvöldmat, 

einn ávöxt um miðjan daginn og annan um kvöldið. Ég borða ekki milli mála, snerti ekki sykur og forðast 

hvítt hveiti og mikið unnin matvæli. Nokkrum vikum eftir að ég komst í fráhald fann ég að eitthvað 

breyttist. Mér fannst eins og greindarvísitalan snarhækkaði! Allt í einu hafði ég miklu meiri tíma og orku, 

enda var ég laus við stanslausar matarhugsanir, svo heilasellurnar gátu fengist við eitthvað annað! Eins 

var ég ekki lengur að misbjóða líkama mínum með of miklum eða óhollum mat lengur og það hefur 

eflaust haft sitt að segja. 

Ég hef nú verið í fráhaldi í rúma 19 mánuði og lést um meira en 30 kíló. Blóðsykurinn hefur verið 

eðlilegur frá því ég komst í fráhald og heilsan er miklu betri. Ég hætti að léttast á tímabili og leitaði þá til 

næringarráðgjafa og fékk að vita að það væri ekkert óeðlilegt og fékk góðar ráðleggingar um það hvernig 

ég gæti bætt mataræðið. Með því að vera í OA get ég nýtt mér ráðleggingar og tekið ábyrgð á lífi mínu 

og heilsu. Nú er ég er farin að léttast aftur og ég efast ekki um að, ef ég held áfram að gera það sem ég 

er að gera í dag, endar með því að ég nái eðlilegri þyngd. 



En eins og ég sagði áðan, teljum við í OA að matarfíkn sé bæði líkamlegur og andlegur sjúkdómur. Ég 

vinn í líkamlega batanum, með því að vera með mataráætlun, eða skilgreina hvað ég ætla að borða og 

hvað ekki. Ef ákveðnar fæðutegundir kveikja hjá mér fíkn, verð ég að útiloka þær úr mataræði mínu. Eitt 

af því sem hefur hjálpað mér er slagorðið: ,,Einn dagur í einu”. Það virðist óviðráðanlegt ef ég ætla að 

ákveða að borða aldrei aftur sykur, en það er miklu viðráðanlegra ef ég hugsa mér bara að ég ætli ekki 

að borða sykur í dag, ég sé til hvað verður á morgun, en í dag ætla ég ekki að gera það. 

Til að ná bata andlega, þarf ég að vinna í sjálfri mér með því að fylgja kerfi OA, einn dag í einu. 

Reynslusporin 12, sem fengin eru frá AA eru ótrúlega árangursrík aðferð og eru það sem skilur á milli OA 

og allra stuðnings- eða megrunarhópa. 

Til að viðhalda þeim bata sem ég hef fengið þarf ég að gera ýmislegt. Ég fer á 1-2 fundi í viku, er í 

sambandi við OA-félaga, hef mataráætlun, les OA og AA-lesefni og aðstoða nýliða. Þetta tekur vissulega 

einhvern tíma, en honum er vel varið. Það má segja að þetta séu mikil kjarakaup, því það sem ég fæ til 

baka er margfalt meira en það sem ég legg af mörkum. Í staðinn fæ ég betri líðan, bæði andlega og 

líkamlega, ég losna við eilífar matarhugsanir og megrunarpælingar, ég hef mikið meiri orku og verður því 

miklu meira úr verki og sjálfstraustið hefur batnað til muna. Og síðast en ekki síst grennist ég. 

Takk fyrir. 

 


