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Útdráttur 

Rannsóknir sýna að regluleg líkamshreyfing getur viðhaldið heilbrigði og dregið 

úr skaðlegum áhrifum sjúkdóma. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á 

tengsl líkamshreyfingar fullorðinna Íslendinga við heilsufars- og lýðfræðilega 

þætti. Úrtak rannsóknar var fengið úr fyrsta áfanga Áhættuþáttakönnunar 

Hjartaverndar (REFINE-Reykjavik study), handahófsvalið úr Þjóðskrá alls 9478 

einstaklingar. Hér var unnið með hluta þess úrtaks (N=4753). Þátttakendur voru 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu, 20-73 ára, 51% konur. Rannsóknin er megindleg 

lýsandi fylgnirannsókn. Hjartavernd sá um gagnasöfnum, þ.e. mælingar og 

spurningalistakönnun á lokuðu svæði á veraldarvefnum. Rannsóknarspurningu 

um tengsl líkamshreyfingar og heilsufars- og lýðfræðilegra þátta var svarað með 

tíðnidreifingu og fylgniprófum. Tölfræðilega marktæk tengsl mældust milli 

líkamshreyfingar og: a) kyns, þar sem konur stunda líkamshreyfingu að jafnaði 

meira en karlar (p=0,017); b) aldurs, þar sem líkamshreyfing minnkaði að 

jafnaði með hækkandi aldri (p≤0,001); c) líkamsþyngdarstuðuls, þar sem 

líkamshreyfing minnkaði eftir því sem líkamsþyngdarstuðull hækkaði (p≤0,001);  

d) persónuleikagerðar, þar sem líkamshreyfing var að jafnaði minni hjá þeim 

sem eru með persónueikagerð D (p≤0,001); e) reykinga, þar sem líkamshreyfing 

var að jafnaði minni hjá reykingamönnum (p≤0,001) og helmingur þeirra lifir 

kyrrsetulífi; f) sykursýki (p=0,032), háþrýstings (p≤0,001) og langvinnrar 

lungnateppu (p=0,007) þar sem líkamshreyfing var að jafnaði minni hjá þeim 

sem hafa einhvern ofantalinna sjúkdóma; g) líkum á kransæðasjúkdómi á næstu 

10 árum samkvæmt áhættureikni Hjartaverndar, þar sem líkamshreyfing 

minnkaði að jafnaði eftir því sem áhættan jókst (p≤0,001). Tölfræðilega 

marktæk tengsl mældust ekki milli líkamshreyfingar og þess að vera með 
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kransæðasjúkdóm samkvæmt spurningalista (p=0,98). Niðurstöður rannsóknar-

innar benda til þess að aukin tíðni sjúkdóma og einkenna sem tengd eru 

lífsstílsvandamálum fylgir marktækt minni líkamshreyfing. Gera má ráð fyrir að 

einstaklingar úr þessum hópum séu í brýnni þörf fyrir heilsueflandi íhlutun um 

líkamshreyfingu. Niðurstöðurnar leggja grunninn að frekari rannsóknum á 

viðfangsefninu og geta nýst stjórnvöldum og heilbrigðisstarfsfólki við að leita 

skilvirkra leiða til að auka líkamshreyfingu fullorðinna Íslendinga.  
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Abstract 

The purpose of this study was to shed light on the association between physical 

activity (PA), health-related factors and demographical factors. The study 

sample consisted of 9478 indiviuals who were participants in the REFINE-

Reykjavik study. Part of that sample was used in the current research (N=4753). 

Participants were 20-73 years old, 51% female and lived in the capital area. This 

quantitative descriptive correlational study used data measures and a 

questionnaire from Hjartavernd. Frequency analysis and correlationals tests were 

used to answer the research question about the association between PA and 18 

health-related and demographical factors. Statistically significant association 

was found between PA and: a) sex, PA was higher among women than men 

(p=0,017); b) age, PA gradually decreased with age (p≤0,001); c) Body mass 

index (BMI), PA decreased as the BMI increased (p≤0,001); d) personality, PA 

was lower among participants with type-D personality than non type-D 

personality (p≤0,001); e) smoking, smokers PA was lower compared to non-

smokers (p≤0,001) and 50% of smokers were physically inactive; f) diabetes 

(p=0,032), hypertension (p≤0,001) og COPD (p=0,007), participants who had 

any of these diseases had lower levels of PA than those who did not; and  

g) increased probability of coronary heart disease over the next 10 years, 

according to the risk assessment from Hjartavernd, as the risk increased when 

PA decreased (p≤0,001). Statistically significant association was not found 

between PA and history of coronary heart disease (p=0,98). Results indicate a 

significant association between the frequency of diseases, symptoms related to 

lifestyle problems and decreased levels of PA. Interventions may be necessary  
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for individuals who are in need of PA to promote good health. These results 

provide a basis for extended research and may provide policy-makers and health 

care professionals with methods to increase levels of PA among adult Icelanders. 
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Þakkir 

Vinnan við þetta rannsóknarverkefni hefur verið afar lærdómsrík en jafnframt 

áhugaverð og krefjandi. Starfsmönnum Hjartaverndar þakka ég það traust að fá 

tækifæri til að gera þessa rannsókn og að öðrum ólöstuðum á Guðný Eiríksdóttir 

þakkir skilið fyrir skjót og góð viðbrögð við öllum mínum fyrirspurnum. Bolla 

Þórssyni lækni og dr. Helgu Bragadóttur þakka ég faglega leiðsögn og ánægju-

legt samstarf. Ég er þakklát börnunum mínum, vinum, ættingjum og öllum þeim 

sem sýnt hafa rannsóknarverkefninu áhuga og veitt mér stuðning, hvert með 

sínum hætti. Þá er mér afar ljúft og skylt að þakka eiginmanni mínum fyrir 

óþrjótandi hvatningu og stuðning í meistaranáminu öllu. 
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Inngangur 

Mikilvægt er að einstaklingar á öllum aldri stundi reglulega líkamshreyfingu því 

hún skilar sér í bættri andlegri og líkamlegri líðan hjá öllum aldurshópum 

(Plotnikoff og Karunamuni, 2011). Lagt er til að fullorðnir einstaklingar stundi 

líkamshreyfingu af miðlungs ákefð í 150 mínútur á viku eða 75 mínútur af mikilli 

ákefð til að viðhalda líkamlegu hreysti og draga úr sjúkdómahættu (WHO, 2010). 

Það er hins vegar langt í land að þorri fólks nái að fylgja þessum tilmælum en 

talið er að helmingur allra Vesturlandabúa nái því ekki (Ferney, Marshall, Eakin 

og Owen, 2009) og sá hópur fer stækkandi í mörgum löndum (WHO, 2010). 

Tíðnitölur frá 2011 um líkamshreyfingu fullorðinna Íslendinga sýna að 29,5% 

fullorðinna karla stunda enga miðlungs erfiða líkamshreyfingu samanborið við 

20,5% kvenna en hins vegar eru hlutfallslega fleiri karlar sem stunda erfiða 

líkamshreyfingu en konur (Stefán Hrafn Jónsson, Jón Óskar Guðlaugsson, 

Haukur Freyr Gylfason og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2011). Eldri tíðnitölur 

sýna að 19% kvenna og 23% karla stunda enga líkamshreyfingu og 50-65 ára 

karlar eru líklegastir til að stunda enga líkmahreyfingu (Sigríður L. 

Guðmundsdóttir, Díana Óskarsdóttir, Leifur Franzson, Ólafur S. Indriðason og 

Gunnar Sigurðsson, 2004). 

Hreyfingarleysi er talin vera hegðunarlegur áhættuþáttur sem ógnar heilsu 

manna því mannslíkaminn er ekki gerður með kyrrsetu í huga heldur þarfnast 

líkamshreyfingar til að viðhalda eða bæta hreysti (Pedersen og Saltin, 2006). 

Rekja má fjölda sjúkdóma til hegðunar einstaklinga sem verða af lífsstíls-

tengdum áhættuþáttum. Þannig fer tíðni langvinnra ósmitnæmra sjúkdóma (e. 

chronic non-communicable diseases) vaxandi í heiminum í dag en ástæður þess 
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má rekja til hreyfingarleysis, samhliða öðrum þáttum (WHO, 2012). Það er 

áhyggjuefni, því langvinnir ósmitnæmir sjúkdómar snerta í vaxandi mæli yngri 

aldurshópa og eru algengasta orsök örorku og ótímabærra dauðsfalla í Evrópu 

(WHO, 2012). Offita er vágestur sem ríflega 20% íslensku þjóðarinnar glímir við 

og einungis 40% hennar er í kjörþyngd (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). 

Offita og efnaskiptaraskanir eru áhættuþættir fyrir hjarta- og æðasjúkdómum 

(Andersen, Høstmark og Anderssen, 2012) og hreyfingarleysi kann að vera bein 

orsök fyrir offitu (Reiser og Schlenk, 2009) en samspil erfða- og umhverfisþátta 

á þar einnig hlut að máli (Nordic nutrition recommendations [NNR], 2004). 

Öfugt við hreyfingarleysi þá bætir regluleg ástundun líkamshreyfingar ástand og 

afkastagetu hjarta- og æðakerfis sem leiðir til þess að einstaklingar fá síður 

háþrýsting eða kransæðasjúkdóma (Haskell o.fl., 2007; Moyer, 2012; Paterson, 

Jones og Rice, 2007; Pedersen og Saltin, 2006; WHO, 2010). 

Ekki tjáir að sitja með hendur í skauti því leggja þarf til atlögu gegn þeim 

lífsstílsvanda sem hreyfingarleysi er. Í því samhengi hafa verið lagðar fram 

aðgerðaráætlanir en þar er gerð grein fyrir því hvernig taka megi á 

lífsstílstengdum áhættuþáttum sem hemja á útbreiðslu langvinnra, ónæmra 

sjúkdóma (WHO, 2012). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. Worl Healt 

Organization [WHO]) bendir á að til að ná fram markmiðum áætlunarinnar þurfi 

að bæta heilsueflandi starfsemi og efla þarf heilsugæsluna í því samhengi (WHO, 

2012). Sterkan samhljóm er að finna í bandarískri aðgerðaráætlun sem nefnist 

„Healthy People 2020“ (Pender, Murdaugh og Parson, 2011) og þeirri evrópsku 

sem WHO (2012) leggur fram. Í drögum að íslenskri heilbrigðisáætlun er gerð 

grein fyrir lífsstílstengdum áhættuþáttum á borð við hreyfingarleysi og að úrbóta 

sé þörf (Velferðarráðuneytið, 2012). Stefnt er að því að hlutfall þeirra sem hreyfi 

sig í 30 mínútur daglega, fari úr 50% og verði komið í 60% árið 2015 



   

3 

 

(Velferðarráðuneytið, 2012). Talið er að samfélagslegur ávinningur náist af því 

að fylgja heilsueflandi áætlanagerðum sem skýrist meðal annars af því að með 

reglulegri ástundun líkamshreyfingar fáist bætt heilsufar sem geti leitt til minni 

ásóknar í heilbrigðisþjónustu (McKinnon, Bowles og Trowbridge, 2011). Athygli 

vekur að aðkoma hjúkrunarfræðinga er lítt ef nokkuð skilgreind varðandi 

heilsueflandi aðgerðir á Íslandi. Hjúkrunarfræðingar innan heilsugæslunnar eru 

hins vegar í góðri aðstöðu til að hvetja og fræða einstaklinga um gildi 

líkamshreyfingar (Douglas o.fl., 2006).  

Kenningarlegur grunnur þessarar rannsóknar byggir á sjónarmiðum hjúkrunar 

um heilsueflingu og því að hjúkrunarfræðingar þurfi að hafa heildarsýn yfir færni 

einstaklinga svo veita megi heilsueflandi íhlutun (Pender, 2011). Í því samhengi 

er mikilvægt að geta séð fyrir hvaða þættir kunni að hafa áhrif á færni 

einstaklinga til að takast á við lífsstílsbreytingar tengdum líkamshreyfingu. Þekkt 

er að einstaklingar úr minnihlutahópum eru líklegri til að lifa kyrrsetulífi og má 

þar nefna atvinnulausa og tekjuminni einstaklinga (Sawchuk o.fl., 2008) sem og 

núverandi eða fyrrverandi reykingafólk (Rod, Grønbæk, Schnohr, Prescott og 

Kristensen, 2009). Einnig eru bágar félagslegar aðstæður (Plotnikoff og 

Karunamuni, 2011) og fjárhagslegar aðstæður, tækifæri til atvinnu og menntunar 

og þjóðerni áhrifavaldar við val á lífsstíl (WHO, 2012). Orsakir hreyfingarleysis 

hjá eldri konum eru oft tengd veikindum (Leijon, Faskunger, Bendtsen, Festin og 

Nilsen, 2011) en yngra fólkið ber tímaskorti fyrir sig, (Leijon o.fl., 2011; Nies og 

Motyka, 2006; Plotnikoff og Karunamuni, 2011) auk þess minnkar þátttaka 

kvenna í líkamsrækt með hækkandi aldri (Sigríður L. Guðmundsdóttir o.fl., 

2004). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á tengsl líkamshreyfingar 

fullorðinna Íslendinga við heilsufars- og lýðfræðilega þætti. Leitast verður við að 
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greina þá þætti í fari fullorðinna einstaklinga sem stunda reglulega líkams-

hreyfingu annars vegar og þeirra sem gera það ekki hins vegar. Slík þekking 

getur nýst hjúkrunarfræðingum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum til að ná til 

þeirra sem þurfa fræðslu, hvatningu eða stuðning til að stunda líkamshreyfingu. 

Einnig hafa niðurstöður þessarar rannsóknar ákveðið gildi fyrir frekari rannsóknir 

á viðfangsefninu.  

Rannsóknarspurning 

Í rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hvaða tengsl eru á milli líkamshreyfingar fullorðinna Íslendinga og; a) kyns,  

b) aldurs, c) hæðar, d) þyngdar, e) líkamsþyngdarstuðuls, f) ummáls kviðar,  

g) ummáls mjaðma, h) persónuleikagerðar D, i) svefns, j) reykinga,  

k) menntunar, l) starfs, m) sykursýki, n) háþrýstings, o) langvinnrar 

lungnateppu, p) astma, q) kransæðasjúkdóma, r) áhættuvísis hjarta- og 

æðasjúkdóma. 

Skilgreiningar helstu hugtaka 

Eftirfarandi eru skilgreiningar á megin hugtökum og mælibreytum sem notaðar 

eru í þessu rannsóknarverkefni: 

Líkamshreyfing (e. physical activity) - hefur verið skilgreind sem orkukræft ferli 

sem á sér stað við hreyfingu beinagrindarvöðva (Caspersen, Powell og Christen-

son 1985; Reiser og Schlenk, 2009). Átt er við þá hreyfingu sem einstaklingur 

kýs að framkvæma í daglegu lífi og getur hún tengst samgöngum, frístundum, 

heimilisstörfum, íþróttum eða annarri virkni. Hugtakið líkamsrækt (e. physical 

exercise) fellur innan skilgreiningarramma um líkamshreyfingu. Þar er átt við 

markvissar, skipulagðar og endurteknar æfingar sem bæta eða viðhalda líkamlegu 

hreysti (Caspersen o.fl., 1985). Hreysti (e. physical fitness) leiðir til þess að 
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einstaklingur getur tekist á við dagleg störf af meiri krafti og árvekni, getur notið 

frístunda án þess að upplifa þreytu og eru einnig betur í stakk búinn til að takast á 

við óvænt atvik (Reiser og Schlenk, 2009). Í rannsókninni verður ávallt notað 

hugtakið líkamshreyfing fyrir hreyfingu fullorðinna einstaklinga.  

Kyn - þátttakendur rannsóknar eru karlar og konur. 

Aldur - hér er átt við aldur þátttakenda í heilum árum. 

Hæð - hér er átt er við hæð þátttakenda í sentímetrum, notast er við einn 

aukastaf.  

Þyngd - Hér er þyngd þátttakenda vegin í kílógrömmum, notast er við einn 

aukastaf. 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) - byggir á líkamsþyngd í kílógrömmum deilt með 

líkamshæð í metrum í öðru veldi (kg/m
2
 = LÞS), notast er við tvo aukastafi.  

Ummál kviðar - Hér er átt er við mesta ummál kviðar í heilum sentímetrum, 

mælt er yfir nafla.  

Ummál mjaðma - hér er átt er við mesta ummál mjaðma í sentímetrum. 

Persónuleikagerð D - í persónuleikagerð D (e. type D personality) stendur D (e. 

distressed) fyrir þjökun eða mikið álag en persónuleikagerðin er metin út frá 14 

atriða mælitæki (DS14). Í sjö atriðum er spurt um neikvæða líðan en í hinum sjö 

er spurt um félagslega hömlun (Svansdottir o.fl., 2012). Samanlagt heildarskor 

getur verið frá 0-56 stig. Ef skor er ≥10 á báðum helmingum listans þá telst 

einstaklingur vera með persónuleikagerð D (Denollet, 2005) og hefur þá 

tilhneigingu að stríða við tilfinningaleg vandamál (Denollet, 2000). Niðurstöður 

mælitækis eru settar fram í tvígildri breytu. Í rannsókninni telst þátttakandi annað 

hvort með persónuleikagerð D eða ekki, að uppfylltum ofangreindum skilyrðum. 

DS-14 mælitækið hefur verið þýtt og staðfært að íslenskum aðstæðum og er talið 

bæði réttmætt og áreiðanlegt (Svansdottir o.fl., 2012). 
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Svefn - hér er átt við heildarfjölda klukkustunda sem þátttakandi telur sig sofa á 

hverjum einstökum sólarhring.  

Reykingar - hér er átt við hvort þátttakandi hafi reykt á þeim tíma sem rannsókn 

fór fram. Ekki er átt við hvort hann hafi reykt á fyrri æviskeiðum.  

Menntun - hér er átt við þá menntun sem þátttakandi hefur lokið og er hann 

eingöngu beðinn að skrá hæsta menntunarstig.  

Starf - hér er þátttakandi spurður við hvað hann starfar eða hvort hann sé 

atvinnulaus.  

Sykursýki - hér er spurt hvort læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður hafi 

einhvern tíma sagt þátttakanda vera með sykursýki. 

Háþrýstingur - hér er spurt hvort læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður hafi 

einhvern tíma sagt þátttakanda vera með háþrýsting eða háan blóðþrýsting. 

Langvinn lungnateppa - hér er spurt hvort læknir eða annar heilbrigðisstarfs-

maður hafi einhvern tíma sagt þátttakanda vera með langvinna lungnateppu, 

bronkítis eða lungnaþembu. 

Astmi - hér er spurt hvort læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður hafi einhvern 

tíma sagt þátttakanda vera með astma. 

Kransæðasjúkdómur - hér er spurt hvort læknir eða annar heilbrigðisstarfs-

maður hafi einhvern tíma sagt þátttakanda vera með kransæðastíflu annars vegar 

eða hjartasjúkdóm hins vegar. Einnig er spurt um það hvort þátttakandi hafi farið 

í kransæðavíkkun og hvort hann hafi farið í hjartaskurðaðgerð vegna kransæða-

sjúkdóma. Út frá þessum fjórum spurningum var búin til tvígild breyta um 

kransæðasjúkdóm og segir hún til um það hvort sjúkdómur sé til staðar eða ekki. 

Áhættuvísir hjarta- og æðasjúkdóma - hér er reiknuð út hlutfallsleg áhætta 

þátttakenda fyrir því að fá hjarta- og æðasjúkdóm á næstu 10 árum. 

Áhættuvísirinn er reiknaður í sérstakri áhættureiknivél þar sem tekið er tillit til 
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ýmissa lífræðilegra og lýðfræðilegra þátta og er aðeins ætlaður þátttakendum sem 

eru 35 ára og eldri. Áhættureiknivélin er á vefsvæði Hjartaverndar 

(http://risk.hjarta.is/risk_calculator/v2/).  

http://risk.hjarta.is/risk_calculator/v2/
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Fræðilegur bakgrunnur 

Við heimildaleit var leitað fanga í gagnagrunnum Cinahl, Ovid, PubMed, Scopus, 

Gegni og fræðasetri Google en leitin var takmörkuð við íslenskt og enskt ritmál. 

Leitast var við að nota nýjar og nýlegar heimildir, það er frá 2005-2013. Eldri 

tímamóta rannsóknir og fræðigreinar voru einnig notaðar þar sem þær voru taldar 

mikilvægt innlegg í þessa rannsókn. Við heimildaleit voru helstu leitarorðin 

eftirfarandi: Líkamshreyfing, fullorðnir, heilsuefling heilsufar, heilsugæsla og 

hjúkrun. Ýmist voru leitarorðin notuð stök eða samþætt en einnig var gerð eltileit 

í heimildaskrám þeirra fræðigreina sem fundust við leit í gagnagrunnum.  

Kenningarlegur grunnur rannsóknar 

Kenningarlegur grunnur rannsóknarinnar byggir á fræðum Pender o.fl. (2011) um 

heilsueflingu. Heilsueflingu fylgir fræðsla um lífsstíl þar sem áhersla er lögð á 

framlag einstaklinga til að bæta andlega og líkamlega heilsu með breyttum 

viðhorfum til daglegra lífsvenja (Embætti landlæknis, e.d.). Heilsueflandi íhlutun 

auðveldar einstaklingum eða hópum að koma lífsstílsbreytingum í framkvæmd 

(Pender o.fl., 2011). Heilsuefling snertir öll æviskeiðin en tærasta form hennar á 

sér stað í barnæsku þar sem orkan og þrótturinn er til staðar og langvinnir 

sjúkdómar ógna ekki heilsu (Pender o.fl., 2011). Þróað hefur verið líkan þar sem 

þátttaka einstaklinga til heilsueflingar er sögð þríþætt og byggist á: Persónulegum 

eiginleikum og reynslu, hegðunar- og vitsmunalegum þáttum og atferlislegri 

útkomu (Pender o.fl., 2011). Fyrst var líkanið sett fram árið 1982 en síðan þá 

hefur það þróast og verið aðlagað þannig að tekið er heildstætt á þáttum í fari 

einstaklinga tengdum heilsueflandi íhlutun (Pender, 2011).  
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Hjúkrunarfræðingar sem fylgja heilsueflingarlíkaninu við störf sín afla aðeins 

upplýsinga um þætti í fari einstaklinga sem snerta lífsstílsbreytingar (Pender, 

2011). Út frá bakgrunnsupplýsingum geta hjúkrunarfræðingar lagt grunninn að 

einstaklingshæfðri meðferð. Hjúkrunarfræðingar eru vel til þess fallnir að veita 

heilsueflandi íhlutun sem byggir ekki síst á fjölþættri aðkomu þeirra í 

heilbrigðiskerfinu og þar er ekki síst átt við grunnþjónustustigið. Áhersla 

heilsueflandi íhlutunar er lögð á séðan ávinning lífsstílsbreytinga auk þess að 

veita stuðning til einstaklinga að yfirstíga hindranir sem eru í veginum (Pender 

o.fl., 2011). Þannig mun stuðningur hjúkrunarfræðinga leiða til að einstaklingar 

setji sér raunhæf markmið um aukna ástundun að líkamshreyfingu sem skilar sér 

í heilsufarslegum ávinningi.  

Eins og sjá má á mynd 1 er bakgrunnur einstaklinga talinn vera áhrifavaldur í 

tengslum við lífsstílsbreytingar sem og vitsmuna- og hegðunarlegt atferli. 

Líffræðilegir þættir á borð við aldur, kyn og líkamsþyngdarstuðul geta haft áhrif 

varðandi lífsstílsbreytingar sem og menningarlegir og félagslegir þættir (Pender 

o.fl., 2011). Skynjun einstaklinga til ávinnings, hindrana og trú á eigin getu eru 

þættir sem taka þarf tillit til við heilsueflandi íhlutun og vinna með eftir atvikum. 

Til að mynda bendir Pender o.fl. (2011) á að þeir sem hefur góða reynslu af 

líkamshreyfingu, til að mynda, er líklegri til að endurtaka það atferli en sá sem á 

enga eða jafnvel slæma reynslu af líkamshreyfingu. Hafa ber í huga að sumum 

þáttum verður ekki breytt í fari einstaklinga og hjúkrunarfræðingar ættu aðeins að 

vinna með þá þætti sem kunna að hafa áhrif á ástundun líkamshreyfingar. 

Hugmyndafræði líkansins byggir á atferliskenningum, annars vegar sálfélagslegri 

kenningu og hins vegar væntinga-kenningu (Pender, 2011).  
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Mynd 1. Heilsueflingarlíkan Pender (2011). 
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Sálfélagslega-kenningin er sótt til sálfræðingsins Bandura (1977) en kenning 

hans grundvallast á hugtökunum sjálfstýring (e. self-direction), sjálfsstjórn (e. 

self-regulation) og sjálfshæfni (e. self-efficacy). Með hugtökunum sjálfstjórn og 

sjálfstýring er átt við færni einstaklinga til að stýra og stjórna hugsunum sínum 

tengdum aðgerðum en sjálfshæfni veltur á þeim möguleikum sem þeir sjá til að 

koma aðgerðum í framkvæmd (Pender, 2011). Hæfni einstaklinga grundvallast af 

trú á eigin getu til að sjá fyrir og þróa aðgerðir fram í tímann. Þannig þurfa 

einstaklingar að sjá fyrir mögulegar afleiðingar af aðgerðum auk aðferða til að ná 

fram settum markmiðum, fara ótroðnar slóðir og læra nýjungar af öðrum, getu til 

að laga sig að umhverfinu og nýta sér það til hvatningar (Pender, 2011). Bandura 

(1977) telur jafnframt að mikill ávinningur af hegðun leiði af sér endurtekningu 

hennar og að einstaka neikvæð áhrif tengd hegðuninni falli í skugga ávinningsins. 

Hegðun byggir á væntingum einstaklinga til hennar og mögulegum ávinningi 

sem fæst við breytta hegðun (Bandura, 1977). 

Væntingar-kenningin felur í sér að færa þurfi rök fyrir ákveðinni hegðun og 

því að hún skili ávinningi sem og að hegðun einstaklinga skýrist af 

hagkvæmnissjónarmiðum (Pender, 2011). Því meiri persónulegur hagnaður sem 

verður af breyttri hegðun, því líklegri er viðkomandi að viðhalda henni ef 

væntingarnar verða uppfylltar (Pender, 2011). Samkvæmt væntingar-kenningunni 

þurfa viðfangsefni og aðgerðir að hafa jákvætt gildi fyrir einstaklinga ásamt því 

að vera líkleg að skila þeim árangri. Talið er að því meiri óánægja sem ríkir hjá 

einstaklingum við núverandi ástand því meiri væntingar eru til aðgerða (Pender, 

2011). Sterkar væntingar hafa jákvæð áhrif á huglæg gildi og því meiri 

vanþóknun sem er á núverandi ástandi því meiri ávinningur felst í þeim 

breytingum sem lagt er upp með (Pender, 2011).  
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Þegar veitt er heilsueflandi íhlutun þar sem stuðst er við heilsueflingarlíkan 

Pender o.fl. (2011) er meðal annars komið inn á væntingar einstaklinga til 

lífsstílsbreytinga sem og trú þeirra á eigin getu til að koma lífsstílsbreytingum í 

framkvæmd. Trú einstaklinga á eigin getu og væntingar til lífsstílsbreytinganna 

eru veigamestu þættirnir sem spá fyrir um hvort breytingum verði hrundið af stað 

(Pender, 2011) og er því mikilvægt að leggja mat á þessa þætti með tilliti til 

áframhaldandi meðferðar. 

Heilsufarslegt gildi líkamshreyfingar  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur lagt fram þau tilmæli að fullorðnir 

einstaklingar 18 ára og eldri ættu að stunda líkamshreyfingu af miðlungs ákefð í 

150 mínútur á viku, eða í 75 mínútur á viku af mikilli ákefð til að viðhalda 

líkamlegu hreysti og draga úr sjúkdómahættu (WHO, 2010). Hins vegar ef vænst 

er enn frekari heilsutengds ávinnings þarf líkamshreyfing að vara í allt að 300 

mínútur á viku sé miðað við líkamshreyfingu af miðlungs ákefð (WHO, 2010). 

Átt er við alla líkamshreyfingu sem á sér stað í daglegu lífi í að lágmarki 10 

mínútna lotum og krefst ákefðar. Líkamshreyfingin getur farið fram við 

heimilisstörf, tómstundir, íþróttir, leikfimi, leiki eða sem ferðamáti svo dæmi séu 

tekin (WHO, 2010). Einstaklingar sem skynja ávinning af líkamshreyfingu 

umfram hindranir eru líklegri til að viðhalda ástunduninni (Nies og Motyka, 

2006).  

Vel er þekkt að líkamshreyfing veitir víðtækan heilsufarslegan ávinning og 

dregur úr sjúkdómahættu (Ferney o.fl., 2009; Paterson o.fl., 2007; Sawchuk o.fl., 

2008) en þrátt fyrir þá vitneskju er talið að helmingur allra fullorðinna 

Vesturlandabúa fari ekki að tilmælum WHO (2010) um ráðlagða líkams-

hreyfingu. Í rannsókn er gerð var á 18 ára íslenskum framhaldsskólanemum, af 

báðum kynjum, kemur fram að ríflega 65% þátttakenda (n=277) ná að jafnaði 
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ekki æskilegri daglegri hreyfingu (Sigurbjörn Á. Arngrímsson, Erlingur B. 

Richardsson, Kári Jónsson og Anna S. Ólafsdóttir, 2012). Mikilvægt er að 

viðhalda líkamshreyfingu á öllum aldri því hún skilar sér í bættri andlegri og 

líkamlegri líðan í öllum aldurshópum (Plotnikoff og Karunamuni, 2011). Jákvæð 

þróun hefur orðið á Íslandi varðandi líkamshreyfingu 45-64 ára einstaklinga en 

hlutfall þeirra sem stunda líkamshreyfingu í frístundum hefur aukist úr 10% árið 

1967 í 40% árið 2007 (Bolli Þórsson, Thor Aspelund, Tamara B. Harris, Lenore 

J. Launer og Vilmundur Guðnason, 2009). Aukin þátttaka í líkamshreyfingu er 

talin draga úr tíðni kransæðasjúkdóma. Til að mynda hefur verið sýnt fram á að á 

árunum 1981-2006 hafi dánartíðni af völdum kransæðasjúkdóma á Íslandi 

lækkað niður í um það bil 80% (Aspelund o.fl., 2010). Þessi mikla hlutfallslega 

lækkun á dánartíðni er rakin til lækkunar á áhættuþáttum á borð við blóðþrýsting 

(22%) og minni reykingar (22%) en 5% ávinnings er rakinn til aukinnar 

líkamshreyfingar (Aspelund o.fl., 2010). Aukin tíðni áhættuþátta á borð við offitu 

og sykursýki á tímabilinu verður til þess að draga úr lækkun á dánartíðni af 

völdum kransæðasjúkdóma (Aspelund o.fl., 2010) og því má heilbrigðisstarfsfólk 

ekki sofna á verðinum. Leita þarf skilvirkra leiða til að virkja fullorðna 

einstaklinga og efla vitund þeirra um mikilvægi líkamshreyfingar. Þannig má 

lækka sjúkdómatíðni sem ef að líkum lætur mun leiða til minna álags á 

heilbrigðiskerfið svo ekki sé minnst á aukin lífsgæði (Reiser og Schlenk, 2009; 

Roux o.fl., 2008). 

Líkamshreyfing kann einnig að vera mikilvægur þáttur í meðferð langvinnra 

sjúkdóma. Í yfirgripsmikilli kerfisbundinni samantekt Pedersen og Saltin (2006) 

eru færð sterk rök fyrir því að líkamshreyfing dregur úr áhrifum sjúkdóms á líf 

einstaklinga vegna sykursýki týpu II, offitu, langvinnrar lungnateppu (LLT), 

háþrýstings, hjartasjúkdóma og þunglyndis. Í fyrrnefndri samantekt má einnig sjá 
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að líkamshreyfing kann að hafa jákvæð áhrif á ýmis einkenni krabbameina og 

hún bætir líkamlega hreysti sem leiðir til bættra lífsgæða einstaklinga (Pedersen 

og Saltin, 2006). Bent hefur verið á að ástundun líkamshreyfingar dregur úr 

áhrifum mæði á líf einstaklinga með LLT og að hún sé ein af forsendum þess að 

bæta megi lífsgæði þessara einstaklinga (GOLD, 2011; Pedersen og Saltin, 

2006). Ástundun líkamshreyfingar er mikilvæg fyrir einstaklinga með astma og 

hún bætir líkamlega hreysti þeirra en hún virðist hafa takmörkuð áhrif á sértæk 

einkenni sjúkdómsins (Pedersen og Saltin, 2006).  

Algengasta orsök langvinnra sjúkdóma eru hjarta- og æðasjúkdómar (Karl 

Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012) og þeir eru algengasta einstaka 

dánarorsök á Íslandi (Landshagir 2012, 2012) og í Bandaríkjunum (Moyer, 

2012). Þekkt er að ástundun líkamshreyfingar bæti ástand og afkastagetu hjarta 

og æðakerfis auk þess að fyrirbyggja háþrýsting og kransæðasjúkdóma 

(Goodman, Thomas og Burr, 2011; Haskell o.fl., 2007; Moyer, 2012; Pedersen 

og Saltin, 2006; WHO, 2010). 

Heilsufarsleg hnignun tengd hreyfingarleysi 

Þeir sem uppfylla ekki tilmæli WHO um að stunda líkamshreyfingu í 150 

mínútur á viku teljast til kyrrsetufólks (WHO, 2010). Kyrrseta er hegðunarlegur 

áhættuþáttur fyrir langvinnum sjúkdómum en talið er að yfir helmingur allra 

fullorðinna Vesturlandabúa hafi þann áhættuþátt (Ferney o.fl., 2009) en jafnframt 

fer hlutfallið vaxandi í mörgum löndum (WHO, 2010). Kyrrseta er 

mannslíkamanum ekki eðlislæg og allir þarfnast líkamshreyfingar til að viðhalda 

eða bæta hreysti sína (Pedersen og Saltin, 2006). Á fyrsta ári lífsins virðast 

einstaklingar gjarnan hreyfa sig mjög mikið en hins vegar verður breyting þar á 

strax á barnsaldri og neikvæð fylgni líkamshreyfingar virðist vera við hækkaðan 

aldur (Plotnikoff og Karunamuni, 2011).  
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Kyrrseta er þekkt í almennu þýði en hún er hlutfallslega hærri í ýmsum 

minnihlutahópum og má þar nefna atvinnulausa og tekjuminni einstaklinga 

(Sawchuk o.fl., 2008). Einnig eru konur eru líklegri en karlar til að uppfylla ekki 

tilmæli WHO (2010) um líkamshreyfingu (Haskell o.fl., 2007; Nies og Motyka, 

2006; Plotnikoff og Karunamuni, 2011) og 65 ára og eldri ná síður að fylgja 

tilmælunum en þeir sem yngri eru (Haskell o.fl., 2007). Rannsókn var gerð á 30-

85 ára einstaklingum af báðum kynjum (N=1630) búsettum á 

höfuðborgarsvæðinu í þeim tilgangi að kanna hvers konar líkamshreyfingu 

Íslendingar stunda (Sigríður L. Guðmundsdóttir o.fl., 2004). Niðurstöður sýndu 

að algengasta form líkamshreyfingar var ganga, sund og leikfimi. Þá mátti sjá að 

karlar á aldrinum 50-65 ára eru líklegastir til að stunda enga líkamshreyfingu en 

hjá konum hækkaði hlutfall þeirra sem stundaði enga líkamshreyfingu með 

hækkandi aldri. Einnig mátti sjá að 19% kvenna og 23% karla stundaði enga 

líkamshreyfingu (Sigríður L. Guðmundsdóttir o.fl., 2004). Í landskönnun frá 

2011 kemur fram að tæp 20% fullorðinna fari aldrei á göngu, 33,3% karla stundi 

aldrei líkamshreyfingu af mikilli ákefð samanborið við 43,7% kvenna og 29,5% 

karla stundi aldrei líkamshreyfingu af miðlungs ákefð samanborið við 20,5% 

kvenna (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2011).  

Einstaklingsbundnir þættir geta spáð fyrir um hverjir eru líklegri en aðrir til 

að uppfylla tilmæli WHO (2010) um ráðlagða ákafa líkamshreyfingu í 150 

mínútur á viku. Þannig geta lakar félagslegar og fjárhagslegar aðstæður haft 

neikvæð áhrif á ástundun líkamshreyfingar sem og stórir lífsviðburðir (Plotnikoff 

og Karunamuni, 2011). Að sjá ekki tilgang með líkamshreyfingu, heilsufars-

ástand, að bera fyrir sig tímaskorti, vera kona og atvinnuleysi eru þættir sem 

tengdir hafa verið ónógri líkamshreyfingu (Plotnikoff og Karunamuni, 2011). 

Streita og reykingar virðast hafa forspárgildi um það hvort einstaklingar stundi 
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reglubundna líkamshreyfingu. Þannig eru einstaklingar sem tjá sig um 

streituvaldandi þætti í lífinu sem og þeir sem reykja eða hafa reykt líklegri til að 

lifa kyrrsetulífi (Rod o.fl., 2009). Lífsstílssjúkdómar og einkenni sem kunna að 

vera bein afleiðing hreyfingarleysis eru offita, andleg vanlíðan, sykursýki, 

háþrýstingur, hjartasjúkdómar og krabbamein (Douglas o.fl., 2006; Reiser og 

Schlenk, 2009).  

Offita sem lífsstílstengdur áhættuþáttur 

Orsakir offitu er samspil erfða- og umhverfisþátta sem og óhófleg orkuinntaka 

með tilliti til orkuþarfar og hreyfingar (NNR, 2004). Offita miðast við 

líkamsþyngdarstuðul ≥30 kg/m
2
 en offita er skilgreind sem ferli sem einkennist af 

óhóflegri fituuppsöfnun sem kann að hafa fjölbreytileg áhrif á starfsemi líkamans 

(Gelder, Mayou og Geddes, 2006; SIGN115, 2010). Þegar alvarleiki offitu er 

metinn hjá einstaklingum ætti meðal annars að byggja slíkt mat á ummáli kviðar, 

líkamshreyfingu og stigun offitu (SIGN 115, 2010). Stigun offitu (NNR, 2004) 

byggir á reiknuðum líkamsþyngdarstuðli (kg/m
2
) einstaklinga sem er 

viðmiðunargildi fyrir næringarástand og alvarleika offitu. Hækkandi líkams-

þyngdarstuðull er lýðheilsuógn en ríflega fimmtungur fullorðinna Íslendinga 

glímir við offitu (Bolli Þórsson o.fl., 2009) og einungis 40% Íslendinga eru taldir 

vera í kjörþyngd (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Byggt á úrtaki úr 

Áhættuþáttakönnun Hjartaverndar (sama þýði og höfundur byggir þessa rannsókn 

á) og fleiri rannsóknum Hjartaverndar sýndu Bolli Þórsson o.fl. (2009) fram á að 

líkamsþyngd Íslendinga hefur farið vaxandi á árunum 1967-2007. Meðalþyngd 

karla jókst um 8 kg ef miðað var við 180 sm meðalhæð en meðalþyngd kvenna 

jókst um 7 kg á sama tímabili ef miðað var við 167 sm meðalhæð (Bolli Þórsson 

o.fl., 2009). Þetta má teljast áhyggjuefni því meðallíkamsþyngdarstuðull hefur 

hækkað um tvær einingar hjá báðum kynjum frá árinu 1967. Þannig var líkams-
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þyngdarstuðull að meðaltali 28,0 kg/m
2
 hjá körlum en 27,2 kg/m

2
 hjá konum í 

aldurshópnum 45-64 ára árið 2007 (Bolli Þórsson o.fl., 2009). 

Allt hangir þetta á sömu spýtunni og hærri líkamsþyngdarstuðull leiðir til 

aukins ummáls kviðar sem eykur hættu á að einstaklingar þrói með sér 

efnaskiptaraskanir sem er áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma (Andersen 

o.fl., 2012). Offita snertir alla þjóðina því með aukinni sjúkdómabyrði tengt 

offitu má reikna með aukinni ásókn í heilbrigðisþjónustu með tilfallandi 

samfélagslegum kostnaði (Simon o.fl., 2011). Veruleg skerðing verður á 

lífsgæðum einstaklinga sem glíma við offitu en félagsleg þátttaka kann að 

minnka, lágt sjálfsmat, verkir og fjarvistir frá vinnu eru þekkt einkenni (Puhl og 

Heuer, 2009). Helstu meðferðaúrræði við offitu felast í breyttum matarvenjum 

sem og aukinni líkamshreyfingu (NNR, 2004). Með reglubundinni ákafri 

líkamshreyfingu má lækka líkamsþyngdarstuðul og minnka ummál kviðar sem 

um leið bætir starfsemi hjarta- og æðakerfis (Pedersen og Saltin, 2006). Þó ber að 

hafa í huga að líkamsþyngdarstuðull lækkar vart, þrátt fyrir aukna 

líkamshreyfingu, ef inntaka hitaeininga er meiri en líkaminn brennir (NNR, 2004; 

Pedersen og Saltin, 2006).  

Líkamshreyfing fyrirbyggir áhættuþætti lífsstílssjúkdóma 

Áhættuþættir á borð við skert sykurþol tengist aukinni tíðni kransæðasjúkdóma 

en færð hafa verið sterk rök fyrir því að lífsstílsbreytingar, þar með talin 

líkamshreyfing sem meðferð, hafi jákvæð áhrif á sykurþol og bæti lífsgæði 

einstaklinga (Pedersen og Saltin, 2006). Sýnt hefur verið fram á að 

efnaskiptaraskanir kunna að vera undanfari sykursýki týpu II og hjarta- og 

æðasjúkdóma (Andersen o.fl., 2012). Efnaskiptaraskanir eru skilgreindar út frá 

ummáli kviðar, ≥80 cm hjá konum en ≥94 cm hjá körlum, (NNR, 2004), auk 

tveggja blóðgildisþátta af fjórum eftirfarandi: Hækkað þríglýseríð eða 
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meðhöndlun hækkaðs þríglýseríðs; lækkun á HDL kólesteróli eða meðhöndlun 

þess; hækkaður blóðþrýstingur eða blóðþrýstingslækkandi meðferð eða 

hækkaður fastandi glúkósi eða áður greind sykursýki týpa II (Anderssen, Carroll, 

Urdal og Holme, 2007). Andersen o.fl. (2012) sýndu fram á að líkamshreyfing 

hefur jákvæð áhrif á insúlínþéttni í sermi, ummál kviðar og þrek karlkyns 

innflytjenda í Noregi. Hins var ekki hægt að sýna fram á marktækan mun á tíðni 

efnaskiptaraskana fyrir og eftir íhlutun hjá sama hópi (Andersen o.fl, 2012).  

Kyrrseta ásamt óhóflegri fæðuinntöku tengjast aukinni hættu á sykursýki 

týpu II (Elín Ólafsdóttir o.fl., 2012). Þá virðist búseta á uppvaxtarárum vera einn 

af áhrifaþáttum þess hvort einstaklingar þrói með sér sykursýki týpu II. Elín 

Ólafsdóttir o.fl. (2012) sýndu fram að áhætta á að fá sykursýki er hlutfallslega 

lægri hjá einstaklingum (karlar 43%, konur 26%) sem dvöldu fyrstu tuttugu 

uppvaxtarárin í sveit til samanburðar við þá sem bjuggu í Reykjavík frá fæðingu 

en rannsóknin var gerð á lýðgrunduðu þýði (N=17.811) karla og kvenna sem 

tóku þátt í Reykjavíkurrannsókn Hjartaverndar árin 1967-1991. Tíðni sykursýki 

fer vaxandi og talið er að 385 milljónir manna í heiminum hafi sykursýki af týpu 

II (Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012). Á meðal fullorðinna 

Íslendinga reyndist tíðni sykursýki týpu II vera 3% hjá konum en 6% hjá körlum 

á árunum 2004-2007, í aldurshópnum 25-84 ára (Bolli Þórsson o.fl., 2009).  

Hindranir fyrir ástundun líkamshreyfingar  

Margvíslegar hindranir verða í vegi einstaklinga fyrir ástundun líkamshreyfingar 

sem eru breytilegar á milli ólíkra samfélagshópa. Lundarfar kann að hafa áhrif á 

lífsstíl fólks eins og Svansdottir o.fl. (2013) sýndu fram á í rannsókn er gerð var á 

úrtaki Áhættuþáttakönnunar Hjartaverndar (N=4753). Þar kom fram að þeir sem 

eru af persónuleikagerð D eru líklegri til að lifa kyrrsetulífi en þeir sem ekki eru 

þeirrar persónuleikagerðar (Svansdottir o.fl., 2013). Einnig sýndu þau fram á að 
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einstaklingar með slíkt lundarfar eru líklegri til að hafa háþrýsting, sykursýki og 

hærri líkamsþyngdarstuðul ásamt því að vera í meiri hættu á að fá hjarta- og 

æðasjúkdóma (Svansdottir o.fl., 2013). Menntunarstig kann einnig að vera 

hindrun fyrir ástundun líkamshreyfingar og þeir einstaklingar sem ekki hafa lokið 

framhaldsskólanámi eru líklegri til að lifa kyrrsetulífi (Carlson, Fulton, 

Schoenborn og Loustalot, 2010). Hins vegar eru háskólamenntaðir einstaklingar 

líklegastir til að stunda reglubundna líkamshreyfingu. Þá eru ýmsir 

minnihlutahópar ólíklegri til að stunda líkamshreyfingu og í því sambandi má 

nefna ameríska indjána (Sawchuk o.fl., 2011). Einnig má sjá í ástralskri 

fræðilegri samantekt að innflytjendur sem ekki eru enskumælandi en flytjast til 

enskumælandi landa virðast ólíklegri til að stunda reglubundna líkamshreyfingu 

en innfæddir (Caperchione, Kolt og Mummery, 2009).  

Hlutfallsleg aukning hefur orðið á fjölda innflytjenda í Bretlandi 

(Caperchione o.fl., 2009). Þar má sjá marktækan mun á ástundun líkams-

hreyfingar karla og kvenna á meðal hvítra Evrópubúa og suður asískra íbúa en 

karlar stunda þó meiri líkamshreyfingu en konur af báðum hópum (Yates o.fl., 

2010). Tungumálaörðugleikar, ótti við kynþáttafordóma og glæpi sem og skortur 

á félagslegum stuðningi eru dæmi um hindranir fyrir ástundun líkamshreyfingar 

hjá einstaklingum af asísku þjóðerni (Caperchione o.fl., 2009).  

Í rýnihópi karlkyns innflytjenda í Noregi komu fram ýmsar hindranir fyrir 

ástundun líkamshreyfingar (Andersen o.fl., 2012). Umræðan í rýnihópunum 

leiddi til þess að Anderson o.fl. (2012) gátu greint hindranir eins og að eiga fáa 

að sem stunda líkamshreyfingu, hafa litla þekkingu um ávinning líkams-

hreyfingar, að tilgreina margar hindranir og vita ekki hvernig megi yfirstíga þær 

auk þess að sjá engan ávinning af því að stunda reglulega líkamshreyfingu. Í 

kjölfarið var unnið með hindranir einstaklinganna með því markmiði að bæta 
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sjálfstraust, vekja væntingar og efla félagslegan stuðning sem skilaði sér með 

aukinni líkamshreyfingu (Andersen o.fl., 2012) 

Sawchuk o.fl., (2011) gerðu rannsókn í þeim tilgangi að meta einstaklings-

bundnar sem og umhverfistengdar hindranir frumbyggja Ameríku. Níu mánuðum 

áður hafði úrtakið lokið þátttöku í sex vikna rannsókn þar sem tilgangurinn var 

að auka líkamshreyfingu þátttakenda (Sawchuk o.fl., 2008). Rannsóknargögn 

voru send í pósti til þátttakenda (N=75) sem voru á aldrinum 50-74 ára (Sawchuk 

o.fl., 2011). Þeir fengu senda spurningalista sem þeir áttu að svara og endursenda 

í pósti. Niðurstöður gáfu til kynna að helstu hindranir til líkamshreyfingar væri 

skortur á viljastyrk. Auk þess voru eldri þátttakendur líklegri til að koma með 

persónulegar ástæður fyrir lítilli líkamshreyfingu fremur en að benda á þætti í 

umhverfinu. Höfundar álykta að fleiri rannsókna sé þörf til að kanna hvort 

íhlutanir sem dragi úr hindrunum leiði til mælanlegs heilsufarslegs árangurs 

(Sawchuk o.fl., 2011). 

Mismunandi hindranir eru fyrir ástundun líkamshreyfingar á meðal kynja og 

innan mismunandi aldurshópa. Karlar sem ekki eru hliðhollir líkamshreyfingu tjá 

lítinn hvata sem helstu orsökina en á meðal kvenna eru veikindi og verkir 

algengustu orsakavaldar (Leijon o.fl., 2011). Einnig eru veikindi og verkir sýnu 

algengari hjá konum, eldri en 65 ára, en þeim sem yngri eru (Leijon o.fl., 2011). 

Aftur á móti eru yngri einstaklingar, á aldrinum 18-29 ára, líklegri til að nefna 

fjárhagslegar hindranir og tímaskort sem helstu hindranir (Leijon o.fl., 2011).  

Lífsstílssjúkdómar og aðgerðaáætlanir 

Tíðni langvinnra ósmitnæmra sjúkdóma fer vaxandi í heiminum í dag en rekja 

má ástæður þess til sameiginlegra lífsstílstengdra áhættuþátta á borð við kyrrsetu, 

óhollrar fæðu, alkóhólneyslu og reykinga (WHO, 2012). Um það bil 14,5% 

fullorðinna Íslendinga reykja daglega (Landshagir 2012, 2012) en reykingar eru 
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algengasta orsök ótímabærra dauðsfalla í Evrópu (Davies, 2012). Kyrrseta er hins 

vegar fjórða algengasti orsök fyrir ótímabærum dauðsföllum (WHO, 2010). Það 

er áhyggjuefni að áhættuþættir langvinnra ósmitnæmra sjúkdóma snerta í vaxandi 

mæli yngri aldurshópa (WHO, 2012). Langvinnir ósmitnæmir sjúkdómar eru 

hjarta- og æðasjúkdómar, krabbamein, sykursýki og langvinnir öndunarfæra-

sjúkdómar sem eru algengustu ástæður örorku, sjúkdóma og ótímabærra 

dauðsfalla í Evrópu (WHO, 2012). Aukin tíðni fyrrnefndra sjúkdóma sem og 

offitu hefur orðið til þess að WHO hefur lagt fram aðgerðaáætlun til að sporna 

gegn vandanum í Evrópu og nær áætlunin fram til ársins 2016 (WHO, 2012).  

Aðgerðaáætlun WHO (2012) byggir á átta lykilþáttum, sem spannar allt frá 

hinu smáa til hins stóra, sem taka þarf á til að ná tökum á útbreiðslu langvinnra 

ósmitnæma sjúkdóma. Sem dæmi má nefna er nauðsynlegt að veita félagslegum 

þáttum sérstaka athygli. Í því samhengi má benda á kynjamun, fjárhagslega 

stöðu, þjóðerni, atvinnu- og menntunarstig og hvort þessir þættir hafi áhrif á 

tækifæri einstaklinga um val á heilsusamlegum lífsstíl. En grundvallarskilyrði 

fyrir aukinni heilsueflandi starfsemi, forvörnum og snemmgreiningu (e. early 

detection) er að starfsemi heilsugæslunnar verði efld og þannig geti heilsugæslan 

í samvinnu við aðra heilbrigðisþjónustu bætt heilbrigðiskerfið (WHO, 2012). 

Í áætluninni er forgangur settur á að efla hollustuhegðun (e. promoting 

healthy consumption) með fjárhagslegum stuðningi stjórnvalda, eyða transfitu úr 

matvælum, draga úr saltneyslu, meta og taka á áhættuþáttum hjarta- og 

efnaskiptaraskana og snemmgreina krabbamein (WHO, 2012). Til stuðnings 

hollustuhegðunar er sérstök áhersla lögð á að efla líkamshreyfingu og að 

heilsueflandi gildi verði í hávegum höfð í umhverfis- og skipulagsbreytingum. 

Stefnt er að aukningu á vistvænum ferðamáta einstaklinga sem krefst 

líkamshreyfingar, svo sem gangandi eða hjólandi ferðamáta. Í kjölfar aðgerða er 
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mælst til að gera útkomumælingar sem væntingar eru til að sýni fram á lækkaða 

tíðni offitu, reykinga og skaðlegrar alkóhólneyslu sem og hlutfallsaukningu 

þeirra sem stundi hollustuhegðun með tilliti til hjarta- og æðasjúkdóma og 

efnaskiptaraskana. Hér hafa verið tilgreind dæmi um útkomumælingar í kjölfar 

íhlutana en þess ber að geta að útkomumælingar sem Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunin leggur til að gerðar séu eru í reyndinni mun fleiri (WHO, 2012).  

Í Bandaríkjunum er viðlíka aðgerðastefna til staðar varðandi heilsueflingu 

sem byggð er á þeirri sýn að allir einstaklingar lifi lengur með heilsusamlegu 

líferni (Pender o.fl., 2011). Hugmynd að slíkri aðgerðastefnu kom fyrst fram árið 

1979 en var komið í framkvæmd árið 1990 og gekk undir heitinu „Healthy 

People 2000“ (Berman, Snyder, Kozier og Erb, 2008). Nú er svo komið að lögð 

er fram ný aðgerðastefna á 10 ára fresti og stefnan sem unnið er eftir í dag nefnist 

„Healthy People 2020“. Byggir hún meðal annars á þeim markmiðum að bæta 

umhverfisaðstæður með heilsueflingu almennings að leiðarljósi sem skili sér í 

heilsufars- og fjárhagslegum ávinningi (Pender o.fl., 2011).  

Í drögum að íslenskri heilbrigðisáætlun sem nær fram til ársins 2020 er gerð 

grein fyrir lífsstílstengdum áhættuþáttum og settar fram staðhæfingar um hvernig 

taka megi á vandanum (Velferðarráðuneytið, 2012). Stefnt er að því að auka 

aðild fullorðinna einstaklinga í líkamshreyfingu, og að hlutfall þeirra sem hreyfi 

sig í 30 mínútur daglega, fari úr 50% í 60% árið 2015. Einnig er stefnt að sjö 

prósent hlutfallslegri aukningu þeirra sem hjóla reglulega til vinnu árið 2020. 

Innleiðingu hreyfiseðla ætti að vera lokið á um 80% heilsugæslustöðva árið 2018 

(Velferðarráðuneytið, 2012). Í fyrrnefndum drögum að heilbrigðisstefnu er 

aðkoma hjúkrunarfræðinga lítt ef nokkuð skilgreind varðandi heilsueflandi 

aðgerðir þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingar innan heilsugæslunnar séu vel til þess 

fallnir að fræða einstaklinga um gildi líkamshreyfingar (Douglas o.fl., 2006). 
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Samfélagslegur ávinningur af líkamshreyfingu 

Forvarnarstarf, sem stuðlar að heilsusamlegri lífsstíl og aukinni líkamshreyfingu, 

er líklegt að skila heilsufars-, fjárhags- og samfélagslegum ávinningi, því leiða 

má líkum að því að bætt heilsufar dragi úr ásókn í heilbrigðisþjónustu 

(McKinnon o.fl., 2011). Fjárútlát til forvarna ósmitnæmra, langvinnra sjúkdóma 

mun fækka ótímabærum dauðsföllum, koma í veg fyrir sjúkdóma og bæta 

lífsgæði fólks og afkomu samfélaga (WHO, 2012).  

Til að vekja sem flesta til vitundar um mikilvægi þess að ástunda heilbrigðan 

lífsstíl og draga þannig úr sjúkdómahættu þarf að grípa til fjölbreyttra aðgerða 

sem ná til ólíkra hópa. Dæmi um slíkar aðgerðir geta verið breytingar á umferðar- 

og byggðaskipulagi. Aðgerðir sem miða að bættu aðgengi til gönguferða eru 

líklegastar til að gagnast sem flestum í samfélaginu og kann að skila sér í 

heilsufarslegum hagnaði til langs tíma litið (Bentley, Jolley og Kavanagh, 2010). 

Þættir sem taldir eru hafa áhrif á hvort einstaklingar fari út að ganga eru meðal 

annars gæði göngustíga og umferð vélknúinna ökutækja (Montemurro o.fl., 

2011). Þeir sem búa í gönguvænum hverfum eru líklegri til að stunda 

líkamshreyfingu utan dyra en þeir sem búa við verra aðgengi (Van Dyck, 

Deforche, Cardon og De Bourdeaudhuij, 2009) en mikilvægt er að öryggi 

gangandi vegfarenda sé tryggt (Soler o.fl., 2010). Sýnt hefur verið fram á að 

uppbygging hjólastíga og gerð hljóðmana sé hvati að aukinni líkamshreyfingu 

(Kerr o.fl., 2010). Aðgengi að fjölbreyttri þjónustu er áhrifaþáttur að notkun 

hjólastíga en einnig þurfa stígar að vera notendavænir og búa yfir öruggum 

gatnatengingum (Van Dyck o.fl., 2009). Kostnaður við gerð notendavænna stíga 

fellur í skuggann af ávinningnum. Loftslag verður heilnæmara í kjölfar minnkaðs 

útblásturs bifreiða auk þess sem aukin líkamshreyfing skilar sér í bættu heilsufari 

(Guo og Gandavarapu, 2010). Reykjavíkurborg stefnir að því að gera þegnum 
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sínum kleift að búa við heilnæmara loftslag og leggur sitt af mörkum til heilsu-

eflingar með því að setja fram skýra hjólreiðastefnu en eitt af markmiðunum er 

að bæta lýðheilsu (Reykjavíkurborg, e.d.). Í hjólreiðastefnunni er lagt upp með að 

gera notendavæna og örugga hjólastíga sem muni stórauka hlutdeild þeirra sem 

fari ferða sinna á reiðhjóli um borgina (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Íhlutandi aðgerðir til eflingar líkamshreyfingar innan ákveðinna hópa 

samfélagsins hafa reynst hagkvæmar fyrir samfélagið í heild sinni og gefið af sér 

bætt lífsgæði sem og fjárhagslegan ávinning (Roux o.fl., 2008). Roux o.fl. (2008) 

gerðu fræðilega samantekt á sjö íhlutandi samanburðarrannsóknum sem gerðar 

höfðu verið á fullorðnum heilbrigðum einstaklingum. Nákvæm kostnaðaráætlun 

þurfti að vera fyrir hendi í rannsóknunum varðandi íhlutun sem og útkomu-

mælingar á líkamshreyfingu (Roux o.fl. 2008). Til að meta ávinning íhlutana var 

stuðst við líkan sem sýnir þróun líkamshreyfingar í kjölfar íhlutana, möguleg 

tengsl við hjartasjúkdóma, heilaáföll, sykursýki týpu II og krabbamein (Roux 

o.fl., 2008). Útkomumæling var metin út frá heildarkostnaði íhlutana og 

lífsgæðavegnum lífárum (e. quality of life year). Íhlutanir þessara sjö rannsókna 

voru ólíkar en Roux o.fl. (2008) komust að þeirri niðurstöður að allar myndu þær 

skila umtalsverðum fjárhagslegum og samfélagslegum ávinningi fyrir aldurs-

hópinn 25-64 ára, samanborið við enga veitta íhlutun.  

Heilsueflandi forvarnir 

Forvarnarstarf felst í að að fyrirbyggja að atvik eigi sér stað en með heilsueflingu 

er einstaklingur hvattur til ákveðinna atferlisbreytinga (Pender o.fl., 2011). 

Heilsueflandi aðgerð, eins og til dæmis ástundun líkamshreyfingar veitir 

heilsufarslegan ávinning og hættan á sjúkdómum minnkar sem felur í sér 

heilsueflingu og forvarnir í sömu andrá (Pender o.fl., 2011). Forvörnum er beitt 

til að koma í veg fyrir sjúkdóma og slys og sem dæmi má nefna áróður gegn 
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reykingum og hvatningu til bílbeltanotkunar. Það sem einkennir þessar forvarnir 

er að aðeins örfáar sekúndur að spenna öryggisbeltið og ekki þarf að fórna 

neinum tíma þegar reykingum er hætt (McKinnon o.fl., 2011). Hins vegar krefst 

árangursrík heilsuefling þess að einstaklingar tileinki sér tíma til að stunda 

líkamshreyfingu af mikill ákefð sem er að lágmarki 75 mínútur á viku ef 

tilmælum WHO (2010) er fylgt eftir. Það kann að vera hindrun í sjálfu sér því 

tímaskortur er gjarnan nefndur sem hindrun fólks fyrir líkamshreyfingu (Nies og 

Motyka, 2006; Plotnikoff og Karunamuni, 2011; Sawchuk o.fl., 2011). 

Árangursríkt heilsueflingar- og forvarnarstarf grundvallast á skýrri stefnumörkun 

fagaðila sem unnin er í samvinnu við stjórnvöld (McKinnon o.fl., 2011).  

Hlutverk hjúkrunarfræðinga 

Hreyfingarleysi er heilsuspillandi lífsstíll sem allt of margir hafa tileinkað sér 

(Brobeck, Bergh, Odencrants og Hildingh, 2011; WHO, 2010) þrátt fyrir að 

líkamshreyfing sé afar mikilvæg heilsufarslegri afkomu einstaklinga (Ferney 

o.fl., 2009; Pedersen og Saltin, 2006; Sawchuk o.fl., 2008). Heilbrigðisstarfsfólk 

innan heilsugæslunnar, og ekki síst hjúkrunarfræðingar, eru í góðri stöðu til að 

hvetja og fræða einstaklinga um gildi líkamshreyfingar (Douglas o.fl., 2006).  

Hjúkrunarfræðingar ættu að nota hvert tækifæri sem gefst til að veita 

skjólstæðingum sínum fræðslu um líkamshreyfingu og hafa það jafnframt í huga 

að þeir eru gjarnan fyrirmyndir hins almenna borgara (Esposito og Fitzpatrick, 

2011). Þeir eru í ákjósanlegri stöðu til að veita fræðslu þar sem einstaklingum er 

leiðbeint hvernig yfirstíga megi hindranir sem í vegi verða fyrir ástundun 

líkamshreyfingar auk þess að upplýsa þá um heilsutengdan ávinning hennar 

(Kim, Kim, Park og Kim, 2008). Eins mikilvæg og líkamshreyfing er góðu 

heilsufari þá mega hjúkrunarfræðingar varast að láta stjórnast af viðhorfum 

sínum til hennar. Sýnt hefur verið fram á að sterk tengsl eru milli viðhorfa 



   

27 

 

hjúkrunarfræðinga til líkamshreyfingar og þess hvort þeir upplýsi skjólstæðinga 

sína um ávinning hennar (Esposito og Fitzpatrick, 2011). Að mati Reiser og 

Schlenk (2009) liggur styrkleiki hjúkrunarfræðinga meðal annars í heilsueflingu 

og forvarnarstarfi gegn lífsstílsjúkdómum. Einnig ættu hjúkruanrfræðingar að 

vera sýnilegir í opinberri umræðu er snýr að heilsueflingu og ásamt virkri 

þátttöku í stefnumörkun stjórnvalda sem snýr að heilbrigðismálum (Fyffe, 2009).  

Hjúkrunarfræðingar þurfa að koma sér upp aðferðum til að veita heilsueflandi 

íhlutanir og ein aðferðin felur í sér að nota heilsueflingarlíkan (Pender o.fl., 

2011) en samhliða því má nota áhugahvetjandi samtal. Áhugahvetjandi samtali er 

notað til að leiðbeina einstaklingum uns áhugi til lífsstílsbreytinga er vakinn með 

því að draga fram þeirra eigin hugmyndir og vilja til breytinga (Rollnick, Miller 

og Butler, 2008). Vísbendingar eru um að hjúkrunarfræðingar sem hafa tileinkað 

sér aðferðir áhugahvetjandi samtals séu mun líklegri en aðrir til að hvetja 

skjólstæðinga sína til aukinnar líkamshreyfingar (Brobeck o.fl., 2011). 

Áhugahvetjandi samtal er útbreidd aðferð sem hefur verið notuð af fjölmörgum 

heilbrigðisstéttum víða um heim og talið er að á annan tug milljónir manna hafi 

fengið síka samtalsmeðferð (Miller og Rollnick, 2009).  

Þegar stuðst er við heilsueflingarlíkanið er áhersla lögð á séðan ávinning 

lífsstílsbreytinga auk þess að veita stuðning til að yfirstíga skynjaðar hindranir 

(Pender o.fl., 2011) en slík markmið eru einnig í anda áhugahvetjandi samtals 

(Rollnick o.fl., 2008). Hjúkrunarfræðingur sem veitir heilsueflandi íhlutun þar 

sem stuðst er við heilsueflingarlíkanið og áhugahvetjandi samtal í senn er líklegt 

til árangurs, það er að einstaklingar setji sér raunhæf markmið um aukna aðild að 

líkamshreyfingu sem skili sér í heilsufarslegum ávinningi.  
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Aðferð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á tengsl líkamshreyfingar 

fullorðinna Íslendinga við heilsufars- og lýðfræðilega þætti. Rannsóknin byggir á 

rannsóknargögnum frá Áhættuþáttakönnun Hjartaverndar (e. Risk Evaluation For 

Infarct Estimates [REFINE]-Reykjavik study) sem safnað var frá desember 2005 

til júlí 2009. 

Í fyrsta áfanga REFINE rannsóknarinnar var úrtak valið úr Þjóðskrá af 

handahófi alls 9478 einstaklingar fæddir 1935-1985, jafnt konur sem karlar 

búsett á höfuðborgarsvæðinu í nóvember 2005. REFINE rannsóknin er framsæ 

hóprannsókn á áhættuþáttum og orsökum hjarta- og æðasjúkdóma. Þátttaka fyrsta 

áfanga rannsóknarinnar var um það bil 76%.  

Úrtak 

Rannsóknin byggir á gögnum úr fyrsta áfanga REFINE rannsóknar. Aðeins sá 

hluti gagna sem tilbúinn var til frekari úrvinnslu, af hálfu Hjartaverndar, var 

notaður í þessa rannsókn og var þeim gögnum safnað á tímabilinu 2005-2009. 

Fjöldi þátttakenda voru 4753 einstaklingar af báðum kynjum á aldrinum 20-73 

ára, búsettir á höfuðborgarsvæðinu í nóvember 2005. Meðalaldur þátttakenda var 

49 ár (SF=12), 51% konur. Allir þátttakendur gáfu upplýst samþykki fyrir aðild 

að rannsókn við komu sína til Hjartaverndar.  

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er megindleg lýsandi fylgnirannsókn (e. descriptive correlational 

design) en fylgnirannsóknir eru gerðar þegar meta á hvort tölfræðileg tengsl eru 

milli ákveðinna breyta (Polit og Beck, 2012). Helsta markmið lýsandi fylgni-
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rannsókna er að lýsa tengslum milli breyta fremur en að skýra orsakasamhengi 

eða styðja ályktanir (Polit og Beck, 2012). Þá er tilgangur lýsandi rannsókna sá 

að skoða, lýsa og skrá þætti sem eiga sér stað í eðlilegum aðstæðum en slíkar 

niðurstöður má nota til að þróa tilgátur til frekari rannsókna (Burns og Grove, 

2001; Polit og Beck, 2012). Ekkert er gert til að hafa áhrif á eða stjórna breytum í 

aðstæðum þar sem mælingar fara fram (Burns og Grove, 2001). Við hæfi er að 

nota lýsandi fylgnirannsóknarsnið í þessari rannsókn því þannig má kanna tengsl 

fjölmargra breyta við líkamshreyfingu og hvort tengslin séu tölfræðilega 

marktæk. Slíkar niðurstöður má nota til frekari rannsóknarstarfa. Í rannsókninni 

var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hvaða tengsl eru á milli líkamshreyfingar fullorðinna Íslendinga og; a) kyns,  

b) aldurs, c) hæðar, d) þyngdar, e) líkamsþyngdarstuðuls, f) ummáls kviðar,  

g) ummáls mjaðma, h) persónuleikagerðar D, i) svefns, j) reykinga,  

k) menntunar, l) starfs, m) sykursýki, n) háþrýstings, o) langvinnrar 

lungnateppu, p) astma, q) kransæðasjúkdóma, r) áhættuvísis hjarta- og 

æðasjúkdóma (sjá töflu 1). 

Mælingar 

Mælingar voru gerðar á hæð, þyngd, ummáli mjaðma og ummáli kviðar hjá 

þátttakendum rannsóknarinnar. Einnig svöruðu þátttakendur spurningalista sem 

varðaði fyrri sögu um einkenni hjarta- og æðasjúkdóma. Spurt var um fyrri sögu 

um heilaáföll, sykursýki, hátt kólesterol, háþrýsting, lungnateppu, svefnvenjur, 

vélindabakflæði, estrogen notkun kvenna, fjölskyldusögu um hjarta- og 

æðasjúkdóma, menntun, starf, reykingasögu og hvernig líkamshreyfingu er 

háttað nú. Í þessari rannsókn er einungis unnið með hluta þessara breyta.  
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Tafla 1. Rannsóknarspurning, tengdar breytur og tölfræðipróf 

Hvaða tengsl eru á milli líkamshreyfingar  Breytur Tölfræðipróf 

fullorðinna Íslendinga og ... 

a) ...kyns? Líkamshreyfing t-próf óháðra hópa 

 Kyn 

b) ...aldurs? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf 

 Aldur  

c) ...hæðar? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf 

 Kyn  

d) ...þyngdar? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf  

 Þyngd  

e) ...líkamsþyngdarstuðuls? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf og  

 Líkamsþyngdarstuðull ANOVA/Tukey próf 

f) ...ummáls kviðar? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf 

 Ummál kviðar 

g) ...ummáls mjaðma? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf 

 Ummál mjaðma  

h) ...persónuleikagerðar D? Líkamshreyfing t-próf óháðra hópa 

 Persónuleikagerð  

i) ...svefns? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf 

 Svefn  

j) ...reykinga? Líkamshreyfing t-próf óháðra hópa 

 Reykingar  

k) ...menntunar? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf 

 Menntun  

l) ...starfs? Líkamshreyfing ANOVA/Tukey próf 

 Starf  

m) ...sykursýki? Líkamshreyfing t-próf óháðra hópa 

 Sykursýki  

n) ...háþrýstings? Líkamshreyfing t-próf óháðra hópa 

 Háþrýstingur  

o) ...langvinnrar lungnateppu? Líkamshreyfing t-próf óháðra hópa 

 LLT  

p) ...astma? Líkamshreyfing t-próf óháðra hópa 

 Astmi  

q) ...kransæðasjúkdóma? Líkamshreyfing t-próf óháðra hópa 

 Kransæðasjúkdómur  

r) ...áhættuvísis hjarta- og æðasjúkdóma? Líkamshreyfing Pearsons fylgnipróf 

 Áhættuvísir hjarta- og  

 æðasjúkdóma 
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Í þessari rannsókn var líkamshreyfing frumbreytan en í spurningalistanum 

var spurt var um vikulega líkamshreyfingu síðustu 12 mánuði. Svarmöguleikarnir 

voru sjö (sjá fylgiskjal 1). Við úrvinnslu gagna var svarflokkum fækkað niður í 

fimm. Flokkarnir sýna hversu lengi líkamshreyfingu þátttakendur stunda að 

meðaltali á viku en flokkarinr eru: Aldrei; <1 klukkustund; 1-3 klukkustundir; 4-

7 klukkustundir og >7 klukkustunir. Svarmöguleikinn „veit ekki“ var ekki 

notaður við úrvinnslu gagna þar sem það þótti ekki þjóna neinum tilgangi. Þá var 

svarmöguleikunum „sjaldan“ og „vikulega en minna en ein klukkustund“ 

sameinaðir í flokkinn <1 klukkustund þar sem það þótti gefa tölfræðilegum 

niðurstöðum aukið gildi. Þeir sem stunda líkamshreyfingu í meira en 4 

klukkustundir uppfylla tilmæli WHO um ráðlagða líkamshreyfingu en aðrir 

hópar gera það ekki, eða aðeins að hluta til. Í þessari rannsókn er kyrrseta miðuð 

við þá sem stunda líkamshreyfingu <1 klukkustund á viku. 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS= kg/m
2
) var reiknaður út frá breytunum þyngd 

og hæð þátttakenda og hann síðan flokkaður niður í sex flokka þar sem hver 

flokkur hefur sérstaka skilgreiningu sem sjá má í töflu 2. 

DS14 mælitækið var einnig hluti af spurningalistanum sem lagður var fyrir 

þátttakendur. Mælitækið metur hvort þátttakendur séu af persónuleikagerð D eða 

ekki. Mælitækið var hannað til að mæla samsetningu af tveimur tegundum 

persónuleika en það inniheldur 14 spurningar þar af sjö sem meta tilhneigingu til 

að upplifa neikvæðar tilfinningar og hinar sjö meta tilhneigingu til bældrar 

tjáningar í félagslegum samskiptum (Svansdottir o.fl., 2012). Einstaklingar sem 

skora ≥10 á báðum tegundum persónuleikanna eru sagðir vera þjakaðir og af 

persónuleikagerð D (Denollet, J., 2005). Mælitækið hefur verið þýtt og staðfært 

að íslenskum aðstæðum (Svansdottir o.fl., 2012). Persónuleikagerð D er  
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Tafla 2. Flokkun líkamsþyngdarstuðuls fullorðinna  

Líkamsþyngdarstuðull Skilgreining Sjúkdóma- og dánartíðni 

<18,5 kg/m2 Undirþyngd Aðeins aukin 

18,5-24,9 kg/m2 Kjörþyngd Lág 

25,0-29,9 kg/m2 Yfirþyngd Aðeins aukin 

30,0-34,9 kg/m2 Stig I, offita Aukin 

35,0-39,9 kg/m2 Stig II, offita Mikið aukin 

>40 kg/m2 Stig III, offita Mjög mikið aukin 

(NNR, 2004) 

 

skilgreind út frá félagslegri hömlun (e. social inhibition (SI)) annars vegar og 

neikvæðri líðan (e. negative affectivity (NA)) hins vegar (De Fruyt og Denollet, 

2002). Einstaklingur sem hefur tilhneigingu til að upplifa neikvæðar tilfinningar 

samhliða bældri tilfinningatjáningu í félagslegum samskiptum er líklegur til að 

vera með persónuleikagerð D (De Fruyt og Denollet, 2002). 

Reiknaður var út áhættuvísir þátttakenda á að fá kransæðasjúkdóm 

(http://risk.hjarta.is/risk_calculator/v2/). Áhættuvísirinn er fenginn úr reiknivél 

Hjartaverndar sem metur áhættu einstaklinga á að fá kransæðasjúkdóm á næstu 

10 árum (Aspelund, Thorgeirsson, Sigurdsson og Gudnason, 2007), að teknu 

tilliti til eftirfarandi þátta: Aldur, kyn, efri mörk blóðþrýstings, heildarkólesteról, 

HDL kólesteról, þrýglíseríð, líkamsþyngdarstuðull, sykursýki, reykingar, líkams-

hreyfing og fjölskyldusaga um hjarta- og æðasjúkdóma. Áættuvísirinn er ekki 

ætlaður fyrir einstaklinga sem hafa sögu um hjartaáfall, kransæðasjúkdóm, 

kransæðaútvíkkun eða hjarta hjáveituaðgerð en auk þess var áhættumat ekki gert 

á einstaklingum 35 ára og yngri hvort sem þeir væru með fyrri sögu um 

hjartasjúkdóma eða ekki (Svansdottir o.fl., 2013).  

http://risk.hjarta.is/risk_calculator/v2/
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Framkvæmd 

Gögnum var safnað eftir staðlaðri framkvæmdaáætlun þar sem ströngum reglum 

var fylgt. Allir starfsmenn fengu reglulega leiðsögn og upprifjun í aðferðum sem 

unnið var eftir við gagnasöfnunina til að draga úr breytileika á milli athugenda. 

Þátttakendur rannsóknarinnar fengu skriflegt boð um þátttöku í pósti þar sem þeir 

voru beðnir um að hafa samband við Hjartavernd og panta tíma fyrir þátttöku-

aðild. Hringt var í þá einstaklinga sem ekki urðu við beiðninni af þjálfuðum 

móttökuritara. Ef einstaklingur neitaði þátttöku voru ástæður þess skráðar ef 

mögulegt reyndist en ekki verður gerð frekari grein fyrir þeim. Þátttakendur 

svöruðu spurningalista með fjölþættum heilsufarsspurningum á lokuðu svæði á 

veraldarvefnum. Flestir svöruðu spurningalistanum heima fyrir. Þeir sem ekki 

höfðu svarað spurningalistanum heima gerðu það við komu í rannsóknina. Við 

gagnavinnslu voru þátttakendur sem vantaði mælingar hjá, svöruðu ekki 

ákveðnum spurningum eða svöruðu „veit ekki“ útilokaðir frá frekari úrvinnslu 

varðandi viðkomandi breytu. 

Siðferðileg álitamál og leyfi 

Í öllum rannsóknum þarf að gæta að siðferðislegum álitamálum. Ein af 

forsendum leyfisveitingu rannsóknar er að hún sé siðferðislega réttlætanleg og að 

hún valdi þátttakendum ekki óþægindum eða skaða (Polit og Beck, 2012). 

Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN: 05-112-V10) og 

Persónuvernd (Mál nr. 2001/629; tilvísun: 2005060329 BG/--).   

Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðforritið IBM SPSS statistics 20. Tengsl 

breyta var könnuð með Pearsons prófi, ANOVA eða t-prófi óháðra hópa. 

Pearsons má nota þegar meta á fylgni tveggja jafnbilabreyta. ANOVA 
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aðhvarfsgreining er notuð til að spá fyrir um gildi einnar breytu út frá gildi 

annarrar breytu en þá má sjá línuleg tengsl á milli breytanna (Amalía 

Björnsdóttir, 2003). Marktektarpróf er gert með t-prófi. Marktektarpróf er notað 

til að meta hvort raunverulegur munur sé til staðar í þýði (Amalía Björnsdóttir, 

2003). Notast var við 95% marktektarmörk. Einnig voru reiknuð staðalfrávik og 

meðaltölum lýst þar sem við átti. Niðurstöður eru settar fram í töflum og á 

myndrænan hátt, auk texta sem auðveldar allan úrlestur.  
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Niðurstöður 

Niðurstöður verða sýndar í töflum og myndum auk texta þar sem eftirfarandi 

rannsóknarspurningu er svarað:  

Hvaða tengsl eru á milli líkamshreyfingar fullorðinna Íslendinga og; a) kyns,  

b) aldurs, c) hæðar, d) þyngdar, e) líkamsþyngdarstuðuls, f) ummáls kviðar,  

g) ummáls mjaðma, h) persónuleikagerðar D, i) svefns, j) reykinga,  

k) menntunar, l) starfs, m) sykursýki, n) háþrýstings, o) langvinnrar 

lungnateppu, p) astma, q) kransæðasjúkdóma, r) áhættuvísis hjarta- og 

æðasjúkdóma. 

Heildarfjöldi þátttakenda voru 4753, meðalaldur voru 49 ár (SF=12, spönn  

20-73) og 51% þátttakenda vour konur. Einkenni þátttakenda má sjá í töflu 3. 

Meirihluti þátttakenda voru á aldrinum 40-59 ára eða 54,7%. 9,1% stunda aldrei 

líkamshreyfingu og 34,2% stunda líkamshreyfingu í ≥ 4 klukkustundir á viku. 

31,4% þátttakenda eru með háþrýsting, 3,8% með sykursýki og 21,8% reykja.  

Við tölfræðilega úrvinnslu voru þátttakendur sem ekki voru til mælingar um, 

svöruðu ekki, eða svöruðu „veit ekki“ skilgreindir með töpuð gildi. Töpuð gildi 

eru ekki tekin með við tölfræðilega útreikninga sem skýrir mismunandi fjölda 

þátttakenda fyrir hverja breytu. Meiri hagur en minni var talinn fást af því að 

útiloka „veit ekki“ svör og á þeim forsendum voru þau ekki notuð við frekari 

tölfræðilega úrvinnslu. Í töflu 4 má sjá yfirlit yfir öll tölfræðipróf sem gerð voru 

við úrvinnslu gagna. 
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Tafla 3. Lýsing á þátttakendum  

  Karlar Konur 

Einkenni þátttakenda N=4753 n (%) n (%) 

Aldur 4753 
20-29 ára  179 (7,7) 183 (7,5) 

30-39 ára  328 (14,1) 372 (15,3) 

40-49 ára  611 (26,3) 656 (27,0) 

50-59 ára  651 (28,1) 680 (27,9) 

60-63 ára  497 (21,4) 496 (20,4) 

70-73 ára  53 (2,3) 47 (1,9) 

Menntun 4720 

Grunnskólapróf  356 (15,5) 607 (25,1) 

Iðnskólapróf eða sambærilegt nám  888 (38,6) 575 (23,8) 

Stúdentspróf  284 (12,4) 354 (14,6) 

Háskólapróf  771 (33,5) 885 (36,6) 

Reykingar  4645 

Reykir nú  496 (21,9) 506 (21,2) 

Reykir ekki nú  1765 (78,1) 1878 (78,8) 

Persónuleikagerð 4303 

Persónuleikagerð D  474 (22,5) 465 (21,2) 

Ekki persónuleikagerð D  1636 (77,5) 1728 (78,8) 

Sykursýki   
Já  113 (4,9) 69 (2,8) 

Nei  2206 (95,1) 2365 (97,2) 

Háþrýstingur 4611 
Já  720 (32,2) 729 (30,7) 

Nei  1520 (67,8) 1648 (69,3) 

Lungnateppa 4676 
Já  127 (5,6) 241 (10,0) 

Nei  2148 (94,4) 2160 (90) 

Astmi 4676 

Já  200 (8,8) 382 (16,0) 

Nei   2085 (91,2) 2009 (84,0) 

Kransæðasjúkdómur 4753 

Já  193 (8,3) 122 (5,0) 

Nei  2126 (91,7) 2312 (95) 

  m (SF) m (SF) 

Aldur (ár) 4753 49,29 (12,01) 48,84 (12,07) 

Hæð (cm) 4708 180,23 (6,34) 166,97 (5,91) 

Þyngd (kg) 4720 90,59 (15,31) 74,75 (14,82) 

Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2) 4707 27,86 (4,37) 26,82 (5,20) 

Ummál kviðar (cm) 4721 101,66 (12,05) 92,61 (12,87) 

Ummál mjaðma (cm) 4721 105,76 (7,73) 106,32 (10,29) 

Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma 4692 7,27 (6,96) 1,74 (3,09) 
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Tafla 4. Yfirlit breyta og markektarpróf við líkamshreyfingu. 

 N=4753 p-gildi Tölfræðpróf 

Kyn kk/kvk 4753 0,017 t-próf óháðra hópa 

Aldur 4753 0,001 Pearsons 

Hæð í cm 4708 0,377 Pearsons 

Þyngd 4720 0,001 Pearsons 

Líkamsþyngdarstuðull 4700 0,001 Pearsons, Anova og Tukey próf 

Ummál kviðar 4721 0,001 Pearsons 

Ummál mjaðma 4722 0,001 Pearsons 

Persónuleikagerð 4369 0,001 t-próf óháðra hópa 

Svefn 4041 0,259 Pearsons 

Reykingar 4720 0,001 t-próf óháðra hópa 

Menntun 4720 0,001 Pearsons 

Starf 4432 0,001 Anova og Tukey próf 

Sykursýki (sp1) 4753 0,032 t-próf óháðra hópa 

Háþrýstingur 4611 0,001 t-próf óháðra hópa 

Langvinn lungnateppa 4676 0,007 t-próf óháðra hópa 

Astmi 4676 0,020 t-próf óháðra hópa 

Kransæðasjúkdómar 4753 0,062 t-próf óháðra hópa 

Áhættuvísir hjarta- og æðasjúkdóma 4692 0,001 Pearsons 

 

 

Tengsl líkamshreyfingar og kyns 

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir stunduðu hóflega eða kröftuga líkams-

þjálfun í hverri viku síðast liðna tólf mánuði (m=3,71, SF=1,48). 73 svöruðu 

„veit ekki“ og 35 svöruðu ekki. Konur (m=3,76) hreyfa sig marktækt meira að 

meðaltali en karlar (m=3,65), t(4579)=-2,38, p=0,017. Í töflum 5 og 6 má sjá að 

37,7% karla og 32,7% kvenna fylgja ekki tilmælum WHO (2010) hvað varðar 

líkamshreyfingu en þar af stunda 10,1% karla og 8,1% kvenna aldrei líkams-

hreyfingu. Einungis er víst að 34,2% allra þátttakenda uppfylla tilmæli WHO um 

líkamshreyfingu því í hópnum sem hreyfir sig í 1-3 klukkustundir á viku (30,5%) 

má ætla að hluti þeirra nái ekki viðmiðinu 75-150 mínútum.  
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Tengsl líkamshreyfingar og aldurs 

Samkvæmt Pearsons fylgniprófi reyndist lítil sem engin fylgni milli líkamshreyf-

ingar og aldurs, r(4645)=-0,06, p<0,001. Elsti aldurshópurinn var líklegastur til 

að hreyfa sig aldrei eða í 26,5% tilfella samanborið við yngsta aldurshóp sem 

hreyfði sig aldrei í 2,6% tilfella en þarna eru skýr tengsl við aldur eins og sjá má í 

töflu 7. Meirihluti þátttakenda eða 64,7% segist stunda líkamshreyfingu í að 

minnsta kosti eina klukkukstund á viku. 

 

Tafla 5. Aldursflokkuð vikuleg líkamshreyfing karla. 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-73 Heildarhlutfall (n) 

Aldrei 1,8% 5,9% 9,6% 11,0% 13,8% 23,5% 10,1% (228) 

<1 klst. 26,3% 29,2% 29,4% 27,8% 26,5% 7,9% 27,6% (624) 

1-3 klst. 32,7% 30,4% 28,6% 27,8% 26,7% 31,4% 28,6% (647) 

4-7 klst. 26,3% 25,2% 23,8% 23,2% 20,5% 27,5% 23,4% (529) 

>7 klst. 12,9% 9,3% 8,4% 10,2% 12,5% 9,8% 10,3% (233) 

Alls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (2261) 

 

Tafla 6. Aldursflokkuð vikuleg líkamshreyfing kvenna. 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-73 Heildarhlutfall (N) 

Aldrei 3,4% 3,3% 5,9% 8,8% 14,2% 29,8% 8,3% (197) 

<1 klst. 29,3% 28,0% 23,5% 24,4% 23,1% 19,1% 24,4% (589) 

1-3 klst. 36,0% 37,0% 32,0% 32,8% 27,4% 25,5% 32,2% (768) 

4-7 klst.  24,2% 27,4% 30,6% 25,8% 24,7% 14,9% 26,8% (639) 

>7 klst. 7,3% 4,3% 7,9% 8,2% 10,7% 10,6% 8,0% (191) 

Alls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (2384) 

 

Tafla 7. Aldursflokkuð vikuleg líkamshreyfing beggja kynja. 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-73 Heildarhlutfall (n) 

Aldrei 2,6% 4,5% 7,7% 9,9% 14,0% 26,5% 9,1% (425) 

<1 klst. 27,8% 28,6% 26,4% 26,1% 24,8% 13,3% 26,1% (1213) 

1-3 klst. 34,4% 33,9% 30,4% 30,4% 27,0% 28,6% 30,5% (1415) 

4-7 klst.  25,2% 26,4% 27,3% 24,5% 22,6% 21,4% 25,1% (1168) 

>7 klst. 10,0% 6,7% 8,2% 9,2% 11,6% 10,2% 9,1% (424) 

Alls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (4645) 
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Tengsl líkamshreyfingar og hæðar 

Tvær hæðarmælingar voru gerðar á 99,1% þátttakenda og meðatal þeirra reiknað 

út og notað til frekari úrvinnslu (m=173,43, SF=9,03). Ekki komu fram 

tölfræðilega marktæk tengsl milli líkamshreyfingar og hæðar þátttakenda. 

Samkvæmt Pearsons fylgniprófi er ekki fylgni milli líkamshreyfingar og hæðar, 

r(4632)=0,01, p=0,377. 

Tengsl líkamshreyfingar og þyngdar 

Þátttakendur voru vigtaðir og þyngd skráð í 99,3% tilfella (m=82,47, SF=17,01). 

Tölfræðilega marktækur munur kom fram á milli líkamshreyfingar og þyngdar. 

Samkvæmt Pearsons fylgniprófi er neikvæð fylgni milli líkamshreyfingar og 

þyngdar, r(4642)=-0,13, p≤0,001. Sambandið er í þá átt að því þyngri sem 

einstaklingar voru því minni líkamshreyfingu stunduðu þeir að jafnaði.  

Tengsl líkamshreyfingar og líkamsþyngdarstuðuls 

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS) var reiknaður út frá jöfnunni, kg/m
2
 = LÞS, hjá 

98,9% þátttakenda (m=27,33, SF=4,84). Tölfræðilega marktækur munur kom 

fram á ástundun líkamshreyfingar og LÞS. Samkvæmt Pearsons fylgniprófi er 

neikvæð veik fylgni milli líkamshreyfingar og LÞS, r(4624)=-0,16, p≤0,001. 

Fylgnin var skoðuð nánar með einhliða dreifigreiningu (e. ANOVA) og Tukey 

prófi sem sýndi marktækan mun á ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru í 

kjörþyngd við alla hina líkamsþyngdarflokkana (p≤0,001) að undanskildum þeim 

sem eru með LÞS <18,5 kg/m
2
 (p=0,131) og teljast vannærðir. Niðurstöðu dreifi-

greiningar má sjá í töflu 8. Þá mátti sjá að 33% þátttakenda voru í kjörþyngd, 

24,1% voru of feitir og þar af voru 17,5% á stigi I offitu. 
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Tafla 8. ANOVA dreifigreining fyrir líkamshreyfingu og líkamsþyngdarflokka. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 278,016 5 55,603 26,057 0,001 

Within Groups 9854,447 4618 2,134   

Total 10132,463 4623    

 

Tengsl líkamshreyfingar og ummáls kviðar 

Ummál kviðar var mælt á 99,3% þátttakenda (m=97,0, SF=13,27). Tölfræðilega 

marktæk tengsl komu fram á milli líkamshreyfingar og ummáls kviðar. 

Samkvæmt Pearsons fylgniprófi er neikvæð veik fylgni milli líkamshreyfingar og 

ummáls kviðar, r(4643)=-0,19, p≤0,001. Sambandið er í þá átt að því meira sem 

ummál kviðar er því minni líkamshreyfingu stunduðu einstaklingar að jafnaði.  

Tengsl líkamshreyfingar og ummáls mjaðma 

Ummál mjaðma var mælt á 99,3% þátttakenda (m=106,05, SF=9,13). Tölfræði-

lega marktæk tengsl mældust milli líkamshreyfingar og ummáls mjaðma. 

Samkvæmt Pearsons fylgniprófi er neikvæð veik fylgni milli líkams-hreyfingar 

og ummáls mjaðma, r(4644)=-0,13, p≤0,001. Sambandið er í þá átt að því hærra 

ummál mjaðma því minni líkamshreyfingu stunduðu einstaklingar að jafnaði.  

Tengsl líkamshreyfingar og persónuleikagerðar  

Alls svöruðu 91,9% öllum 14 spurningunum um persónuleikagerð D og einungis 

þeir voru notaðir til frekari úrvinnslu en 20,3% þátttakenda reyndust vera með 

persónuleikagerð D. Marktækur munur kom fram á ástundun líkamshreyfingar 

þeirra sem eru með persónuleikagerð D og þeirra sem ekki eru með 

persónuleikagerð D, t(4301)=4,76, p≤0,001. Þátttakendur með persónuleikagerð 

D stunda að jafnaði minni líkamshreyfingu en þeir sem ekki eru með 

persónuleikagerð D. 42% þeirra sem eru með persónuleikagerð D stunda 
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*Ekki persónuleiki D, **Persónuleiki D 

líkamshreyfingu <1 klukkustund á viku samanborið við 34% þeirra sem ekki eru 

með persónuleikagerð D. Einnig kemur í ljós þegar kynjaskipt líkamshreyfing er 

skoðuð að 43,5% karla og 38,5% kvenna með persónuleikagerð D stunda líkams-

hreyfingu í <1 klukkustund á viku. Þegar einstakir flokkar líkamshreyfingar eru 

skoðaðir má sjá að mestu munar á þeim sem stunda líkamshreyfingu í <1 

klukkustund og 4-7 klukkustundir, persónuleikagerð D í óhag eins og sjá má á 

mynd 2.  

Tengsl líkamshreyfingar og svefns 

Þátttakendur voru spurðir hversu lengi þeir sofa á sólarhring í klukkustundum 

talið. Svarhlutfall var 85% (m=4,27, SF=0,92), töpuð gildi voru 13,8% (n=655) 

og 1,2% (n=57) sögðust ekki vita hve lengi þeir sofa á sólarhring. Ekki komu 

fram tölfræðilega marktæk tengsl milli líkamshreyfingar og svefns þátttakenda. 

Samkvæmt Perasons fylgniprófi er ekki fylgni milli líkamshreyfingar og svefns, 

r(3979)=0,02, p=0,259.  

Mynd 2. Ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru með persónuleikagerð D og þeirra 

sem ekki eru með persónuleikagerð D.  
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Tengsl líkamshreyfingar og reykinga 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir reyktu nú og sögðust 21,8% reykja. 

Svarhlutfall var 99,3%. Þeir sem reykja stunda að jafnaði minni líkamshreyfingu 

(m=3,28) en þeir sem ekki reykja (m=3,82), og reyndist tölfræðilega marktækur 

munur á milli þessara hópa t(1484)=-9,75, p≤0,001. 50% þeirra sem reykja 

stunda líkamshreyfingum í <1 klukkustund á viku samanborið við 33% þeirra 

sem ekki reykja. Þeir sem reykja hreyfa sig sjaldnar og skemur en þeir sem 

reykja ekki ef frá er talinn hópurinn sem hreyfir sig mest. Hins vegar má sjá á 

mynd 3 að þegar einstaka flokkar líkamshreyfingar eru skoðaðir kemur í ljós að 

mestu munar á flokkunum <1 klukkustund og 4-7 klukkustundir þeim sem reykja 

í óhag. 

 

Mynd 3. Ástundun líkamshreyfingar þeirra sem reykja og reykja ekki.  

 

**Reykir, *Reykir ekki 
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Tengsl líkamshreyfingar og menntunar 

Þátttakendur voru spurðir hvert væri hæsta menntunarstig sem þeir hefðu lokið. 

Svarhlutfall var 99,3%. Tölfræðilega marktækur munur kom fram á milli 

líkamshreyfingar og menntunar. Samkvæmt Pearsons fylgniprófi er jákvæð veik 

fylgni milli líkamshreyfingar og menntunar, r(4645)=0,13, p≤0,001. Sambandið 

er í þá átt að því hærra menntunarstig sem einstaklingar eru með því meiri 

líkamshreyfingu stunda þeir að jafnaði. Þegar kynjaskipt líkamshreyfing er 

skoðuð með tilliti til menntunar má sjá að karlar með iðn- eða sambærilegt próf 

stunda að jafnaði minni líkamshreyfingu samanborið við konur eins og sjá má í 

töflum 9-10. Að sama skapi stunda konur með iðn- eða sambærilegt próf 

hlutfallslega meiri líkamshreyfingu að undanskildum flokknum meira en sjö 

klukkustundir á viku.  

 

Tafla 9. Vikuleg líkamshreyfing karla tengd menntunarstigi. 

 Aldrei <1 klst. 1-3 klst. 4-7 klst. >7 klst. Fjöldi karla (%) 

Grunnskólanám 16,2% 31% 23,2% 15,9% 13,6% 345 (100%) 

Iðn- eða sambærilegt nám 14,7% 29,8 % 24,4% 20,8% 10,3% 873 (100%) 

Stúdentspróf 5,8% 28,1% 30,2% 24,5% 11,5% 278 (100%) 

Háskólapróf 3,7% 23,4% 35,3% 29,3% 8,4% 765 (100%) 

Alls 10,10% 27,6% 28,6% 23,4% 10,3% 2261 (100%) 

 

Tafla 10. Vikuleg líkamshreyfing kvenna tengd menntunarstigi. 

 Aldrei <1 klst. 1-3 klst. 4-7 klst. >7 klst. Fjöldi kvenna (%) 

Grunnskólanám 16,5% 28,4% 24,4% 19,4% 11,3% 594 (100%) 

Iðn- eða sambærilegt nám 8,5% 20,8% 32,5% 29,2% 9,0% 566 (100%) 

Stúdentspróf 5,1% 25,3% 31,9% 31,1% 6,6% 351 (100%) 

Háskólapróf 3,8% 24,4% 37,5% 28,6% 5,7% 873 (100%) 

Alls 8,3% 24,7% 32,2% 26,8% 8,0% 2384 (100%) 
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Tengsl líkamshreyfingar og starfs 

Þátttakendur voru spurðir við hvað þeir störfuðu en svarhlutfall var 93,2%. 

Svarmöguleikar voru 12 en þá má sjá í töflu 11. Gerð var einhliða dreifigreining 

(e. ANOVA) með Tukey prófi og fram kom marktækur munur á líkamshreyfingu 

eftir starfi, F(11,4349)=7,234, p≤0,001 sem má sjá í töflu 12. Marktækur 

tölfræðilegur munur kom fram hjá þeim sem vinna við stjórnunarstörf, 

sérfræðingsstörf eða sérhæfð störf miðað við þá sem vinna bifreiðastjórastörf, 

afgreiðslustörf og iðnaðarstörf, p≤0,001. Einnig kom tölfræðilega marktækur 

munur fram hjá þeim sem vinna við bifreiðastjórastörf miðað við þá sem vinna 

skrifstofustörf (p=0,018), sérhæfð störf (p≤0,001), sérfræðingsstörf (p≤0,001), 

stjórnendur (p≤0,001), atvinnulausa (p=0,044) og þeirra sem vinna önnur störf 

(p=0,001).  

 

Tafla 11. Líkamshreyfing innan starfsgreina. 

Starfsgrein N=4432 n (%) m 

Ósérhæft starf, verkamannavinna (t.d. ræstingarstarf, fiskvinnslustarf) 100 (2,3) 2,85 

Bifreiðastjóri, véla- og vélgæslustarf (t.d. stjórnandi vinnuvéla, vélgæslufólk) 137 (3,1) 2,53 

Afgreiðslu- og þjónustustarf (t.d. afgreiðslustarf, umönnunarstarf, húsvörður) 291 (6,6) 2,66 

Iðnaðarmaður (t.d. trésmiður, hársnyrtir) 437 (9,9) 2,71 

Landbúnaðarstarf (t.d. bóndi, skógræktarfólk) 10 (0,2) 2,50 

Sjávarútvegsstarf (t.d. háseti, starf við fiskeldi) 39 (0,9) 2,66 

Skrifstofustarf (t.d. gjaldkeri, innheimtufólk, símavörður) 444 (10,0) 2,87 

Sérhæft starf (t.d. lögreglumaður, sjúkraliði) 218 (4,9) 3,12 

Sérfræðings- og tæknistarf (t.d. lögfræðingur, sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur) 687 (15,5) 3,04 

Stjórnunarstarf (fyrirtækjastjórnandi, deildarstjóri í fyrirtæki) 732 (16,5) 2,98 

Atvinnulaus 99 (2,2) 2,96 

Annað 1238 (27,9) 2,91 

 

Tafla 12. ANOVA dreifigreining fyrir líkamshreyfingu og starf. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 171,090 11 15,554 7,234 0,001 

Within Groups 9350,915 4349 2,150   

Total 9522,005 4360    
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Tengsl líkamshreyfingar og sykursýki 

Hér var spurt hvort þátttakandi væri með sykursýki. Svarhlutfall var 100% og 

3,8% sögðust vera með sykursýki. Marktækur munur kom fram á ástundun 

líkamshreyfingar þeirra sem eru með sykursýki og þeirra sem ekki eru með 

sykursýki, t(149)=-2,2, p=0,032. Þeir sem eru með sykursýki stunda að jafnaði 

minni líkamshreyfingu (m=3,42) en þeir sem eru ekki með sykursýki (m=3,72). 

43% þeirra sem eru með sykursýki stunda líkamshreyfingu í <1 klukkustund á 

viku og þar af eru 14% sem stunda aldrei líkamshreyfingu. Þegar kynjaskipt 

dreifing líkamshreyfingar er skoðuð má sjá að 46,1% kvenna með sykursýki 

stunda líkamshreyfingu <1 klukkustund á viku samanborið við 41,1% karla. Á 

mynd 4 má sjá að þeir sem ekki hafa sykursýki eru líklegri til að stunda 

líkamshreyfingu í 4-7 klukkustundir en þeir sem hafa sykursýki.  

Mynd 4. Ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru með sykursýki og þeirra sem ekki 

eru með sykursýki.  

**Sykursýki, *Ekki sykursýki 
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Tengsl líkamshreyfingar og háþrýstings 

Þátttakendur voru spurðir hvort læknir eða heilbrigðisstarfsmaður hefði sagt þá 

vera með háþrýsting. Svarhlutfall var 97% og 31,4% svöruðu játandi en 110 

sv0ruðu „veit ekki“. Marktækur munur kom fram á ástundun líkamhreyfingar 

þeirra sem eru með háþrýsting og þeirra sem eru án hans, t(2597)=-2,4, p≤0,001. 

Þeir sem eru með háþrýsting stunda að jafnaði minni líkamshreyfingu (m=3,5) en 

þeir sem ekki eru með háþrýsting (m=3,8). Þegar kynjaskipt dreifing 

líkamshreyfingar er skoðuð má sjá að 40,1% karla og 39,7% kvenna sem eru með 

háþrýsting stunda líkamshreyfingu <1 klukkustund á viku. 36% karla og 29,6% 

kvenna, sem ekki eru með háþrýsting, hreyfa sig hins vegar í <1 klukkustund á 

viku. Mynd 5 sýnir að 13% þeirra sem eru með háþrýsting stunda aldrei 

líkamshreyfingu á móti við 8% þeirra sem ekki eru með háþrýsting.  

Mynd 5. Ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru með háþrýsting og þeirra sem ekki 

eru með háþrýsting. 

**Háþrýstingur, *Ekki háþrýstingur 
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Tengsl líkamshreyfingar og langvinnrar lungnateppu 

Þátttakendur voru spurðir hvort læknir eða heilbrigðisstarfsmaður hefði sagt þá 

vera með langvarandi lungnasjúkdóm/teppu, langvinnt lungnakvef eða lungna-

þembu. Svarhlutfall var 98,4% og 7,9% svöruðu játandi en 77 svöruðu „veit 

ekki“. Munur kom fram á ástundun líkamshreyfingu þeirra sem eru með LLT og 

þeirra sem ekki eru með LLT, t(418)=2,7, p=0,007. Þeir sem eru með LLT stunda 

að jafnaði minni líkamshreyfingu (m=3,51) en þeir sem ekki eru með LLT 

(m=3,73). Eins og mynd 6 sýnir stunda hlutfallslega fleiri líkamshreyfingu ≥4 

klukkustundir á viku ef þeir eru ekki með LLT samanborið við þá sem eru með 

LLT og að sama skapi eru hlutfallslega fleiri sem stunda líkamshreyfingu <1 

klukkustund sem eru með LLT. Einnig kemur í ljós þegar kynjaskipt 

líkamshreyfing er skoðuð að hlutfallslega fleiri karlar (46,7%) stunda 

líkamshreyfingu <1 klukkustund á viku samanborið við konur (36,8%) með LLT.  

 

Mynd 6. Ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru með LLT og þeirra sem ekki eru 

með LLT. 

*Ekki LLT, ** LLT 
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Tengsl líkamshreyfingar og astma 

Þátttakendur voru spurðir hvort læknir eða heilbrigðisstarfsmaður hefði sagt þá 

vera með astma. Svarhlutfall var 96,1% og 12,4% svöruðu játandi en 77 svöruðu 

„veit ekki“. Munur kom fram á ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru með 

astma og þeirra sem ekki eru með astma, t(728)=2,3, p=0,020. Þeir sem eru með 

astma stunda að jafnaði minni líkamshreyfingu (m=3,57) en þeir sem ekki eru 

með astma (m=3,73). Munurinn er marktækur þar sem p<0,05 en hann er ekki 

mikill. Þegar kynjaskipt líkamshreyfing er skoðuð kemur fram að hlutfallslega 

fleiri karlar (40,5%) stunda líkamshreyfingu <1 klukkustund á viku samanborið 

við konur (37,9%) með astma. Einnig má sjá að 37,9% kvenna með astma stunda 

líkamshreyfingu <1 klukkustund á viku samanborið við 31,8% kvenna sem ekki 

hafa astma. Sjá má á mynd 7 hversu jöfn tíðni líkamshreyfingar er hjá þeim sem 

eru með astma og þeirra sem ekki eru með astma.  

Mynd 7. Ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru með astma og þeirra sem ekki eru 

með astma. 

*Ekki astmi, ** Astmi 
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Tengsl líkamshreyfingar og kransæðasjúkdóma 

Þátttakendur voru spurðir tveggja spurninga tengdum kransæðajsúkdómum auk 

tveggja spurninga um það hvort þeir hafi farið í aðgerð vegna kransæða-

þrenginga. Út frá þessum fjórum spurningum var gerð breyta sem metur hvort 

þátttakendur séu með kransæðasjúkdóm. Aðeins var gert tölfræðipróf á þeim sem 

voru ≥35 ára. Til voru upplýsingar um kransæðasjúkdóma hjá 4136 þátttakendur 

og þar af voru 7,3% með kransæðasjúkdóm. Ekki kom fram tölfræðilega mark-

tækur munur á ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru með kransæðasjúkdóm 

og þeirra sem ekki eru með kransæðasjúkdóm, t(336)=1,67, p=0,096. Mynd 8 

sýnir dreifingu líkamshreyfingar hjá þeim sem hafa fengið kransæðasjúkdóm og 

þeirra sem ekki hafa fengið kransæðasjúkdóm.  

 

 

Mynd 8. Ástundun líkamshreyfingar þeirra sem eru með kransæðasjúkdóm og þeirra 

sem ekki eru með kransæðasjúkdóm. 

*Ekki kransæðasjúkd., ** Kransæðasjúkd. 
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Tengsl líkamshreyfingar og áhættuvísis hjarta- og æðasjúkdóma 

Áhættuvísir að hjarta- og æðasjúkdómum er reiknaður út frá aldri, kyni, efri 

mörkum blóðþrýstings, heildarkólesteról, HDL kólesteról, þrýglíseríð, líkams-

þyngdarstuðli, sykursýki, reykingum, líkamshreyfingu og fjölskyldusögu um 

hjarta- og æðasjúkdóma. Áhættuvísir er ákveðið gildi sem kemur fram og spáir 

fyrir um líkur þess að þátttakandi fái kransæðasjúkdóm á næstu 10 árum. 

Áhættuvísir var reiknaður út hjá 4085 þátttakendum ≥35 ára. Tölfræðilega 

marktækur munur kom fram á milli líkamshreyfingar og áhættuvísis að hjarta- og 

æðasjúkdómum. Samkvæmt Pearsons fylgniprófi eru neikvæð tengsl milli 

líkamshreyfingar og áhættuvísis að hjarta- og æðasjúkdómum, r(4024)=-0,14, 

p≤0,001. Sambandið er í þá átt að því hærri sem áhættuvísir hjarta- og 

æðasjúkdóma var hjá einstaklingum því minni líkamshreyfingu stunduðu þeir að 

jafnaði.  
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Umræða 

Megin tilgangur rannsóknarinnar var að kanna tengsl líkamshreyfingar fullorð-

inna Íslendinga við ýmsa heilsufars- og lýðfræðilega þætti. Niðurstöður benda til 

þess að ofþyngd, persónuleikagerð D, reykingar og langvinnir sjúkdómar tengist 

marktækt minni ástundun líkamshreyfingar fullorðinna Íslendinga. Líklegt má 

teljast að þetta séu ekki allt aðskildir hópar því sami einstaklingur kann að hafa 

marga þætti sem tengjast svo sem reykingar og LLT eða offitu og sykursýki. Þá 

er vel þekkt að með hækkandi aldri eykst sjúkdómatíðni. Niðurstöður sýna með 

afgerandi hætti að með hækkandi aldri eykst hlutfallsleg tíðni þeirra sem stunda 

aldrei líkamshreyfingu. Þannig gæti aldurstengd sjúkdómabyrði tengst kyrrsetu-

lífi sem á við um ríflega þriðjung allra þátttakenda þessarar rannsóknar en það 

eru þeir sem stunda líkamshreyfingu minna en eina klukkustund á viku. Þó má 

ætla að hlutfall kyrrsetufólks sé enn hærra og sé nær því að vera 50% eins og 

þekkt er víða um heim (WHO, 2010), því hátt í þriðjungur þátttakenda þessarar 

rannsóknar segist hreyfa sig 60-180 mínútur á viku en ráðleggingar miðast við 

75-150 mínútur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að einungis þriðjungur þátttakenda eru í 

kjörþyngd og tæplega fjórðungur þeirra býr við offitu og þar af eru 6,6% á stigi II 

og III en offita kann að vera bein afleiðing kyrrsetulífs. Offita er þekktur 

áhættuþáttur hjarta- og æðasjúkdóma eins og hás blóðþrýstings og sykursýki. Því 

er mikilvægt að þessi hópur fái stuðning við heilsufarslegar úrbætur. Það verður 

að teljast líklegt að þeir sem eru á alvarlegu stigi offitu eigi við fjölþættan 

sjúkdómsvanda að stríða sem gæti krafist þverfaglegrar aðkomu 

heilbrigðisstarfsmanna. Niðurstöður sýna að einungis þriðjungur þátttakenda eru 
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í kjörþyngd. Þetta eru sláandi niðurstöður sem vekja upp hugmyndir um að feta 

þurfi nýjar leiðir til að efla vitund Íslendinga um mikilvægi líkamshreyfingar til 

að sporna gegn þyngdarvanda landsmanna.  

Neikvæð tengsl má sjá á milli líkamshreyfingar og lundarfars þátttakenda 

þessarar rannsóknar en niðurstöður hennar sýna að 42% þeirra sem eru með 

persónuleikagerð D lifa kyrrsetulífi. Rúmlega fimmtungur þátttakenda eru með 

persónuleikagerð D en þessir einstaklingar eru líklegri að tileinka sér neikvætt 

heilsutengdan lífsstíl sem getur leitt af sér aukna hættu á lífsstílstengdum 

sjúkdómum (Gilmour og Williams, 2011; Svansdottir o.fl., 2013) og sýnt hefur 

verið fram á hærri tíðni áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdómum innan þessa hóps 

(Svansdottir o.fl., 2013). Þetta er viðkvæmur hópur sem á við félagslegsleg höft 

og neikvæðar tilfinningar að etja sem getur verið mikilvægt að taka tillit til við 

heilsueflandi íhlutun. Einstaklingar sem standa ver félagsleglega gætu átt erfitt 

með að fara inn á líkamsræktarstöðvar og vera innan um fjölmenni. Þar gætu 

hjúkrunarfræðingar orðið að liði við að finna hvar áhugahvöt þessara einstaklinga 

liggur með tilliti til líkamshreyfingar.  

Reykingar hafa neikvæð tengsl við ástundun líkamshreyfingar og niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að helmingur þeirra sem reykja lifa kyrrsetulífi sem er 

sláandi hátt hlutfall. Hugsanlegt er að sá hópur sem reyki eigi við aðra neikvæða 

lífsstílstengda þætti að stríða sem taka þarf tillit til. Reykingar eru heilsufarslegur 

skaðvaldur og því ættu hjúkrunarfræðingar að leitast við að bjóða 

skjólstæðingum sínum sem reykja reykleysisaðstoð við sem flest tækifæri. Það 

ætti að vera áskorun til hjúkrunarfræðinga að efla vitund þessa hóps um 

mikilvægi líkamshreyfingar sem heilsuverndandi meðferð.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna neikvæð tengsl líkamshreyfingar við 

sykursýki, háþrýsting, lungnateppu og astma. Heilsufarsleg hnignun fylgir 
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hækkandi aldri og sjúkdómatíðni eykst en þó ber að hafa í huga að ungt fólk með 

lífsstílstengd vandamál kann einnig að vera með einhvern þessara sjúkdóma. 

Háþrýstingur er algengasti sjúkdómurinn á meðal þátttakenda rannsóknarinnar og 

kom hann fram í tæplega þriðjungi tilfella. Það má ætla að einstaklingar sem hafa 

sjúkdóma eða lífsstílstengda neikvæða þætti séu í þörf fyrir heilsueflandi 

stuðningsmeðferð. Einstaklingshæfð heilsueflandi íhlutun til þeirra einstaklinga 

sem eru í þörf fyrir slíkan stuðning sem byggð er á hugmyndafræði Pender 

(2011) er ein nálgun sem hjúkrunarfræðingar geta beitt. Nota má heilsueflingar-

líkan Pender o.fl. (2011) þegar heilsueflandi íhlutun er veitt en þar er farið yfir 

alla þá þætti sem taka þarf tillit til þegar fara á í lífsstílsbreytingar. Samhliða 

heilsueflingarlíkaninu geta hjúkrunarfræðingar beitt áhugahvetjandi samtals 

aðferðinni en hana má nota bæði fyrir einstaklinga og hópa.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að með hækkandi aldri dregur 

hlutfallslega jafnt og þétt úr líkamshreyfingu beggja kynja. Breyting á sér stað 

jafnt og þétt þar til kemur að elsta aldurshópnum en þá verður stökkbreyting til 

hins verra. Þá sýna erlendar rannsóknir að karlar hreyfa sig að jafnaði meira en 

konur (Haskell o.fl., 2007; Plotnikoff of Karanumi, 2011; Yates o.fl., 2010) og 

Vilhjalmsson og Thorlindsson (1998) komust að því að drengir stunda oftar 

líkamshreyfingu en stúlkur sem er í ósamræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Þetta gæti gefið vísbendingar um að konur séu í auknum mæli að 

stunda meiri líkamshreyfingu. Með hækkandi aldri verður hins vegar breyting á 

og konur í elsta aldursflokknum hreyfa sig hlutfallslega minna en karlar og lifa 

oftar kyrrsetulífi. Tilhneigingin er að hlutfallsleg sjúkdómatíðni hækki samhliða 

hækkandi aldri en heilsufarsástand er þekkt hindrun fyrir líkamshreyfingu 

(Leijon o.fl., 2011; Plotnikoff og Karunamuni, 2011). Þrátt fyrir að heilsufarsleg 

hnignun fylgi hækkandi aldri verður að hafa í huga að líkamshreyfing hefur 
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jákvæð aldurstengd áhrif og er einn mikilvægur þáttur í farsælli öldrun (Paterson 

o.fl., 2007; Sabia o.fl., 2012).  

Ekki kom fram tölfræðilega marktækur munur á líkamshreyfingu og hæð 

þátttakenda en hins vegar komu fram tölfræðilega marktæk tengsl á milli 

líkamshreyfingar við þyngd og líkamsþyngdarstuðuls auk ummáls kviðar og 

mjaðma. Niðurstöðurnar koma ekki á óvart þar sem kyrrseta er talin ein af 

orsökum offitu en hins vegar er það alvarlegt mál þar sem lítil líkamshreyfing 

eykur líkur á ummálsaukningu mjaðma og kviðar og alvarlegri offitu sem eykur 

hættu á hjarta- og æðasjúkdómum (Andersen o.fl., 2012; NNR, 2004; Pedersen 

og Saltin, 2006; SIGN 115, 2010). Auk þess kann offita að hafa neikvæð áhrif á 

samfélagslega þátttöku einstaklinga (Puhl og Heuer, 2009). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að einungis þriðjungur þátttakenda eru í kjörþyngd sem er 

heldur lægra hlutfall en Margrét Valdimarsdóttir o.fl. (2009) komust að í sínum 

rannsóknum þar var hlutfall karla í kjörþyngd 33% og kvenna 47%. Það væri 

ábyrgðarleysi að horfa fram hjá þessum staðreyndum þar sem um það bil 20% 

fullorðinna Íslendinga eiga við offituvanda að stríða og líkamsþyngd hefur farið 

hækkandi síðustu árin (Bolli Þórsson o.fl., 2009).  

Þó ekki hafi komið fram tölfræðilega marktæk tengsl líkamshreyfingar við 

svefn í niðurstöðunum þá hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á tengsl séu á milli 

líkamshreyfingar og svefns. Konur sem stunda reglubundna líkamshreyfingu er 

líklegri til að fá endurnærandi svefn en þær sem stunda enga líkamshreyfingu 

(Soltani o.fl., 2012). Mögulega eru aðrir þættir áhrifavaldar að góðum svefni því 

bent hefur verið á svefngæði kvenna tengist einnig færri áhættuþáttum hjarta- og 

æðasjúkdóma sem kemur fram í lægri líkamsþyngdarstuðli og minna ummáli 

kviðar (Casas, Pettee Gabriel, Kriska, Kuller og Conroy, 2012).  
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Vel er þekkt að reykingar, bæði beinar og óbeinar, hafa víðtæk neikvæð 

heilsufarsleg áhrif en tekist hefur að draga úr þeim síðustu ár með skilvirkum 

forvörnum (Pearson, 2011). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að helmingur 

reykingamanna lifa kyrrsetulífi og að 22% þátttakenda reyki en ánægjulegt er að 

tíðni reykinga hefur nú lækkað niður í 14,5% á meðal fullorðinna Íslendinga 

(Landshagir 2012, 2012). Stór hópur reykingamanna stundar ekki reglubundna 

líkamshreyfingu og sá hópur hefur að minnsta kosti tvo sterka áhættuþætti fyrir 

ótímabærum sjúkdómum og aukinni dánartíðni til samanburðar við þá sem reykja 

og stunda líkamshreyfingu.  

Bent hefur verið á að menntun og tækifæri fólks til menntunar geti haft áhrif 

á hvort stunduð sé reglubundin líkamshreyfing (Carlson o.fl., 2010; WHO, 2012) 

sem niðurstöður þessarar rannsóknar styðja og sýna að þeir sem hafa hærra 

menntunarstig eru líklegri til að stunda líkamshreyfingu. Samband kann að vera á 

milli menntunar og þeirrar starfsgreinar sem einstaklingar starfa við. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að þeir sem vinna störf sem krefjast háskólamenntunar 

eða annarrar sérhæfðrar menntunar stunduðu að jafnaði meiri líkamshreyfingu en 

aðrir sem samræmist fyrri rannsóknum (Carlson o.fl., 2010; Giardina o.fl., 2009).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þeir sem eru með sykursýki, 

háþrýsting eða LLT stunda að jafnaði minni líkamshreyfingu en þeir sem ekki 

eru með sjúkdóm. Sjá má að dreifing líkamshreyfingar er áþekk hjá þeim sem 

hafa þessa sjúkdóma (sjá myndir 4-6), það er að segja hlutfallsleg dreifing innan 

hvers flokks hreyfingar. Hærra hlutfall háþrýstings er að finna á meðal 

einstaklinga með sykursýki en auk þess þarf að hafa í huga að tíðni háþrýstings 

eykst með hækkandi aldri. Niðurstöður sýna að tæplega þriðjungur þátttakenda er 

með háþrýsting. Þekkt er að LLT er óafturkræfur sjúkdómur en hins vegar má 

stöðva eða hægja á framgangi hans. Áhrif líkamshreyfingar verður seint ofmetin 



   

58 

 

hjá einstaklingum með LLT því líkamshreyfing er talin forsenda þess að draga 

megi úr fjölþættum áhrifum sjúkdómsins á daglegt líf þeirra (GOLD, 2011; 

Pedersen og Saltin, 2006). Á öllum stigum sjúkdómsins hafa einstaklingar 

ávinning af líkamshreyfingu og það er afar mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga og 

annað heilbrigðisstarfsfólk að vera þess meðvitað. Á meðal fullorðinna 

Íslendinga eru átta af hverjum 100 með LLT. Afar mikilvægt er fyrir þessa 

einstaklinga að stunda líkamshreyfingu og eins og Pedersen og Saltin (2006) hafa 

bent á bætir hún lífsgæði með því að draga úr áhrifum sjúkdómsins á daglegt líf.  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar er nokkuð stórt hlutfall þátttakenda með 

astma eða 12%. Astmi hefur ákveðna sérstöðu að því leytinu til að ekki eru skýr 

tengsl við hækkandi aldur. Líkamshreyfing hefur misvísandi áhrif á einkenni 

sjúkdómsins, stundum góð en ekki alltaf, en þó má fullyrða að hún sé samt sem 

áður mikilvæg til að byggja upp hreysti og fyrirbyggja aðra sjúkdóma (Pedersen 

og Saltin, 2006).  

Niðurstöður sýna ekki tölfræðilegan marktækan mun á ástundun líkams-

hreyfingar þeirra sem eru með kransæðasjúkdóm samanborið við þá sem hafa 

hann ekki en hins vegar voru marktæk neikvæð tengsl á milli líkamshreyfingar 

og hækkandi áhættuvísis hjarta- og æðasjúkdóma. Þó ekki hafi komið fram 

marktæk tengsl líkamshreyfingar við kransæðasjúkdóma má ætla að einstaklingar 

með kransæðasjúkdóma séu ekki frábrugðnir öðrum einstaklingum með 

langvinna sjúkdóma enda er hlutfallsleg dreifing líkamshreyfingar áþekk innan 

þessa hóps og annarra langvinnra sjúkdóma. Eins og með flesta sjúkdóma eykst 

tíðni kransæðasjúkdóma með hækkandi aldri. Áhættuþættir fyrir hjarta- og 

æðasjúkdómum eru fjölmargir en þeir geta tengst lífsstíl, umhverfisþáttum eða 

félagslegri stöðu einstaklingsins  (Pearson, 2011). Reykingar eru einn stærsti 

áhættuþátturinn fyrir hjarta- og æðasjúkdómum en náðst hefur mikill árangur í að 
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fækka hlutfallslegri tíðni fullorðinna sem reykja. Hjarta- og æðasjúkdómar eru 

samt sem áður ein algengasta dánarorsök á Íslandi þrátt fyrir að tekist hafi að 

lækka verulega dánartíðni af völdum kransæðasjúkdóma (Aspelund o.fl., 2010). 

Þennan ávinning má að hluta til rekja til aukinnar þátttöku einstaklinga í 

líkamshreyfingu og undirstrikar mikilvægi þess að regluleg líkamshreyfing sé 

stunduð.  

Almenn aukning virðist hafa orðið á þátttöku fullorðinna Íslendinga í 

líkamshreyfingu síðast liðin ár því 11% fækkun hefur orðið á þeim sem lifa 

kyrrsetulífi sé horft til eldri innlendrar rannsóknar (Sigríður L. Guðmundsdóttir 

o.fl., 2004). Einnig benda Bolli Þórsson o.fl. (2009) á mikla hlutfallslega 

aukningu í líkamshreyfingu hjá fullorðnum einstaklingum í frístundum en sú 

rannsókn var að hluta til byggð á sama þýði og sú sem hér er lýst. Þetta er 

vissulega ánægjuleg þróun sem ber að fagna en hins vegar má velta því fyrir sér 

hvort þessi þróun eigi við um alla Íslendinga eða hvort ákveðnir hópar séu 

undanþegnir eins og til dæmis þeir sem glíma við lífsstílstengd einkenni og 

sjúkdóma. Í heild benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að aukin tíðni 

sjúkdóma og einkenni tengd neikvæðum lífsstíl fylgir marktækt minni 

líkamshreyfing. Gera má ráð fyrir að einstaklingar úr þessum hópum séu í brýnni 

þörf fyrir heilsueflandi íhlutun til aukinnar þátttöku í líkamshreyfingu. 

Hagnýting rannsóknar 

Sú þekking sem hér hefur verið sett fram getur nýst hjúkrunarfræðingum og 

öðrum heilbrigðisstarfsmönnum til að meta hvaða einstaklingar eða hópar eru í 

mestri þörf fyrir fræðslu, hvatningu eða stuðning til að stunda líkamshreyfingu og 

þar með bæta heilsu sína. Þá geta niðurstöður nýst stjórnvöldum til að framfylgja 

stefnumörkun sinni um að auka hlutfallslega þátttöku fullorðinna sem stunda 

líkamshreyfingu, að minnsta kosti í 150 mínútur á viku, um tíu prósentustig fyrir 
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lok árs 2015. Unnið er með stórt úrtak úr almennu þýði sem eykur hagnýtingar-

gildi rannsóknar og eykur yfirfæranleika niðurstaðna á allt þýðið. Þá leggja 

niðurstöður rannsóknarinnar grunn að frekari rannsóknum á viðfangsefninu þar 

sem svo margir heilsufars- og lýðfræðilegir þættir tengjast marktækt líkams-

hreyfingu og mikilvægt er að greina frekar hverjir þeirra skýra helst kyrrsetu. 

Með því er hægt að beita markvissri íhlutun til þeirra sem raunverulega þurfa á 

henni að halda.  

Takmarkanir rannsóknar 

Hafa ber í huga að spurningalisti sem þátttakendur svöruðu voru sjálfsmats-

kvarðar og ekki er hægt að útiloka að svör geti í einhverjum tilfellum verið 

ónákvæm eða þátttakendur misskilið orðalag spurningar. Einnig geta átt sér stað 

skekkjur í mælingum eða skráningu gagna en til að lágmarka slíkar skekkjur voru 

sérþjálfaðir starfsmenn Hjartaverndar sem sáu um allar mælingar og skráningar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu tölfræðilega marktæk tengsl líkams-

hreyfingar við flestar þær breytur sem unnið var með en tölfræðilega marktækur 

þarf ekki alltaf að merkja að munurinn skipti miklu máli. Hér var unnið með stórt 

úrtak en það getur leitt til þess að lítill munur á hópum sýni fram á tölfræðilega 

marktækan mun. Í þessu samhengi skiptir máli að skoða meðaltöl til að meta 

hvort munur sem komi fram á hópum skipti máli með tilliti til hagnýtingar 

niðurstaðna. Ekki var reynt að skýra osakasamhengi tengslanna sem takmarkar 

hagnýtingu niðurstaðna en hvetur jafnframt til frekari rannsókna á viðfangs-

efninu. Rannsóknin sýnir fram á marktæk tengsl fjölmarga heilsufars- og 

lýðfræðilegra þátta við líkamshreyfingu og til að hagnýta þá þekkingu er frekari 

rannsókna þörf og í því ljósi hafa niðurstöðurnar takmarkað klínískt gildi.  
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Tillögur að frekari rannsóknum 

Þörf er á fleiri rannsóknum á viðfangsefninu þar sem gerð eru tölfræðipróf þar 

sem stjórnað er fyrir áhrifum breyta til að draga saman þætti sem í raun útskýra 

það hvort líkamshreyfing er stunduð. Niðurstöður sýna að fullorðnir einstaklingar 

sem reykja, eru í yfirþyngd og með langvinna sjúkdóma séu í þörf fyrir heilsu-

eflandi íhlutun heilbrigðisstarfsfólks. Mikilvægt er að gera rannsóknir á hvaða 

heilsueflandi íhlutanir eru árangursríkastar og hafa ber í huga fjölbreytileika 

íhlutana þar sem ólíkar þarfir er á milli ólíkra hópa og einstaklinga. Mikilvægt er 

að gera samanburðarrannsóknir þar sem áhrif og árangur íhlutana eru skoðaðar.  
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Lokaorð 

Það er ljóst að allt of margir fullorðnir einstaklingar stunda ekki líkamshreyfingu 

að því marki sem tilmæli ráðgera. Með reglubundinni ástundun líkamshreyfingar 

má koma í veg fyrir fjölþætt einkenni og lífsstílssjúkdóma en auk þess er vel 

þekkt að líkamshreyfing dregur úr áhrifum sjúkdóma í daglegu lífi einstaklinga 

og bætir lífsgæði þeirra.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að líkamshreyfingu er ábótavant hjá 

stórum hluta fullorðinna Íslendinga. Mikilvægt er að veita heilsueflandi inngrip 

sem stuðla að aukinni aðild fullorðinna Íslendinga í líkamshreyfingu. Í brýnustu 

þörf fyrir slíka íhlutun eru einstaklinga sem eiga við langvinna sjúkdóma að 

stríða, eiga við offituvanda að stríða, auk reykingamanna. Þarna leynast mikilvæg 

sóknarfæri til þróunar heilsueflandi íhlutana sem ná til sem flestra til að efla aðild 

fullorðinna að líkamshreyfingu sem er eitt stærsta heilbrigðismál þjóðarinnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvæg skilaboð til allra sem láta sig 

heilbrigði og vellíðan einstaklinga varða, hvort sem um er að ræða hjúkrunar-

fræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn, ráðamenn lands og þjóðar, rannsakendur 

eða kennarar í heilbrigðisvísindum. Í kjölfar þessarar rannsóknar er mikilvægt að:  

● Greina frekar áhrifaþætti líkamshreyfingar hjá fullorðnum Íslendingum. 

● Greina og þróa íhlutanir sem efla líkamshreyfingu fullorðinna Íslendinga. 

● Huga að heilsueflingu með aukinni líkamshreyfingu í þjónustu  

 heilsugæslunnar. 

● Efla rannsóknir á þáttum í samfélaginu sem hvetja til líkamshreyfingar. 

● Efla kennslu í mikilvægi líkamshreyfingar bæði í grunn- og framhaldsnámi  

 heilbrigðisvísinda.  
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Viðauki 

Fylgiskjal 1. Eftirfarandi spurningar voru notaðar við gagnasöfnum í rannsókninni. 

Spurningar eru úr spurningalista Áhættuþáttakönnunar Hjartaverndar. 

Heiti Spurning Svarmöguleikar 

QUE2NMPAI Síðustu 12 mánuði. Hve oft stundaðir þú hóflega eða 

kröftuga líkamsþjálfun? Dæmi um hóflega eða 

kröftuga líkamsþjálfun: Badminton, golf (gangandi), 

hjólreiðar, sund, erfið garðvinna, lyftingar, langar 

gönguferðir/fjallgöngur, hröð ganga, hraður dans, 

erfið húsverk, róður, þolfimi, skokk eða hlaup. 

1 = Aldrei  

2 = Sjaldan  

3 = Vikulega en minna en 1 klst. 

4 = 1-3 klst. á viku 

5 = 4-7 klst. á viku  

6 = Meira en 7 klst. á viku  

7 = Veit ekki 

DS-14-1 1. Ég á auðvelt með ná sambandi við fólk sem ég 

hitti. 

1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-2 2. Ég geri oft mikið úr smávægilegum hlutum. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-3 3. Ég spjalla oft við ókunnuga. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-4 4. Ég er oft vansæl/vansæll. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-5 5. Ég er oft pirruð/pirraður. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 
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Fylgiskjal 1. frh. 

Heiti Spurning Svarmöguleikar 

DS-14-6  

 

6. Mér finnst ég oft vera þvinguð/þvingaður í 

samskiptum við annað fólk. 

1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-7  

 

7. Ég er almennt svartsýn/svartsýnn. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-8  

 

8. Ég á erfitt með að hefja samræður við annað fólk. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-9  9. Ég er oft í slæmu skapi. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-10  10. Ég er lokuð persóna. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-11  

 

11. Ég vil helst halda fólki í ákveðinni fjarlægð. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-12  

 

12. Ég hef oft áhyggjur af einhverju. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

 



   

77 

 

Fylgiskjal 1. frh. 

Heiti Spurning Svarmöguleikar 

DS-14-13  

 

13. Ég er oft mjög niðurdregin/niðurdreginn. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

DS-14-14  

 

14. Í félagsskap veit ég ekki um hvað ég á að tala. 1 = Rangt 

2 = Frekar rangt 

3 = Hvorugt 

4 = Frekar rétt 

5 = Rétt 

6 = Vil ekki svara 

HAELSLEEP  

 

Hversu lengi sefur þú á sólahring? 

 

1 = 4 klst 

2 = 5 klst 

3 = 6 klst 

4 = 7 klst 

5 = 8 klst 

6 = 9 klst 

7 = 10 klst 

8 = Lengur 

9 = Skemur 

10 = Veit ekki 

QUE2CIGN  

 

Reykir þú nú? 1 = Já 

2 = Nei 

ef "Já" farðu á bls: 36 

ef "Nei" farðu á bls: 37 

HEALSCHNI  

 

Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

 

1 = Grunnskóli 

2 = Iðnskóli eða sambærilegt nám 

3 = Stúdentspróf 

4 = Háskólapróf 
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Fylgiskjal 1. frh. 

Heiti Spurning Svarmöguleikar 

STARFHI Við hvað starfar þú? 1 = Ósérhæft starf, 

verkamannavinna (t.d. 

ræstingarstarf, fiskvinnslustarf) 

2 = Bifreiðastjóri, véla- og 

vélgæslustarf (t.d. stjórnandi 

vinnuvéla, vélgæslufólk í 

verksmiðjum) 

3 = Afgreiðslu- og þjónustustarf 

(t.d. afgreiðslustarf, 

umönnunarstarf (ófaglærðir), 

húsvörður) 

4 = Iðnaðarmaður (t.d. trésmiður, 

hársnyrtir)  

5 = Landbúnaðarstarf (t.d. bóndi, 

skógræktarfólk) 

6 = Sjávarútvegsstarf (t.d. háseti, 

starf við fiskeldi) 

7 = Skrifstofustarf (t.d. gjaldkeri, 

innheimtufólk, símavörður) 

8 = Sérhæft starf (t.d. 

lögreglumaður, sjúkraliði) 

9 = Sérfræðings- og tæknistarf 

(t.d. lögfræðingur, sálfræðingur, 

hjúkrunarfræðingur) 

10 = Stjórnunarstarf 

(fyrirtækjastjórnandi, deildarstjóri í 

fyrirtæki) 

11 = Atvinnulaus 

12 = Annað 

AHQSJUK2  

 

Ert þú með sykursýki? 

Þessar spurningar eru fyrir Áhættureiknivél 

Hjartaverndar 

0 = Já 

1 = Nei 

HEALHYPT  

 

Hefur læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður 

einhvern tíma sagt þér að þú værir með háþrýsting 

eða háan blóðþrýsting? 

 

1 = Já 

2 = Nei 

8 = Veit ekki 

ef "Já" farðu á bls: 20 

ef "Nei" farðu á bls: 22 

ef "Veit ekki" farðu á bls: 22 

 

 

 



   

79 

 

Fylgiskjal 1. frh. 

Heiti Spurning Svarmöguleikar 

HEALLUNG  

 

Hefur læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður 

einhvern tíma sagt þér að þú værir með langvarandi 

lungnasjúkdóm/teppu, langvinnt lungnakvef 

(bronkítis) eða lungnaþembu? 

1 = Já 

0 = Nei 

8 = Veit ekki 

HEALASTH  

 

Hefur læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður 

einhvern tíma sagt þér að þú værir með asma 

(lungnamæði)? 

 

1 = Já 

0 = Nei 

8 = Veit ekki 

HEALATTK  

 

Hefur læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður 

einhvern tíma sagt þér að þú hafir fengið 

kransæðastíflu? 

 

1 = Já 

2 = Nei 

8 = Veit ekki 

ef "Já" farðu á bls: 2 

ef "Nei" farðu á bls: 3 

ef "Veit ekki" farðu á bls: 3 

HEALANGI  

 

Hefur læknir eða annar heilbrigðisstarfsmaður 

einhvern tíma sagt þér að þú værir með hjartakveisu 

eða brjóstverk vegna hjartasjúkdóms? 

1 = Já 

0 = Nei 

8 = Veit ekki 

ef "Já" farðu á bls: 4 

ef "Nei" farðu á bls: 5 

ef "Veit ekki" farðu á bls: 5 

HEALBYPS  

 

Hefur þú farið í hjartaskurðaðgerð vegna 

kransæðasjúkdóms? 

1 = Já 

0 = Nei 

8 = Veit ekki 

HEALANGP Hefur þú farið í kransæðavíkkun? 1 = Já 

0 = Nei 

8 = Veit ekki 

 


