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Útdráttur 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing sé gagnleg forvörn og 
meðferð við lífsstílssjúkdómum. Í kjölfar aukinnar kyrrsetu hafa 
lífsstílssjúkdómar aukist og nú er talið að fleiri látist úr lífsstílssjúkdómum 
en smitsjúkdómum á heimsvísu. Til að sporna við lífsstílssjúkdómum er 
ráðlagt að stunda heilbrigðan lífsstíl sem inniheldur hollt mataræði og 
hreyfingu. Hreyfiseðill er meðferðarúrræði sem verið er að innleiða á 
Íslandi til að stuðla að bættum lífsstíl. Hreyfiseðill felst í því að læknar 
ávísi hreyfingu í stað lyfja við lífsstílssjúkdómum. Rætt var við meðlimi 
verkefnastjórnar hreyfiseðilsins á Íslandi og farið yfir þróun og stöðu 
hreyfiseðilsins. Viðtöl voru tekin við lækna til að kanna viðhorf þeirra til 
hreyfiseðilsins ásamt því að athuga mögulegar hindranir fyrir ávísun 
hreyfiseðla. Rætt var við Ingibjörgu Jónsdóttur sem kemur að 
hreyfiseðlaverkefninu í Svíþjóð til að fá upplýsingar um aðferðafræði og 
stöðu verkefnisins í Svíþjóð. Markmiðið var að varpa ljósi á ástæður sem 
hamla því að hreyfiseðillinn verði raunhæfur valmöguleiki sem úrræði við 
lífsstílssjúkdómum í heilbrigðiskerfinu. Niðurstöður voru þær að læknar 
eru óvanir að ávísa hreyfiseðlinum og að það tekur þá tíma að gera ávísun 
hreyfiseðils að vana. Nauðsynlegt er að auka sýnileika hreyfiseðilsins til að 
sjúklingar þekki úrræðið og læknar muni eftir úrræðinu.   
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Formáli 

Ég var lengi að ákveða viðfangsefni fyrir lokaverkefnið mitt. Í fyrstu hafði ég 

ætlað mér að skrifa um áhrif hreyfingar á andlega líðan en við heimildaöflun rakst 

ég á grein um hreyfiseðla sem vakti áhuga minn á fyrirbærinu. Ég hef mikla trú á 

hreyfingu sem meðferðarformi enda hafa fjölmargar rannsóknir staðfest hversu 

jákvæð áhrif hreyfing hefur á líkama og sál. Þessi mikli áhugi minn á jákvæðum 

áhrifum hreyfingar á líkamlega og andlega heilsu leiddi til þess að ég ákvað að 

forvitnast meira um hreyfiseðla og það leiddi til þess að lokaverkefnið mitt fjallar 

um hreyfiseðla. Mér finnst áhugavert hvað hreyfing getur haft mikil áhrif á að 

minnka framgöngu sjúkdóma, draga úr sjúkdómseinkennum og jafnvel að koma í 

veg fyrir sjúkdóma. Með þessu verkefni vil ég stuðla að því að hreyfing verði 

viðurkenndara meðferðarúrræði og notuð í stað eða samhliða lyfjum við þeim 

sjúkdómum sem hentar.        

 Þetta verkefni er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc gráðu í 

íþróttafræði við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík vorið 2014. Ég 

vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að deila reynslu sinni og 

gera gerð þessa verkefnis mögulega. Ég vil einnig þakka þeim sem lásu yfir 

verkefnið mitt og leiðbeinanda mínum Birnu Baldursdóttur fyrir góðar ábendingar 

og aðstoð. Þá vil ég sérstaklega þakka systur minni Valdísi Magnúsdóttur fyrir 

mikla hvatningu, stuðning og aðstoð við gerð verkefnisins.    

 Ég tel að þeir sem komi til með að hafa hag af verkefninu verði einna helst 

fólk með lífsstílssjúkdóma, heilbrigðisstarfsmenn, íþróttafræðingar, 

sjúkraþjálfarar ásamt áhugafólki um áhrif og mikilvægi hreyfingar á líkamlega og 

andlega heilsu. Ég vonast til að niðurstöður þessa rannsóknarverkefnis verði 

hvatning til þeirra sem hafa lífsstílsjúkdóm eða eru í áhættuhópi, að hefja 

reglubundna hreyfingu og draga þannig úr einkennum eða koma í veg fyrir 

lífsstílssjúkdóma. Einnig vonast ég til að verkefnið verði hvatning til lækna um að 

ávísa frekar hreyfiseðlum í stað lyfja, eða samhliða lyfjum ef við á. 
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Inngangur 

Hreyfiseðlar eru nokkuð nýtt fyrirbæri á Íslandi og ef til vill ekki allir sem þekkja 

til þeirra og vita hvað hreyfiseðill er. Þeir hafa hins vegar reynst vel á 

Norðurlöndunum sem viðbót við þau meðferðarúrræði sem þegar eru til staðar. 

Hreyfiseðlar felast í því að læknar geti vísað á hreyfingu sem meðferð við 

sjúkdómum á sama hátt og þeir vísa á lyf eða læknisaðgerðir (Auður Ólafsdóttir, 

2013). Hreyfiseðlar eru ætlaðir einstaklingum sem þjást af lífsstílssjúkdómum svo 

sem offitu, þunglyndi og insúlínóháðri sykursýki (Hávar Sigurjónsson, 2011).  Til 

þess að ávísun hreyfiseðla skili árangri þarf að skipuleggja hreyfingu fyrir 

einstaklinga svo að þeir geti framfylgt ávísaðri hreyfingu. Einnig þarf eftirfylgni 

að vera til staðar til að stuðla að því að einstaklingurinn breyti um lífsstíl og haldi 

áfram að stunda reglulega hreyfingu en falli ekki aftur í sama farið (Auður 

Ólafsdóttir, 2013; Riekert, Ockene og Pbert, 2013). Í þessu verkefni kannaði ég 

virkni hreyfiseðla með því að styðjast við rannsóknir sem gerðar voru á áhrifum 

hreyfingar á lífsstílsjúkdóma. Farið var yfir mismunandi útfærslur á hreyfiseðlum 

sem hafa verið notaðar á Norðurlöndunum. Sérstaklega var farið yfir aðferðir sem 

notast er við í Svíþjóð en uppbygging íslenska hreyfiseðilsins er byggð á 

hugmyndum Svía. Farið var yfir þróun hreyfiseðilsins á Íslandi og tekin voru 

viðtöl við lækna til að kanna viðhorf þeirra til hreyfiseðilsins og athugað hverjar 

eru mögulegar hindranir fyrir því að þeir ávísi hreyfiseðli. Markmiðið var að 

komast að því hvernig hægt er að stuðla að því að hreyfiseðilinn festi sig í sessi á 

Íslandi sem ákjósanlegt meðferðarúrræði við lífsstílssjúkdómum bæði meðal 

lækna og sjúklinga. Einnig kannaði ég möguleika íþróttafræðinga á að taka þátt í 

hreyfiseðlaferlinu. Til að komast að því ræddi ég við meðlimi í verkefnisstjórn 

hreyfiseðlaverkefnisins.        

 Meðan á skrifum verkefnisins stóð var verið að leggja lokahönd á 

samninga sem snúa að innleiðingarferli hreyfiseðilsins. Í viðtölum sem tekin voru 

við verkefnisstjórn hreyfiseðilsins kom í ljós að innleiðing hreyfiseðilsins er 

komin á föst fjárlög og í kjölfarið er verkefnið ekki hýst af SÍBS lengur. Í 

verkefninu er kafli um hreyfiseðilinn á Íslandi sem er skrifaður áður en viðtöl 

voru tekin og upplýsingar um stöðu hreyfiseðilsins skrifaðar samkvæmt þeim 

upplýsingum sem fundust áður en viðtöl voru tekin. Í niðurstöðukafla koma hins 
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vegar fram uppfærðar upplýsingar um stöðu hreyfiseðilsins í dag og hvernig 

staðan er á innleiðingarferlinu.       

 Hreyfing er talin vera ódýrt meðferðarúrræði og mun hagstæðari fyrir 

bæði einstaklingin sjálfan sem og heilbrigðiskerfið. Ákveðinn kostnaður felst í því 

að koma hreyfiseðlum í framkvæmd en til lengri tíma ætti sá kostnaður að skila 

sér í minni lyfjakostnaði fyrir bæði einstakling og samfélag. Því er mikilvægt að 

hreyfiseðilinn festi sig í sessi sem meðferðarúrræði á Íslandi (Cavill, Kahlmeier 

og Racioppi, 2006).  
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Fræðilegur inngangur  

Upphaf hreyfiseðilsins má rekja til Nýja Sjálands, í kjölfar upptöku seðilsins þar í 

landi fóru önnur lönd að ávísa hreyfingu sem meðferð eða sem forvörn gegn 

lífsstílssjúkdómum og aðlöguðu hugmyndina eftir þörfum (Anna Karólína 

Vilhjálmsdóttir o.fl., 2005). Dæmi um lönd sem notast við hreyfiseðil í 

einhverskonar formi eru Ástralía, Bandaríkin, Bretland, Kanada og Spánn. Þá 

hafa, Noregur, Svíþjóð, Finnland og Danmörk einnig tekið upp hreyfiseðilinn 

(Héðinn Jónsson og Steen, 2005; Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Upphaf hreyfiseðilsins 
Í Noregi hófst innleiðing hreyfiseðla sem átak í þeim tilgangi að hvetja lækna til 

að ráðleggja sjúklingum um hollt mataræði og hreyfingu (Héðinn Jónsson og 

Steen, 2005). Átakið hófst árið 2003 og fólst í því að læknar gerðu samning við 

sjúklinga um að þeir tækju upp hollari lífsvenjur. Læknar sem ávísuðu 

hreyfiseðlum fengu greitt aukalega fyrir það vegna þess að það tók þá lengri tíma 

að ráðleggja sjúkling um heilbrigðan lífsstíl heldur en að ávísa lyfseðli. Það átti 

einnig að hvetja lækna til að notast við hreyfiseðilinn. Fyrirkomulagið á ávísun 

hreyfiseðilsins hefur verið gagnrýnt í Noregi vegna skorts á eftirfylgni. Í kjölfarið 

á gagnrýninni tóku sveitarfélög víðsvegar um landið upp á því að halda námskeið 

til að kenna þjálfurum að meðhöndla sjúklinga í þjálfun. Líkamsræktarstöðvar 

héldu einnig sérsniðin námskeið fyrir sjúklinga sem höfðu fengið ávísuðum 

hreyfiseðli til að viðhalda eftirspurn eftir hreyfingu með minni ákefð sem 

myndaðist í kjölfar ávísaðra hreyfiseðla. Með þessu komu líkamsræktarstöðvarnar 

í veg fyrir að hreyfiseðlaverkefnið myndi líða undir lok (Héðinn Jónsson og 

Steen, 2005).         

 Finnland hefur boðið upp á þann möguleika að ávísa hreyfingu í nokkur 

ár. Hreyfingin er ráðlögð af lækni, sjúkraþjálfara eða hjúkrunarfræðingi og er það 

alfarið í höndum sjúklingsins að fylgja þeim ráðleggingum eftir og því lítið um 

eftirfylgni. Ef einstaklingur þarf hins vegar á hvatningu og stuðningi að halda, 

aðstoðar ráðgjafi einstaklinginn við að finna þjálfun hjá íþróttafélagi eða í 

líkamsrækt sem býður upp á hvatningu og hreyfingu við hæfi (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).   
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Hreyfiseðlar hafa náð mestri fótfestu í Danmörku og Svíþjóð af 

Norðurlöndunum. Í Svíþjóð var hreyfiseðillinn tilraunaverkefni á þrettán 

heilsugæslustöðum árið 2002. Hugmyndin náði mikilli útbreiðslu og nú er 

hreyfiseðillinn í notkun á 90% heilsugæslustöðva í Svíþjóð (Jón Steinar Jónsson, 

2013). Í Svíþjóð fá sjúklingar hreyfiseðil sem þeir þurfa að fara með í svokallað 

hreyfisetur og leysa út seðilinn sem svipar til þess þegar fólk fer í apótekið til að 

leysa út lyfseðil. Á hreyfisetrinu starfa faglærðir einstaklingar svo sem 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar eða íþróttafræðingar og þar fá sjúklingar 

leiðbeiningar og aðstoð við að finna hreyfingu við hæfi. Eftir að hafa fengið 

ráðleggingu varðandi hreyfingu er það í höndum sjúklingsins að fylgja þeim eftir. 

Kostnaður varðandi ráðleggingar hreyfingarinnar og við hreyfinguna sjálfa þarf 

sjúklingurinn að borga úr eigin vasa. Í kjölfar upptöku hreyfiseðilsins stóðu ýmis 

fagfélög sem tengdust hreyfingu á einhvern hátt fyrir útgáfu hreyfihandbókar sem 

er hugsuð sem uppflettirit fyrir hreyfiseðla. Hugsunin er sú að læknar geti flett 

upp viðeigandi hreyfingu fyrir ákveðna sjúkdóma líkt og þeir myndu fletta upp í 

lyfjahandbók til að leita að viðeigandi lyfjum við ákveðnum sjúkdómum (Héðinn 

Jónsson og Steen, 2005). Útgáfa hreyfiseðla í Svíþjóð hefur aukist jafnt og þétt frá 

árinu 2002. Á árunum 2007 til 2010 þrefaldaðist ávísun hreyfiseðla í Svíþjóð en 

árið 2010 voru gefnir út samtals 49.000 hreyfiseðlar þar í landi (Public Health 

Agency of Sweden, 2012).       

 Danir fengu hugmyndina að hreyfiseðlinum frá Svíum en útfærðu hana 

með öðru sniði. Danir hófu ávísun hreyfiseðla haustið 2002 og í lok ársins var 

skipuð nefnd til að skrifa skýrslu um ávinning hreyfingar sem meðferð og í 

forvarnarskyni gegn lífsstílssjúkdómum til að styrkja verkefnið 

(Sundhedsstyrelsen, 2010). Í Danmörku hefur sjúklingur sem fær ávísað 

hreyfiseðli tvo valkosti, fyrri valkosturinn er að fá ráðleggingu um hreyfingu frá 

fagaðila sem er læknir eða sjúkraþjálfari en sjúklingur sér sjálfur um að 

framfylgja hreyfingunni. Þetta svipar til þess sem boðið er upp á í Svíþjóð. Hinn 

valkosturinn er að æfa undir handleiðslu fagaðila sem er í flestum tilfellum 

sjúkraþjálfari. Sjúklingurinn æfir undir handleiðslu fagaðilans í þrjá til fjóra 

mánuði en getur þó verið undir handleiðslu fagaðila í allt að 12 mánuði ef þess er 

þörf. Fagaðili á að reyna að stuðla að því að sjúklingur haldi reglubundinni 

hreyfingu áfram eftir hreyfiseðla inngripið. Þeir sjúklingar sem velja að æfa undir 
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handleiðslu fagaðila þurfa eingöngu að borga hluta af þjálfuninni því verkefnið er 

styrkt af bæjarfélögum og ríkinu. Þeir sem kjósa að fá ráðleggingar varðandi 

hreyfingu en æfa sjálfir þurfa hins vegar að borga fyrir þjálfunina úr eigin vasa. 

Danir fylgdu fordæmi Svía og gáfu einnig út hreyfihandbók til að auðvelda 

læknum að ávísa hreyfingu (Sundhedsstyrelsen, 2010). Í Danmörku er 

hreyfiseðilinn einungis meðferðarform við fáum lífstílssjúkdómum en ekki öllum 

lífstílssjúkdómum sem er ólíkt aðferðarfræði Svía. Verkefnið hefur gefið góða 

raun í Danmörku og eftir fyrstu sex mánuðina voru 70-80% af þeim sem fengu 

ávísuðum hreyfiseðli enn að stunda reglubundna hreyfingu. Mælingar á þeim 

sýndu fram á virkni hreyfiseðilsins meðal annars í lægri blóðþrýstingi og auknu 

þoli. Aðferð Dananna að láta sjúklinga æfa undir handleiðslu fagaðila eykur 

eftirfylgnina sem virðist hjálpa til við að gera hreyfingu að lífsstíl (Héðinn 

Jónsson og Steen, 2005).  

Hreyfiseðlar á Íslandi 
Árið 2004 áttu nemendur í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun við Endurmenntun 

Háskóla Íslands að gera líkan að raunverulegu tilraunaverkefni sem hægt væri að 

hrinda í framkvæmd. Hópur nemenda ákvað að líkja eftir hreyfiseðlaverkefni 

Dana og aðlaga það að íslenskum aðstæðum (Þingskjal 99, 2006). Hópurinn hafði 

samband við fjölda heilbrigðisstofnana á Íslandi sem studdu hugmyndina enda 

margar rannsóknir sem sýna fram á að hreyfing sé ákjósanleg sem meðferðarform 

gegn lífsstílssjúkdómum (Bassuk og Manson, 2005; Lynch o.fl., 1996; Pedersen 

og Saltin, 2006; Ströhle, 2008; Sørensen, Sørensen, Skovgaard, Bredahl og 

Puggaard, 2011). Hópurinn lagði fram skýrslu um uppbyggingu verkefnisins sem 

leiddi til þess að árið 2006 var lögð fram tillaga til þingsályktunar á Alþingi. Þar 

fól Alþingi heilbrigðisráðherra að skipa nefnd til að skoða kosti og galla 

svokallaðra hreyfiseðla sem stuðla að því að hreyfing geti orðið valkostur í 

heilbrigðisþjónustu (Þingskjal 99, 2006). Sama ár voru hreyfiseðlar 

tilraunaverkefni á heilsugæslustöð Garðabæjar. Um var að ræða samstarf milli 

áðurnefnds hóps sem lagði fram skýrslu um uppbyggingu verkefnisins, 

heilsugæslu Garðabæjar, íþróttafélag bæjarins, Sjúkraþjálfun Garðabæjar og 

annarra fyrirtækja og aðila í bænum (Jón Steinar Jónsson, 2011). Verkefnið 

lagðist fljótlega af vegna þess að meira fjármagn þurfti til verkefnisins en talið var 
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í upphafi og ekki var hugsað um þann auka tíma sem það tók að koma sjúklingum 

af stað og finna hreyfingu við hæfi (Inga Dagmar Karlsdóttir og María Kristín 

Valgeirsdóttir, 2013).         

 Í mars 2011 var tilraunaverkefni um hreyfiseðilinn hins vegar tekið upp að 

nýju og þá tóku fimm heilsugæslustöðvar þátt í verkefninu sem stóð yfir í eitt ár. 

Það voru heilsugæslustöðvarnar í Árbæ, Efra Breiðholti, Garðabæ, Glæsibæ og 

Grafarvogi sem tóku þátt í verkefninu (Jón Steinar Jónsson, 2011). Tekið var tillit 

til þeirra þátta sem fóru úrskeiðis í tilraunaverkefninu árið 2006 og var 

starfsmaður ráðinn til þess að fylgja sjúklingunum eftir og finna hreyfingu við 

hæfi (Auður Ólafsdóttir, 2013). Sjúkraþjálfunarstöðin Styrkur var samstarfsaðili 

heilsugæslustöðvanna og sá sjúkraþjálfari á vegum stöðvarinnar um að leiðbeina 

sjúklingum (Jón Steinar Jónsson, 2011). Í febrúar 2013 fékk hreyfiseðlaverkefnið 

frekari fjárveitingu frá velferðaráðuneytinu og sá SÍBS um að hýsa verkefnið 

vegna breyttra reglna um styrki. Upphæðin sem fékkst var ætluð til þess að styðja 

við innleiðingu hreyfiseðilsins á öllu höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Þá 

bættust tólf heilsugæslustöðvar við þær sem fyrir voru. Alls eru því 17 stöðvar á 

höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri þátttakendur í verkefninu sem stendur yfir í 

tvö ár eða til ársins 2015 (Auður Ólafsdóttir, 2013).     

 Á Íslandi er fyrirkomulagi hreyfiseðilsins þannig háttað að eftir að 

sjúklingur hefur fengið ávísuðum hreyfiseðli frá lækni fær hann tíma hjá 

samhæfingaraðila sem kemur á heilsugæslustöð sjúklingsins. Sett eru markmið og 

æfingaáætlun gerð sem byggist á faglegu mati samhæfingaraðilans í samráði við 

sjúklingin (Hreyfitorg, 2013a). Kennsla á skráningu hreyfingar í tölvuforriti fer 

fram en hún er undirstaða þess að læknir og samhæfingaraðili geti sinnt 

eftirfylgni. Sjúklingur skráir hreyfingu sína rafrænt eða með því að hringja í 

ákveðið símanúmer og tilkynna hreyfingu. Þetta er nýtt fyrirkomulag sem 

auðveldar eftirfylgni, hvatningu og yfirsýn og hjálpar til við að fylgjast með 

meðferðarheldni. Þessi skráning og eftirfylgni er sjúklingnum að kostnaðarlausu 

(Auður Ólafsdóttir, 2013). Til þess að stuðla að því að sjúklingar finni hreyfingu 

við hæfi stóð Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands ásamt Embætti landlæknis, 

Félagi sjúkraþjálfara, UMFÍ, Íþróttakennarafélagi Íslands og fleiri stofnunum fyrir 

því að opna vefsíðu þar sem hægt er að fá upplýsingar um þá hreyfingu sem er í 

boði í nálægu umhverfi. Vefsíðan ber heitið Hreyfitorg.is og var opnuð í lok 
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sumars 2013 (Auður Ólafsdóttir, 2013). Vonast er til að Hreyfitorg stuðli að 

aukinni hreyfingu landsmanna og þar eiga notendur að geta fengið yfirsýn yfir þá 

hreyfingu sem er í boði á landinu öllu og geta notast við ýmsa leitarmöguleika til 

að finna þá hreyfingu sem hentar (Hreyfitorg, 2013b). Auk þess að vera gagnleg 

fyrir alla þá sem eru að leita að hreyfingu við hæfi, mun vefsíðan sérstaklega 

styðja við framgang og framtíð hreyfiseðilsins með því að auðvelda yfirsýn og 

aðgengi að þeirri hreyfingu sem er í boði á Íslandi (Auður Ólafsdóttir, 2013). Á 

mynd 1 má sjá hvernig fyrirkomulag og eftirfylgni hreyfiseðilsins er háttað á 

Íslandi. Einstaklingur fer til læknis sem metur að hreyfing henti sem 

meðferðarúrræði. Læknir ávísar hreyfiseðli, því næst fær einstaklingur tíma hjá 

samhæfingaraðila sem er sjúkraþjálfari. Samhæfingaraðilinn notast meðal annars 

við áhugahvetjandi viðtalstækni til að finna út hvaða hreyfing henti viðkomandi. 

Æfingaáætlun er útbúin og þá hefst sjálft ferlið þar sem einstaklingur skráir 

hreyfingu í sérútbúið tölvuforrit og samhæfingaraðili veitir viðeigandi eftirfylgd 

miðað við getu og gengi einstaklings. 

 

Mynd 1: Fyrirkomulag og eftirfylgni hreyfiseðils (Auður Ólafsdóttir, 2013). 
 

Árangur af notkun hreyfiseðla á Íslandi hefur lítið verið rannsakaður og 

einungis ein rannsókn sem nemendur í sjúkraþjálfun framkvæmdu í júní 2013 í 

samstarfi við verkefnisstjóra hreyfiseðilsins er aðgengileg á veraldarvefnum (Inga 

Dagmar Karlsdóttir og María Kristín Valgeirsdóttir, 2013). Í henni er farið yfir 

vandamál sem hafa komið upp í tilraunaverkefnum hreyfiseðilsins. Aðstandendur 

hreyfiseðlaverkefnisins hafa lært af fyrri tilraunaverkefnum og eins og lesa má hér 

að framan hefur aðgengi að fagaðilum og hreyfingu verið aukið sem vonandi 

leiðir til þess að hreyfiseðilinn nái fótfestu á Íslandi.    
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 Í tillögu til þingsályktunar um velferðarstefnu og heilbrigðisáætlun til 

ársins 2020 er stefnt að innleiðingu hreyfiseðla innan heilbrigðisþjónustunnar um 

allt land. Áætlað er að þessi innleiðing á hreyfiseðlum verði komin á fyrir árslok 

2016 (Þingskjal 604, 2012). Í skýrslu velferðarráðuneytisins um drög að 

heilbrigðisáætlun til ársins 2020 er stefnt að því að innleiðing á ávísun hreyfiseðla 

verði lokið árið 2020 (Velferðarráðuneytið, 2012). Í þingsályktuninni kemur fram 

að velferðarráðuneytið beri ábyrgð á verkefninu, að framkvæmdaraðilar séu 

heilsugæslan og Sjúkratryggingar Íslands og að samstarfsaðilar séu meðal annars 

læknar, sjúkraþjálfarar, íþróttafræðingar og heilbrigðisstarfsfólk (Þingskjal 604, 

2012). Með innleiðingu hreyfiseðilsins er verið að draga úr kyrrsetu með því að 

auka hreyfingu. Kyrrseta getur kostað samfélag og einstaklinga bæði heilsu og 

fjármagn sem hægt er að koma í veg fyrir með hreyfingu.  

Kyrrseta 
Kyrrseta er ástand sem felur í sér litla hreyfingu. Orkunotkun einstaklings í 

kyrrsetu er svipuð og hjá einstaklingi í hvíld (Embætti landlæknis, e.d.). Kyrrseta 

leiðir til mikils kostnaðar í formi fjármagns til dæmis í sambandi við lyfjakostnað 

og læknisaðgerðir. Auk þess leiðir aukin kyrrseta til aukinnar dánartíðni og minni 

lífsgæða (Cavill o.fl., 2006; World Health Organization, 2011). Margar þjóðir 

hafa áætlað þann kostnað sem hið opinbera stendur frammi fyrir og sem talinn er 

til kominn vegna kyrrsetu íbúa, meðal annars beinan kostnað meðferða við 

lífsstílssjúkdómum, fjarveru frá vinnu og tekjutap vegna ótímabærra dauðsfalla. 

Kostnaður vegna kyrrsetu hefur ekki verið metinn á Íslandi en 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin áætlar að kyrrseta geti kostað Evrópuþjóðir um 

23.000 - 46.000 krónur á hvern íbúa á ári. Þetta samsvarar 7,5 – 16 milljörðum 

króna á hvern íbúa á Íslandi ef miðað er við íbúafjölda í lok árs 2013 (Cavill o.fl., 

2006; Hagstofa Íslands, 2014). Kohl 3rd o.fl (2012) áætla að beinn og óbeinn 

kostnaður vegna kyrrsetu í Bandaríkjunum og Kanada sé um 154 – 418 dollarar á 

hvern íbúa. Það jafngildir um 5,7 – 15,3 milljörðum króna á Íslandi ef miðað er 

við íbúafjölda í lok árs 2013 (Hagstofa Íslands, 2014). Kostnaður þjóða vegna 

kyrrsetu íbúa getur því verið mikill. Aukin hreyfing sem til dæmis má ávísa með 

hreyfiseðlum getur því dregið verulega úr samfélagslegum kostnaði auk þess sem 

hún eykur almenna vellíðan og bætir lífsgæði (Cavill o.fl., 2006). Með innleiðingu 
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á hreyfiseðlum á Íslandi er hafin vegferð til að koma í veg fyrir neikvæðar 

afleiðingar kyrrsetu.  

Skilgreining hreyfingar 
Það getur verið erfitt að skilgreina hreyfingu og því ekki sjálfgefið að 

einstaklingur sem fær ávísuðum hreyfiseðli viti hvað hann eigi að gera. Þess 

vegna er nauðsynlegt að hann fái leiðsögn. Hreyfing er almennt skilgreind sem 

vinna beinagrindarvöðva, hver svo sem hún er, sem eykur orkunotkun umfram þá 

orkunotkun sem á sér stað í hvíld (Cavill o.fl., 2006; Embætti landlæknis, e.d.; 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). Það er því ljóst að 

hreyfing er yfirgripsmikið hugtak sem nær yfir flest allar athafnir sem fela í sér 

einhverskonar hreyfingu. Hreyfing er þó oft skilgreind út frá fjórum meginþáttum 

sem eru ákefð, tími, tíðni og tegund hreyfingar (Embætti landlæknis, e.d.; 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). Mikilvægt er að hafa 

þessa fjóra meginþætti í huga þegar æfingaáætlun er útbúin fyrir einstaklinga í 

kjölfar ávísunar hreyfiseðils. Eitt megin markmið þjálfunarinnar ætti að vera að 

auka loftháð þol en það hjálpar til við að auðvelda daglegar athafnir. Til að auka 

loftháð þol er mælt með því að einstaklingur æfi á 55-90% af hámarkspúlsi sínum. 

Þetta prósentubil er mjög vítt og vísar til þess að einstaklingar eru mjög 

mismunandi og þurfa sérhæfða æfingaáætlun með hreyfingu sem hentar hverjum 

og einum með tilliti til ákefðar, tíma og tíðni (Wilmore og Costill, 2004). 

Fullorðnum einstaklingum er ráðlagt að takmarka kyrrsetu og hreyfa sig minnst í 

30 mínútur á dag við miðlungserfiða eða erfiða ákefð til að koma í veg fyrir 

lífsstílssjúkdóma á borð við insúlínóháða sykursýki, þunglyndi og offitu. Hins 

vegar má áætla að tíðni og tími æfinga þurfi að aukast ef stefnt er að þyngdartapi 

(Cavill o.fl., 2006; Embætti landlæknis, e.d.; Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee, 2008). Börnum og ungmennum er ráðlagt að hreyfa sig að 

minnsta kosti í 60 mínútur við miðlungserfiða ákefð á hverjum degi (Cavill o.fl., 

2006; Embætti landlæknis, e.d.). Þá er ungmennum einnig ráðlagt að stunda 

æfingar sem stuðla að góðri beinheilsu, með styrktar- og eða liðleikaæfingum 

(Cavill o.fl., 2006). Miðlungserfið hreyfing er skilgreind sem hreyfing sem krefst 

þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en hvíld. Miðlungserfið hreyfing veldur 

því að öndun og hjartsláttur eykst en þrátt fyrir það á að vera hægt að halda upp 
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samræðum. Erfið hreyfing er skilgreind sem hreyfing sem krefst meira en sex 

sinnum meiri orkunotkunar en hvíld. Við erfiða hreyfingu verður einstaklingur 

sveittur og móður sem leiðir til þess að erfitt er að halda uppi samræðum. 

Mikilvægt er að hafa í huga að líkamsástand fólks er misjafnt sem veldur því að 

hreyfing sem er miðlungserfið fyrir einn einstakling getur reynst öðrum 

einstaklingi erfið (Embætti landlæknis, e.d.). Sú eining sem oftast er notuð til að 

skilgreina hreyfingu er MET en MET er mælieining sem áætlar orkunotkun við 

hreyfingu. Miðað er við að 1 MET sé sú orkunotkun sem einstaklingur í hvíld 

notar og má því segja að það jafngildi grunnbrennslu einstaklings. Hreyfing sem 

krefst orku á bilinu 3-6 MET telst vera miðlungserfið og hreyfing sem krefst 

orkunotkunar yfir 6 MET telst vera erfið hreyfing (Embætti landlæknis, e.d.). Í 

töflu 1 má sjá dæmi um miðlungserfiða og erfiða hreyfingu. Það getur verið gott 

fyrir einstaklinga sem eru ekki vanir hreyfingu að sjá lista yfir hreyfingu ásamt 

orkunotkun sem hreyfingin krefst sem viðmið, til að auðvelda val á hreyfingu sem 

hentar, miðað við ráðleggingar. 

Tafla 1: Dæmi um miðlungserfiða og erfiða hreyfingu (Embætti landlæknis, 
e.d.). 

Miðlungserfið hreyfing 
3-6 MET (3,5-7 kkal/mín) 

Erfið Hreyfing 
> 6 MET (>7 kkal/mín) 

Röskleg ganga, hraði um 5-7 km/klst á sléttu 
undirlagi, inni eða úti. Dæmi: 

Ganga til vinnu, í skóla eða verslanir 

Ganga með hund 

Ganga í hléum í vinnu eða skóla 

Ganga niður stiga eða brekkur 

Skokka rólega 

Renna sér á línuskautum á meðalhraða 

Hlaupa 

Ýta sér áfram í hjólastól 

Ganga rösklega upp stiga eða brekku 

Ganga með bakpoka 

Klífa fjöll og kletta 

Renna sér á línuskautum á miklum hraða 

Hjóla, hraði um 8-16 km/klst, fáar mishæðir Hjóla, hraði >16 km/klst eða í hæðóttu landslagi 
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Atvinna sem krefst t.d göngu í langan tíma, að 
draga eða ýta hlutum sem vega <35 kg, að lyfta 
hlutum í kyrrstöðu sem vega <23kg Dæmi:  

 
Þjóna til borðs, vaska upp, sinna bústörfum, 
póstburði, ummönnunarstörfum  (s.s baða eða 
klæða skjólstæðing) 

Atvinna sem krefst t.d hlaupa í langan tíma, hraðra 
hreyfinga, að draga eða ýta hlutum sem vega >35 
kg, að lyfta í kyrrstöðu hlutum sem vega >23 kg, 
göngu með hluti sem vega >11 kg. Dæmi: 

Slökkviliðsstörf, erfið byggingarvinna, múrverk, 
störf sem krefjast þungra verkfæra sem eru ekki 
vélknúin  

Heimilisverk sem krefjast töluverðrar áreynslu, s.s 
skúra gólf eða þrífa baðkar, hengja upp þvott, 
sópa, taka til í bílskúr, þvo glugga, færa til létt 
húsgögn. Garðvinna s.s raka lóð, setja gras í poka, 
léttur mokstur (<4,5 kg/mín), hreinsa illgresi, 
planta trjám eða snyrta tré, slá með vélknúinni 
sláttuvél.  

Moka léttum snjó. 

Garðvinna, t.d moka mikilli þyngd eða hratt 
(>4,5kg/mín), grafa skurði, bera þungar byrðar, 
slá með handsláttuvél. 

Moka þungum snjó.  

Þolfimi, jóga, styrktarþjálfun með lausum lóðum, 
hjóla á þrekhjóli – miðlungserfiði. 

Þolfimi á pöllum, skokk eða hlaup í vatni, 
stöðvaþjálfun, hjóla á þrekhjóli – erfitt. 

Íþróttir, stundaðar sem miðlungserfið afþreying t.d  
sund, badminton, skautar, golf, samkvæmisdans, 
stafganga. 

Flestar íþróttir stundaðar með árangur eða keppni í 
huga t.d  
sund, knattspyrna, körfuknattleikur, 
bardagaíþróttir, s.s júdó og karate, skvass, 
skíðaganga. 

 

Áhrif hreyfingar á heilsu 
Hreyfing hefur góð áhrif á heilsu á margvíslegan hátt. Dagleg hreyfing er talin 

nauðsynleg fyrir líkamlega, andlega og félagslega heilsu og vellíðan. Regluleg 

hreyfing veitir líkamlegan og andlegan styrk til þess að takast á við daglegar 

athafnir og stuðlar að bættum svefni. Auk þess er hreyfing mikilvæg forvörn gegn 

fjölmörgum sjúkdómum (Embætti landlæknis, e.d.; Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á að regluleg hreyfing 

getur hindrað framgöngu sjúkdóma og einnig komið í veg fyrir þá en þar má helst 

nefna offitu og fylgikvilla hennar (Pedersen og Saltin, 2006). Hreyfing minnkar 

líkurnar á flestum langvinnum sjúkdómum, til dæmis hjartasjúkdómum, 

heilablóðfalli, ofþyngd og offitu, insúlínóháðri sykursýki, þunglyndi og kvíða. 

Ávinningur af því að hreyfa sig takmarkast ekki einungis við það að fyrirbyggja 

sjúkdóma eða minnka einkenni þeirra heldur eykur regluleg hreyfing almennt 

líkamshreysti, vellíðan og almenn lífsgæði (Cavill o.fl., 2006). Hreyfing stuðlar 
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einnig að jákvæðum lífsháttum á borð við heilbrigt mataræði og reykleysi og 

getur einnig hjálpað til við aðrar jákvæðar breytingar á lífsháttum (Embætti 

landlæknis, e.d.). Hreyfing hefur áhrif á starfsemi líkamans með bæði líkamlegum 

og huglægum þáttum. Líkamleg áhrif hreyfingar eru meðal annars aukið blóðflæði 

til vöðva, aukning á hormónum sem stuðla að gleðitilfinningu og minni 

vöðvaspenna. Huglæg áhrif sem verða í kjölfar hreyfingar eru meðal annars aukið 

sjálfstraust, jákvæðari sjálfsmynd og jákvæðara viðhorf gagnvart sjálfum sér og 

öðrum (Weinberg og Gould, 2011). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hreyfing sé góð meðferð ein og sér eða sem viðbót við aðra meðferð við 

lífsstílssjúkdómum (Bartholomew, Morrison og Ciccolo, 2005; Helgason, 

Tómasson og Zoega, 2004; Lynch o.fl., 1996; Pedersen og Saltin, 2006; Physical 

Activity Guidelines Advisory Committee, 2008; Sigal o.fl., 2007; Ströhle, 2008; 

Thomas, Elliott og Naughton, 2006). Hér verður sérstaklega farið yfir jákvæð 

áhrif hreyfingar á offitu, þunglyndi og insúlínóháða sykursýki. Ástæðan fyrir því 

er að þessir sjúkdómar eru meðal stærstu lífsstílsvandamála í heiminum í dag 

(World Health Organization, 2011). Offita er ein af fimm helstu dánarorsökum í 

heiminum og í kjölfar offitu hefur tilfellum þeirra sem greinast með insúlínóháða 

sykursýki fjölgað ört þar sem insúlínóháð sykursýki er oft fylgikvilli offitu og 

ofþyngdar (World Health Organization, 2013). Þunglyndi er einnig vaxandi 

vandamál og samkvæmt spá Murray og Lopez (1997) mun þunglyndi vera önnur 

algengasta dánarorsök í heiminum á næstu árum. Til að berjast gegn þessum 

lífsstílssjúkdómum er nauðsynlegt að notast við öll meðferðarúrræði sem eru í 

boði og samkvæmt rannsóknum getur hreyfing verið góður kostur (Bartholomew 

o.fl., 2005; Helgason o.fl., 2004; Lynch o.fl., 1996; Pedersen og Saltin, 2006; 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008; Sigal o.fl., 2007; 

Ströhle, 2008; Thomas o.fl., 2006). 
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Offita 
Offita er sjúkdómur sem stafar af mikilli uppsöfnun á fitu sem er skaðleg heilsu 

einstaklings (World Health Organization, 2013). Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er offita skilgreind sem sjúkdómur vegna 

þeirra alvarlegu afleiðinga sem hún hefur á heilsu og lífsgæði fólks (World Health 

Organization, 2013). Deilt hefur verið um hvort skilgreina eigi offitu sem 

sjúkdóm vegna erfiðleika við greiningu á henni (American Medical Association, 

2013).  Til að finna út hvort einstaklingur er í ofþyngd eða þjáist af offitu er oft 

notaður svokallaður líkamsþyngdarstuðull. Formúla líkamsþyngdarstuðulsins er 

þyngd/hæð2 (kg/m2). Stuðullinn virkar fyrir bæði kynin en hins vegar er ekki hægt 

að styðjast við stuðulinn þegar börn eiga í hlut. Ef einstaklingur mælist á bilinu 30 

– 39,9 eða yfir er talað um offitu. Það er hins vegar ákveðinn galli á stuðlinum því 

hann tekur ekki tillit til líkamsbyggingar og gerir því ekki grein á milli fitu og 

vöðva (Hjartavernd, 2010).   	   	   	   	  

	   Offita er eitt stærsta lífsstílsvandamál heimsins í dag en samkvæmt 

upplýsingum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er yfir 1,4 milljarður 

fullorðinna yfir tvítugt í heiminum of þungur og þar af þjást um 500 milljónir 

fullorðna af offitu (World Health Organization, 2013). Talið er að offita meðal 

fullorðinna á heimsvísu hafi tvöfaldast á síðustu 20 árum. Offita 9 ára barna er 

talin hafa fjórfaldast á heimsvísu á tímabilinu 1978–2002 (World Health 

Organization, 2013) sem sýnir að sjúkdómurinn fer vaxandi. Á Íslandi er þróunin 

svipuð meðal fullorðinna og til að mynda hafa yfirlýsingar verið settar fram um að 

Ísland sé meðal feitustu þjóða í heimi (OECD, 2012). Samkvæmt skýrslu OECD 

frá árinu 2012 var Ísland í níunda sæti yfir feitustu þjóðir heims (OECD, 2012). Í 

skýrslu Margrétar Valdimarsdóttur o.fl (2009) kemur fram að ef miðað er við 

líkamsþyngdarstuðulinn þá fer fjöldi fullorðinna á Íslandi sem þjáist af offitu 

sífellt hækkandi. Árið 1990 var hlutfall íslenskra karla með offitu 7,2 % en árið 

2007 var hlutfall þeirra 18,9%. Hlutfall íslenskra kvenna með offitu hækkaði um 

11,8% á árunum 1990 til 2007 úr 9,5% í 21,3% (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 

2009). Ofþyngd barna virðist ekki hækka í samanburði við hækkun ofþyngdar 

meðal fullorðinna. Í skýrslu Stefáns Hrafns Jónssonar o.fl. (2013) kemur fram að 

hlutfall 9 ára barna á Íslandi sem var yfir kjörþyngd jókst um 5,6% á árunum 1958 

til 1998 en nýlegar mælingar sýna hins vegar ekki fram á aukningu í ofþyngd.
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 Offita er  lífsstílssjúkdómur sem hefur áhrif á bæði líkamlega og andlega 

þætti, sjúkdómnum fylgja mörg einkenni sem hafa meðal annars áhrif á hjarta og 

æðakerfið, stoðkerfið, meltingarveg, gallblöðru, innkirtla og hormónastarfsemi, 

húð, kynlíf og svefn (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). Offita er stór 

áhættuþáttur fyrir kransæðasjúkdóma og rannsóknir hafa sýnt fram á að ef 

einstaklingur mælist með líkamsþyngdarstuðul yfir 31 tvöfaldast líkur hans á að fá 

kransæðasjúkdóm (Hjartavernd, 2010). Offita er áhættuþáttur fyrir aðra sjúkdóma 

meðal annars of háan blóðþrýsting, blóðfitu og sykursýki. Þessir áhættuþættir 

magna hver annan upp og því er hættan á að fá hjarta og æðasjúkdóma mun meiri 

ef fleiri en einn áhættuþáttur er til staðar (Hjartavernd, 2010). Auk þess hafa 

rannsóknir sýnt fram á að offita geti haft áhrif á félagslega hluti sem tengjast 

daglegum athöfnum. Sem dæmi um það má nefna að einstaklingar með offitu taka 

síður þátt í félagslegum athöfnum samfélagsins. Margir eiga erfitt með að finna 

sér föt, húsgögn og jafnvel farartæki sem henta. Þeir sem eru of feitir eru oft litnir 

hornauga og þurfa að mæta neikvæðu viðhorfi frá öðru fólki (Kristinn Tómasson, 

2005). Frá árinu 1992 til ársins 2004 fjölgaði öryrkjum á Íslandi sem höfðu offitu 

sem fyrstu sjúkdómsgreiningu úr 37 í 111 en aukningin var 263% hjá körlum og 

183% hjá konum. Þessi aukning var marktækt meiri en aukning örorku almennt á 

þessu tímabili. Þessar breytingar á algengi örorku vegna offitu gefa vísbendingu 

um hversu alvarlegt lýðheilsufarslegt vandamál offita er (Sigurður Thorlacius, 

Sigurjón B. Stefánsson og Laufey Steingrímsdóttir, 2006).    

 Ef einstaklingur þjáist af offitu er hollt mataræði og hreyfing talin besta 

meðferðin (McTiernan o.fl., 2007; Pedersen og Saltin, 2006; Swedish 

Professional Associations for physical activity, 2010). Draga þarf úr neyslu matar, 

sérstaklega matar sem inniheldur sykur og fitu og minnka með því heildar 

hitaeiningafjölda sem einstaklingur innbyrgðir daglega. Þá er mælt með því að 

auka innihald trefja, ávaxta og grænmetis í mataræði (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007; Swedish Professional Associations for physical activity, 

2010; World Health Organization, 2013). Í tilfelli sjúklinga með offitu væri 

hreyfing ásamt heilbrigðu mataræði góð lausn í stað lyfja sem eiga að draga úr 

matarlyst eða magaminnkunaraðgerða. Mælt er með hreyfingu af meðal ákefð í 30 

mínútur á dag en til að fitutap eigi sér stað er nauðsynlegt að vinna sig upp í 

hreyfingu af meðalákefð í 60 mínútur á dag (McTiernan o.fl., 2007; Pedersen og 
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Saltin, 2006). Í rannsókn sem kannaði muninn á mismunandi lengd æfinga með 

mismikilli ákefð á þyngdar- og fitutap kom í ljós að þyngdar- og fitutap er mest 

þegar stunduð er hreyfing af mikilli ákefð og oft heldur en þegar hreyfing er 

stunduð sjaldan með hárri ákefð eða sjaldan með miðlungs ákefð (Slentz o.fl., 

2004). Þegar talað er um oft er átt við að einstaklingur hafi skokkað samtals 32 

km á viku, en sjaldan miðast við 12 km á viku. Þátttakendur í rannsókninni voru 

ekki á sérstöku mataræði, einungis var verið að kanna áhrif hreyfingar. Hins vegar 

sýndi rannsóknin fram á að öll hreyfing, sama hversu oft og af hvaða ákefð hún er 

stunduð, hafði áhrif til þyngdar- og fitutaps (Slentz o.fl., 2004). Hreyfing virkar 

einnig vel við allskyns fylgisjúkdómum offitu, til dæmis háum blóðþrýstingi og 

hjarta- og æðasjúkdómum (Pedersen og Saltin, 2006; Swedish Professional 

Associations for physical activity, 2010). 

Þunglyndi 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur þunglyndi vera fjórða stærsta 

heilbrigðisvandamál heimsins og að það fari vaxandi (World Health Organization, 

2012). Samkvæmt spá Murray og Lopez (1997) mun þunglyndi vera önnur 

algengasta dánarorsök í heiminum á eftir hjarta- og æðasjúkdómum árið 2020 

miðað við þróun sjúkdómsins undanfarinna ára. Þunglyndi er talið vera ein helsta 

ástæða veikindaleyfa vegna andlegra sjúkdóma (Swedish Professional 

Associations for physical activity, 2010) og samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni er þunglyndi einn dýrasti sjúkdómurinn á 

heimsvísu, bæði í þróuðum ríkjum sem og í þróunarlöndum (World Health 

Organization, 2012). Geðsjúkdómar á borð við þunglyndi eru dýrir fyrir Ísland 

meðal annars vegna örorku sem hlýst af sjúkdómnum. Hlutfall einstaklinga með 

örorku sem greinast með geðsjúkdóma sem fyrstu sjúkdómsgreiningu hefur alltaf 

verið hátt en hefur aukist hlutfallslega meira en aðrir örorkuþættir undanfarin ár. 

Árið 1962 voru 19,5% kvenna og 17,4% karla greind með örorku vegna 

geðraskana. Á fjögurra ára tímabili frá 1999 til 2003 var hlutfallið 22% meðal 

kvenna og 26,5% meðal karla. Árið 2005 hækkaði hlutfallið svo enn frekar en þá 

voru 32,8% kvenna og 42,6% karla greind með örorku vegna geðraskana (Tómas 

Zoega, 2007). Samkvæmt Embætti landlæknis er talið að einn af hverjum fimm 

Íslendingum upplifi depurð eða þunglyndi einhvern tímann á ævinni. Þetta þýðir 
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að um 12.000 Íslendingar þjáist af þunglyndi á hverjum tíma (Embætti 

landlæknis, 2012). Mikil aukning hefur verið í ávísun þunglyndislyfja á Íslandi 

undanfarin ár en þrátt fyrir það sýndi rannsókn þeirra Tómasar Helgasonar, Helga 

Tómassonar og Tómasar Zoega (2004) að þunglyndi á Íslandi hefur ekki minnkað 

samhliða því. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þörf sé á öðrum og 

betri úrræðum en lyfjagjöf og kemur hreyfing þar vel til greina (Helgason o.fl., 

2004).          

 Orsakir þunglyndis geta verið margvíslegar og skiptast í líffræðilega, 

félagslega og sálræna þætti. Þunglyndi er sjúkdómur sem hrjáir fólk á öllum aldri 

og setur svip sinn á daglegt líf fólks og veldur mikilli andlegri vanlíðan sem og 

líkamlegum kvillum. Einstaklingar með þunglyndi einangrast oft og taka minni 

þátt í samfélaginu. Kvíði og streita eru algengir fylgikvillar þunglyndis. Hægt er 

að meðhöndla þunglyndi og halda sjúkdómnum í skefjum (Embætti landlæknis, 

2012). Ein algengasta meðferð við þunglyndi er lyfjagjöf. Lyfin sem veitt eru 

sjúklingum við þunglyndi geta hins vegar valdið aukaverkunum sem geta jafnvel 

aukið þunglyndið. Aukaverkanir eru til dæmis mikill svefn, svefnleysi og 

tilfinningaleysi. Auk lyfjagjafar er samtalsmeðferð hjá sálfræðingi einnig 

viðurkennd meðferð við þunglyndi og oft er notast við lyfjagjöf ásamt 

samtalsmeðferð til þess að sporna við einkennum sjúkdómsins. Í kjölfarið á 

aukinni þekkingu á jákvæðum áhrifum hreyfingar á andlega líðan hefur hreyfing 

sem meðferð við þunglyndi aukist. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing virki 

vel sem meðferð við þunglyndi (Pedersen og Saltin, 2006; Ströhle, 2008). 

Hreyfing getur verið meðferð ein og sér við vægu þunglyndi en ráðlögð sem 

viðbót við lyfja- og samtalsmeðferð við miklu þunglyndi (Swedish Professional 

Associations for physical activity, 2010; Weinberg og Gould, 2011). 

 Hreyfing eykur almenna vellíðan og dregur úr streitu meðal annars með 

því að draga úr vöðvaspennu og dregur þannig úr einkennum þunglyndis. Áhrif 

hreyfingar á þunglyndi og streitu eru tvennskonar, það er bráð áhrif sem vísa til 

skyndilegra og oft tímabundinna áhrifa af ákveðinni hreyfingu og svo langtíma 

áhrif sem vísa til þeirra áhrifa hreyfingar þegar hún hefur verið stunduð reglulega 

í ákveðin tíma (Weinberg og Gould, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að öll 

hreyfing, bæði loftfyrt og loftháð, dregur úr streitu og þunglyndi (Yeung, 1996). 

Samkvæmt þessu munu ganga með lágri ákefð, lyftingar, jóga og aðrar loftháðar 
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æfingar draga úr þunglyndi. Það þýðir að þó að einstaklingur sé ekki í góðu 

líkamlegu formi geti hann samt sem áður fundið sér hreyfingu með lágri ákefð 

sem hentar og að sú hreyfing muni draga úr einkennum streitu og þunglyndis. 

Rannsóknir sem leggja áherslu á langtímaáhrif hreyfingar á þunglyndi sýna fram á 

að tíðni hreyfingar, það er hversu oft í viku hreyfing er stunduð hefur áhrif á 

virkni hreyfingar sem meðferð við þunglyndi. Einstaklingur sem hreyfir sig 

þrisvar til fimm sinnum í viku dregur mun meira úr einkennum þunglyndis heldur 

en einstaklingur sem hreyfir sig einungis einu sinni í viku (Legrand og Heuze, 

2007). Þá aukast áhrif hreyfingar til minnkunar á einkennum þunglyndis verulega 

ef æfingaáætlun stendur yfir í 9 vikur eða lengur (Weinberg og Gould, 2011). 

Þrátt fyrir að aukin tíðni hreyfingar leiði til aukinna áhrifa hefur öll hreyfing, 

sama hve lengi og oft hún er stunduð, áhrif (Wipfli, Rethorst og Landers, 2008). 

Til að auka áhrif hreyfingarinnar er hins vegar mælt með hreyfingu sem stendur 

yfir í 30 mínútur sérstaklega ef ákefð er lítil (Wipfli o.fl., 2008). Rannsóknir sem 

beinast að bráðum áhrifum hreyfingar á þunglyndi sýna fram á að hreyfing 

minnkar stöðukvíða í allt að 24 klukkustundir. Í rannsókn sem bar saman 

hreyfingu og slökun sem meðferð við kvíða og þunglyndi kom í ljós að áhrifin 

voru svipuð en hins vegar vörðu áhrif hreyfingarinnar lengur (Wipfli o.fl., 2008). 

Reed og Ones (2006) skoðuðu 158 rannsóknir á áhrifum hreyfingar á þunglyndi 

og streitu sem framkvæmdar voru á 26 ára tímabili frá 1979 til 2005. Þessar 

rannsóknir sýndu fram á að hreyfing, með lágri, miðlungs og hárri ákefð draga úr 

einkennum þunglyndis. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að reglubundin 

hreyfing til lengri tíma minnkar líkurnar á því að þunglyndir einstaklingar þrói 

með sér meira þunglyndi, það er minni líkur er á að þeim hraki heldur en 

einstaklingum sem taka einungis lyf eða stunda samtalsmeðferð (Swedish 

Professional Associations for physical activity, 2010). Það er því ljóst að hreyfing 

dregur úr áhrifum þunglyndis og skiptir þar engu máli í hvaða líkamsástandi, af 

hvaða kyni, aldri eða hvort einstaklingur þjáist af miklu eða vægu þunglyndi 

(Reed og Ones, 2006; Swedish Professional Associations for physical activity, 

2010; Wipfli o.fl., 2008).  
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Insúlínóháð sykursýki 
Týpa 2 af sykursýki eða insúlínóháð sykursýki er svokölluð áunnin sykursýki. 

Hún finnst í flestum tilvikum hjá eldra fólki en með vaxandi tíðni offitu í 

heiminum fer tilfellum hjá yngri kynslóðinni fjölgandi. Í flestum tilfellum þróa 

einstaklingar með sér insúlínóháða sykursýki vegna óheilbrigðs lífsstíls og er 

sjúkdómurinn algengur fylgikvilli offitu. Talið er að um 85% þeirra sem greinast 

með insúlínóháða sykursýki séu of feitir við greiningu (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007). Áætlað er að um 285 milljónir einstaklinga á aldrinum 20-79 

ára séu með sykursýki en það er um 6,6% af íbúum jarðarinnar (Fríða Bragadóttir, 

2010). Um 80-90% þeirra sem eru með sykursýki greinast með insúlínóháða 

sykursýki (Swedish Professional Associations for physical activity, 2010). 

Insúlínóháð sykursýki er langvinnur sjúkdómur sem einkennist af 

blóðsykurshækkun og öðrum röskunum á efnaskiptum. Einstaklingar sem þjást af 

áunninni sykursýki hafa skerta starfsemi betafrumna og skerta næmni gagnvart 

insúlíni sem veldur því að magn sykurs í blóði verður of hátt (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007). Ef insúlínóháð sykursýki er ekki meðhöndluð getur 

sjúkdómurinn leitt til lakara blóðflæðis sem getur leitt til aflimunar á 

líkamspörtun, sjóntaps, tilfinningaleysis í útlimum og nýrnaskemmda. Kyrrseta og 

offita draga úr insúlínnæmni en aftur á móti er hægt að auka næmni insúlíns 

meðal insúlínóháðra einstaklinga með hreyfingu (Swedish Professional 

Associations for physical activity, 2010). Líkur á því að einstaklingur greinist með 

insúlínóháða sykursýki eru fimm sinnum meiri ef einstaklingur er yfir kjörþyngd 

heldur en ef hann er í kjörþyngd (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). 

Aðalmeðferð við insúlínóháðri sykursýki er að halda insúlíni í jafnvægi og draga 

úr insúlínviðnámi. Þyngdartap er mikilvægt í meðferð ef einstaklingur þjáist af 

offitu eða ofþyngd. Með þyngdartapi hverfa oft einkenni sjúkdómsins. 

Hreyfingarleysi er áhættuþáttur fyrir insúlínóháðri sykursýki og hafa rannsóknir 

sýnt að hægt er að draga úr líkum á því að fá insúlínóháða sykursýki með 

reglubundinni hreyfingu (Bassuk og Manson, 2005) ásamt heilsusamlegu 

mataræði (Kosaka, Noda og Kuzuya, 2005; Swedish Professional Associations for 

physical activity, 2010). Mælt er með reglulegri hreyfingu sem meðferð við 

insúlínóháðri sykursýki en hreyfing er sem fyrr segir talin hafa góð áhrif á 

insúlínnæmni. Hreyfing kemur einnig í veg fyrir hjarta- og æðasjúkdóma til 
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dæmis blóðfitu og háan blóðþrýsting. Hreyfing er því mjög mikilvæg vegna þess 

að líkur á hjarta- og æðasjúkdómum eru allt að fjórfalt hærri hjá einstaklingum 

með insúlínóháða sykursýki (Swedish Professional Associations for physical 

activity, 2010). Rannsóknir á því hvaða hreyfing sé best til þess fallin að auka 

insúlínnæmni meðal insúlínóháðra einstaklinga sýna fram á að samblanda af 

styrktar- og þol æfingum sé ákjósanlegast. Með því að stunda bæði styrktar- og 

þolæfingar má ná meiri árangri í að auka insúlínnæmni heldur en að stunda 

eingöngu styrktaræfingar eða þolæfingar (Sigal o.fl., 2007). Öll hreyfing hefur þó 

áhrif og samkvæmt rannsókn Devin, Hirshman, Horton og Horton (1987) getur 

ein æfing af meðalákefð haft áhrif á efnaskipti glúkósa með því að auka 

insúlínnæmni. Þessi aukna insúlínnæmni sem verður vegna æfingar endist í allt að 

18 klukkustundir. Til þess að viðhalda aukinni insúlínnæmni er mælt með 

reglubundinni hreyfingu. Rannsókn sem skoðaði 14 rannsóknir sem könnuðu áhrif 

hreyfingar á insúlínóháða sykursýki sýndi fram á að hreyfing af meðal ákefð bætir 

blóðsykursstjórn verulega. Samkvæmt rannsókninni eykst blóðsykurstjórn meðal 

einstaklinga með insúlínóháða sykursýki þrátt fyrir að þyngdartap eigi sér ekki 

stað (Thomas o.fl., 2006). Til þess að viðhalda þeim ávinningi sem fæst af 

hreyfingu er mælt með hreyfingu af meðalákefð í 30 mínútur 5 sinnum í viku 

(Jeon, Lokken, Hu og van Dam, 2007).  Til að hámarka ávinning hreyfingarinnar 

má hækka ákefð og fjölga æfingum í allt að 3-7 klukkustundir af hreyfingu yfir 

vikuna (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). 

Að tileinka sér heilbrigðar lífsstílsbreytingar 
Það eru margar ástæður fyrir því af hverju einstaklingar kjósa að hreyfa sig ekki. 

Helstu ástæður eru áætlað tímaleysi, orkuleysi og áhugaleysi (Ströhle, 2008; 

Weinberg og Gould, 2011). Fyrsta skrefið til að fá einstakling til að hreyfa sig er 

að auka áhugann. Það er meðal annars hægt að gera með því að velja hreyfingu í 

samræmi við getu. Of krefjandi hreyfing með miklu álagi er til að mynda ekki 

æskileg fyrir byrjendur. Ef einstaklingur fær tilfinningu fyrir því að hann geti ekki 

framkvæmt ákveðnar æfingar minnkar í kjölfarið áhuginn og að lokum gefst 

einstaklingurinn upp. Þess vegna er mikilvægt að fara rólega af stað og gott getur 

verið að láta byrjanda stunda hreyfingu sem hann ræður við til að efla sjálfstraust 

hans. Mikilvægt er að hreyfing sé skemmtileg til að viðhalda áhuga. Skemmtunin 
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getur verið í formi hreyfingarinnar sjálfrar eða æfingafélaga. Þá er einnig 

mikilvægt að fyrirbyggja hrösun með því að koma auga á mögulegar hindranir 

fyrir því að einstaklingur framkvæmi ekki hreyfingu og finna lausnir við þeim. 

Gott er að benda einstaklingi á góðar ástæður fyrir mikilvægi hreyfingar. Dæmi 

um þær eru aukið sjálfstraust, aukið félagslíf ef æft er með vini eða hóp, minni 

streita, kvíði og depurð (Weinberg og Gould, 2011).     

 Hreyfing og hollt mataræði er lausn við mörgum lífsstílssjúkdómum 

(Cavill o.fl., 2006; Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008; 

Swedish Professional Associations for physical activity, 2010). Þó að fjöldi fólks 

hafi tileinkað sér hreyfingu og hollt mataræði eru margir sem eiga í erfiðleikum 

með það og þess vegna eru lífsstílssjúkdómar eins algengir og raun ber vitni 

(World Health Organization, 2011). Það að tileinka sér ákveðna hegðun getur 

tekið tíma. Margar kenningar eru til um hegðun sem tengjast heilsu og hreyfingu 

sem reyna að skýra út af hverju við hegðum okkur á ákveðinn hátt. Engin ein 

kenning er sú eina rétta og því oft betra að notast við fleiri en eina kenningu til 

þess að spá fyrir um hegðun. Samkvæmt félagslegu vitsmunakenningunni (e. 

Social cognitive theory) getur umhverfi einstaklings og trú jafninga og jafnvel 

samfélagsins á ákveðinni hegðun leitt til þess að einstaklingur tileinki sér 

hegðunina. Ef einstaklingur trúir því að hegðun sín sé í lagi getur það komið í veg 

fyrir að einstaklingur breyti hegðun sinni (Riekert o.fl., 2013). 

Heilsutrúarkenningin (e. The health belief model) segir til um það að til þess að 

einstaklingur breyti hegðun sinni þarf hann að trúa því að breytt hegðun sé góð 

fyrir hann og að það að breyta hegðun sé betra en að halda áfram sömu hegðun. 

Einnig þarf einstaklingur að hafa trú á því að hann geti framkvæmt breytta hegðun 

og náð markmiðum sínum til þess að hann ákveði að breyta hegðun (Riekert o.fl., 

2013). Samkvæmt þessari kenningu er því gagnslaust að ávísa einstaklingi 

hreyfingu ef hann hefur ekki trú á því að hreyfing sé nauðsynleg fyrir hann. Hægt 

er að reyna að hafa áhrif á einstaklinginn til að fá hann til að breyta hegðun sinni 

og taka upp hollari lífshætti. Kenningin um mismunandi stig hegðunarbreytinga 

(e. Stages of Change) lýsir þeim stigum sem einstaklingur fer í gegnum á leið 

sinni til breyttrar hegðunar. Stigin geta verið mismörg eftir einstaklingum og 

einstaklingar geta farið í gegnum stigin á misjöfnum hraða en yfirleitt er talað um 

breytingarstigin fimm. Fyrsta stigið er foríhugun sem stendur yfirleitt yfir í minna 
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en 6 mánuði. Á þessu stigi hefur einstaklingur ekki áhuga á að breyta hegðun 

sinni þó hann gruni að þörf sé á einhverskonar hegðunarbreytingum. Næsta stig er 

íhugun og á því stigi vill einstaklingur breyta hegðun sinni, einstaklingur getur 

verið staddur á þessu stigi í allt að 6 mánuði. Á næsta stigi hefst undirbúningur en 

þá hefur einstaklingur ákveðið að breyta hegðun sinni og stendur undirbúningur 

yfirleitt yfir í allt að mánuð. Á næsta stigi hefst framkvæmd þar sem unnið er í því 

að breyta hegðun og einstaklingur fer til dæmis að hreyfa sig. Framkvæmdarstig 

stendur yfir í minna en 6 mánuði. Fimmta og síðasta stigið snýst um að viðhalda 

breyttri hegðun, einstaklingur telst kominn á þetta stig ef hann hefur viðhaldið 

breyttri hegðun í meira en 6 mánuði. Tíminn sem það tekur einstakling að breyta 

hegðun getur verið mismunandi en þegar ákveðinni hegðun hefur verið breytt í 6 

mánuði er talað um breytta hegðun og hún orðin að vana. Ástæðan fyrir því að 

miðað er við 6 mánuði er sú að eftir þann tíma á einstaklingur að geta tekist á við 

bakslag án þess að þurfa að byrja aftur á byrjunarreit (Riekert o.fl., 2013). Ef 

einstaklingur fær bakslag fellur hann niður um stig en mjög ólíklegt er að 

einstaklingar falli alla leið niður í foríhugunarstig. Þessi stig eru ekki endilega í 

línulegu samhengi og er það misjafnt milli einstaklinga hvar þeir eru staddir þegar 

þeir hyggjast hefja hegðunarbreytingar. Á mynd 2 má sjá dæmi um mismunandi 

leiðir sem einstaklingar geta farið áður en þeir ná takmarkinu sínu, að breyta 

hegðun. Hægt er að færast fram og til baka og dvelja á ákveðnu stigi í langan tíma 

áður en færst er um stig. Gott er að styðjast við kenninguna um mismunandi stig 

hegðunarbreytinga til að átta sig á því að það að breyta hegðun, til dæmis að byrja 

að hreyfa sig, tekur tíma. Varanlegar lífsstílsbreytingar geta tekið allt að ári að 

breytast í venjur (Riekert o.fl., 2013).  
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Mynd 2: Mismunandi leiðir einstaklinga í breytingarstigunum fimm 
 

 Samkvæmt nýlegum rannsóknum í atferlishagfræði um hvernig best sé að 

hjálpa fólki að tileinka sér heilbrigðar lífsstílsbreytingar er mikilvægara að leggja 

áherslu á umbun fyrir það sem gerist í nútíð frekar en framtíð (Thorgeirsson og 

Kawachi, 2013). Hvatningin á að leggja áherslu á umbun sem fæst fljótt en ekki 

um það sem fæst í framtíðinni. Erfitt er að virkja einstakling til að stunda 

hreyfingu með því að benda honum á að með hreyfingunni geti hann komið í veg 

fyrir hjartaáfall eftir 10 til 15 ár. Með því að leggja áherslu á vellíðan sem kemur 

strax í kjölfar hreyfingar eru líkurnar á að hvetja einstakling af stað strax meiri. 

Skrifleg skuldbinding þar sem einstaklingur skrifar niður markmið sín eykur 

einnig líkur á skuldbindingu og að markmiðið náist (Hávar Sigurjónsson, 2012). 

Samkvæmt rannsókn Swinburn o.fl. (1998) aukast líkurnar á því að einstaklingur 

framfylgi ráðleggingum um hreyfingu ef hann fær skriflegar leiðbeiningar í stað 

munnlegra leiðbeininga. Samkvæmt þessari rannsókn eru líkurnar á því að 

einstaklingur breyti um hegðun og framfylgi fyrirmælum um hreyfingu meiri ef 

einstaklingur fær ávísuðum hreyfiseðli í stað þess að fá munnlegar leiðbeiningar 

frá lækni. Hreyfiseðill er því góð lausn til að hvetja til hreyfingar og forsenda fyrir 
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því að hann nýtist sem meðferðarúrræði er að læknar ávísi seðlinum. Í 

aðferðarkafla er farið yfir hvaða aðferðir var notast við til að reyna að finna út  

mögulegar hindranir fyrir því að læknar ávísi hreyfiseðli, til að hægt sé að finna 

lausnir við þeim og stuðla að því að hreyfiseðillinn verði raunhæft 

meðferðarúrræði á Íslandi.  
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Aðferð 

Hér verður farið yfir markmið rannsóknarinnar ásamt því að fara yfir framkvæmd 

og úrvinnslu við gagnasöfnum. Greint er frá þátttakendum og hvers vegna þeir 

voru valdir til að taka þátt í rannsókninni. Þá er farið yfir mælitæki sem notast var 

við og fjallað um aðferðir sem notaðar voru til að afla upplýsinga.  

Markmið 
Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvað hefur verið gert í Svíþjóð til 

þess að festa hreyfingu í sessi sem meðferðarúrræði ásamt því að kanna stöðu og 

þróun hreyfiseðla á Íslandi frá því að hreyfiseðilinn var tilraunaverkefni í 

Garðabæ árið 2006 til dagsins í dag. Að athuga almennt viðhorf lækna til 

hreyfingar og kanna helstu hindranir fyrir því að læknar ávísi hreyfiseðli. Einnig 

að kanna hvernig íþróttafræðingar geta komið að hreyfiseðlaverkefninu. 

Tilgangurinn er að finna út hvernig hægt er að stuðla að því að hreyfiseðilinn 

verði raunhæft meðferðarúrræði við lífsstílssjúkdómum á Íslandi.  

Þátttakendur 
Til þess að fá sem bestar upplýsingar um þróun og skipulag  

hreyfiseðlaverkefnisins á Íslandi var tekið viðtal við Héðinn Jónsson og Auði 

Ólafsdóttur, sjúkraþjálfara. Héðinn og Auður hafa tengst verkefninu um 

hreyfiseðilinn frá upphafi og eru nú meðlimir í verkefnisstjórn sem sér um 

framkvæmd og skipulag hreyfiseðilsins. Þar sem hugmyndin að hreyfiseðlinum er 

byggð á sænsku útfærslu hreyfiseðilsins, FAR - fysiskt aktivitet på recept, var 

tekið viðtal við Ingibjörgu Jónsdóttur sem hefur tekið þátt í uppbyggingu 

verkefnisins í Svíþjóð til að fá upplýsingar um aðferðafræði og stöðu verkefnisins 

þar í landi. Ingibjörg starfar hjá Streiturannsóknarstofnuninni í Gautaborg sem 

hefur tekið þátt í FAR - fysiskt aktivitet på recept í Vestur Svíþjóð. Þar situr hún í  

hreyfiseðlanefnd sem sér um að skrifa ráðleggingabók um hreyfimeðferðarúrræði 

sem svipar til lyfjahandbókar til lækna í Vestur Svíþjóð. Þessir þátttakendur voru 

valdir sérstaklega vegna aðkomu þeirra að hreyfiseðlaverkefninu á Íslandi og í 

Svíþjóð. Einnig voru spurningar lagðar fyrir lækna á heilsugæslustöðvum í Efra 

Breiðholti, Glæsibæ og Grafarvogi þar sem hreyfiseðlar eru í boði sem 

meðferðarúrræði. Auk þess var rætt við lækna á heilsugæslustöðinni í Mosfellsbæ 
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þar sem hreyfiseðilinn hefur ekki verið innleiddur. Þátttakendur 

heilsugæslustöðvanna í Efra Breiðholti, Glæsibæ og Grafarvogi voru valdir að 

handahófi en stöðvarnar sjálfar valdar því vitað var til þess að þær bjóði upp á 

hreyfiseðil sem meðferðarúrræði. Heilsugæslustöðin í Mosfellsbæ var valin því 

þar hefur innleiðing á hreyfiseðlinum ekki hafist. Tilgangurinn með vali á stöðinni 

var að kanna viðhorf lækna til hreyfiseðilsins. Alls fengust svör frá átta læknum, 

þar af var símaviðtal við fjóra lækna en svör frá sendum spurningum í tölvupósti 

fengust frá fjórum læknum. Heildarfjöldi viðmælenda var ellefu.  

Mælitæki og aðferð  
Við gagnasöfnun var notast við fartölvu, farsíma, forrit í snjallsíma sem 

upptökutæki, tölvupóst og ritvinnsluforritið Word. Haft var samband við Héðinn 

og Auði símleiðis til þess að bóka viðtöl. Aflað var gagna með eigindlegum 

viðtölum og var spurningalisti saminn með það að markmiði að afla upplýsinga 

um þróun og stöðu verkefnisins á Íslandi. Viðtölin voru opin einstaklingsviðtöl 

með beinum orðaskiptum milli viðmælanda og rannsakanda. Notast var að mestu 

leyti við opnar spurningar sem voru fyrirfram ákveðnar en einnig var spurt nánar 

út í ákveðin svör viðmælanda ef þau þóttu áhugaverð. Í viðauka 1 á blaðsíðu 56-

57 má sjá spurningar sem stuðist var við í viðtölum við Héðinn og Auði. 

Gagnasöfnun í formi viðtala var talin henta best til að afla upplýsinga um þróun 

og stöðu verkefnisins vegna þess að upplýsingar byggðust á reynslu og upplifun 

aðstandenda verkefnisins (Merriam, 2009). Haft var samband við Ingibjörgu í 

gegnum tölvupóst og óskað eftir viðtali. Notast var við farsíma til að hafa 

samband við Ingibjörgu sökum þess að hún var staðsett erlendis. Notast var við 

opnar spurningar sem voru fyrirfram ákveðnar með það að markmiði að fræðast 

um stöðu verkefnisins í Svíþjóð auk spurninga sem spruttu upp í samtalinu. 

Spurningar sem lagðar voru fyrir Ingibjörgu má sjá í viðauka 2 á blaðsíðu 58. 

Upplýsingar sem fengust í símaviðtalinu voru skráðar í Wordskjal að loknu 

samtali. Viðtalsramminn var tvískiptur og voru spurningar til lækna með öðru 

sniði og sneru þær að mestu að viðhorfi þeirra til hreyfingar og hreyfiseðilsins. 

Viðtöl við lækna fóru ýmist fram sem símaviðtöl þar sem notast var við fyrirfram 

ákveðnar opnar og lokaðar spurningar eða í gegnum tölvupóst, þar sem einnig var 

notast við opnar og lokaðar spurningar (Merriam, 2009). Alls voru tekin 
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símaviðtöl við fjóra lækna og spurningar sem spurðar voru má sjá í viðauka 3 og 4 

á blaðsíðu 59 en einnig var spurt frekari spurninga ef svör viðmælenda buðu upp á 

frekari útskýringar. Í viðauka 3 á blaðsíðu 59 má sjá spurningar sem sendar voru í 

tölvupósti á lækna á heilsugæslustöð Mosfellsbæjar. Í viðauka 4 á blaðsíðu 59 eru 

spurningar sem sendar voru í tölvupósti á lækna á heilsugæslustöð Grafarvogs. 

Alls svöruðu fjórir læknar spurningum sem sendar voru á þá í tölvupósti. Í fyrstu 

var einungis stefnt að því að ræða við lækna símleiðis eða með beinum 

orðaskiptum í eigin persónu en til þess að reyna að auka fjölda viðmælenda voru 

spurningar sendar á læknaritara heilsugæslustöðvanna í Mosfellsbæ og í 

Grafarvogi sem sendu spurningarnar áfram á alla lækna stöðvanna. Ástæðan fyrir 

því að óskað var eftir viðtölum í stað þess að senda spurningalista er sú að 

rannsakandi taldi að það myndi leiða til fjölbreyttari svara. Einnig taldi 

rannsakandi að hugsanlega myndu einungis þeir læknar sem hefðu áhuga á 

hreyfiseðlinum sem meðferðarúrræði svara spurningalistum. Meðal markmiða 

rannsakenda var að reyna að leita svara meðal lækna sem höfðu ekki brennandi 

áhuga á hreyfiseðlinum sem meðferðarúrræði til að finna út mögulegar hindranir 

fyrir því að þeir ávísi hreyfiseðli. Þar af leiðandi var ekki markmiðið að tala við 

sem flesta lækna heldur að fá ítarlegri svör frá færri læknum. Niðurstöður eru 

aðallega byggðar á upplýsingum sem fengust úr símaviðtölum vegna þess að þar 

fengust ítarlegri upplýsingar um hvað læknar telji að séu hindranir fyrir því að 

þeir ávísi hreyfiseðli. 

Framkvæmd og úrvinnsla 
Viðtöl við Héðinn og Auði fóru fram á vinnustað þeirra og stóðu yfir í eina til 

eina og hálfa klukkustund. Fengið var leyfi fyrir upptöku á viðtali og í kjölfarið 

voru viðmælendur spurðir spurninga sem tengdust framkvæmd og þróun 

hreyfiseðilsins á Íslandi og í Svíþjóð (Sjá viðhengi 1 á blaðsíðu 56-57). 

Símaviðtal við Ingibjörgu átti sér stað eftir að viðmælandi og rannsakandi höfðu 

mælt sér mót á tíma sem hentaði. Símaviðtalið stóð yfir í rúmar 25 mínútur og 

spurðar voru spurningar sem sjá má í viðauka 2 á blaðsíðu 58. Upplýsingar sem 

fengust í viðtalinu voru skrifuð í ritvinnsluforritið Word að loknu samtali. Haft 

var samband við heilsugæslustöðvarnar í Mosfellsbæ, Efra Breiðholti, Grafarvogi 

og Glæsibæ og óskað eftir símaviðtali við lækni af handahófi til að svara 
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spurningum (Sjá viðhengi 3 og 4 á blaðsíðu 59). Símaviðtöl við lækna stóðu yfir í 

5-10 mínútur. Til þess að fá svör frá fleiri viðmælendum voru spurningar sendar á 

læknaritara heilsugæslustöðvanna í Mosfellsbæ og Grafarvogi sem áframsendu 

spurningarnar á lækna stöðvanna (Sjá viðhengi 3 og 4 á blaðsíðu 59).  

  Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í desember 2013 þegar gagnasöfnun 

fyrir fræðilegan hluta rannsóknarinnar hófst. Undirbúningur viðtala hófst í febrúar 

2014 og viðtöl fóru fram í apríl 2014. Öll gögn voru rituð í ritvinnsluforritið Word 

í fartölvu rannsakanda. Við greiningu á viðtölum var notast við aðferðir 

eigindlegra rannsóknaraðferðar þar sem viðtöl voru skrifuð upp og leitað var að 

ákveðnum þemum. Þemu voru ákveðin af rannsakenda og skiptust í aðferðafræði í 

Svíþjóð, lærdóm af tilraunaverkefnum á Íslandi, starfsmöguleika íþróttafræðinga í 

kjölfar innleiðingu hreyfiseðla og viðhorf lækna og hindranir fyrir ávísun 

hreyfiseðla. Þemu voru ákveðin með tilgang rannsóknarinnar í huga, það er að 

reyna að finna út hvernig hægt sé að stuðla að því að hreyfiseðillinn verði 

raunhæft meðferðarúrræði á Íslandi. Rannsakandi telur að það sé hægt að stuðla 

að notkun hreyfiseðla á Íslandi með því skoða þessi tiltekin þemu en farið er yfir 

þau í niðurstöðukafla. 
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Niðurstöður  

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum viðtalanna. Niðurstöðum var skipt 

niður í ákveðin þemu sem nefnd voru í aðferðarkafla, þau eru, aðferðafræði í 

Svíþjóð, lærdóm af tilraunaverkefnum á Íslandi, starfsmöguleika íþróttafræðinga í 

kjölfar innleiðingu hreyfiseðla og viðhorf lækna og hindranir fyrir ávísun 

hreyfiseðla. 

Aðferðafræði í Svíþjóð 
Mikið hefur verið horft til Svíþjóðar við þróun íslenska hreyfiseðilsins og 

samkvæmt meðlimum verkefnisstjórnarinnar á Íslandi hefur samstarfið aðallega 

verið í gegnum Ingibjörgu Jónsdóttur sem kemur að hreyfiseðlaverkefninu í 

Vestur Svíþjóð. Hreyfiseðlaverkefnið í Svíþjóð nefnist FAR - fysiskt aktivitet på 

recept. Verkefnið hófst árið 2003 og þá voru fjórar heilsugæslustöðvar og tvö 

fyrirtæki sem tóku þátt og var lýðheilsustöð Svíþjóðar meðal bakhjarla 

verkefnisins. Sama ár var farið í innleiðingarferli á hreyfiseðlum í Svíþjóð og 

sökum þess hve landið er stórt var hvert svæði fyrir sig ábyrgt fyrir því að koma 

verkefninu af stað. Því gengur verkefnið misvel eftir svæðum. Ingibjörg nefnir að 

í dag eru mjög fá svæði í Svíþjóð þar sem talað er um hreyfiseðilinn sem verkefni 

öllu heldur er hreyfiseðillinn meðferðarform sem er hluti af heilbrigðiskerfinu rétt 

eins og lyfseðlar. Útfærsla á hreyfiseðlinum er mismunandi milli svæða en í allri 

Svíþjóð er stuðst við hreyfihandbókina Fyss. Í henni má finna leiðbeiningar um 

hreyfingu, það er hversu oft, af hve mikilli ákefð og hve lengi einstaklingur þarf 

að hreyfa sig til þess að minnka eða koma í veg fyrir einkenni lífsstílssjúkdóma. 

Bókin var gefin út í Svíþjóð á vegum sænska læknafélagsins og hefur nú verið 

þýdd á fjölda tungumála og notuð víða af læknum og öðrum 

heilbrigðisstarfsmönnum sem viðmið um hreyfingu fyrir fólk með 

lífsstílssjúkdóma. Í Vestur Svíþjóð var stofnuð hreyfiseðlanefnd sem starfar innan 

heilbrigðiskerfisins undir lyfjanefnd. Ingibjörg er meðlimur í nefndinni sem sér 

um að skrifa ráðleggingar um hreyfingu fyrir lækna. Sameiginleg 

hreyfiseðlanefnd fyrir öll svæði í Svíþjóð var einnig stofnuð fyrir nokkrum árum 

og hittist hún öðru hvoru. Samkvæmt Ingibjörgu standa nú yfir skrif á nýrri 

handbók um hreyfiráðleggingar við sjúkdómum sem læknar, vísindamenn og 

annað fagfólk kemur að og stefnt er að útgáfu hennar í Svíþjóð og Noregi á næsta 



 

 
33 

ári, 2015.          

 Það er mikil vinna lögð í að leiðbeiningar um ráðlagða hreyfingu séu til 

staðar fyrir lækna sem er líklega hluti af velgengi meðferðarúrræðisins því það 

auðveldar læknum að ávísa hreyfingu. Einnig er góð yfirsýn á gengi 

hreyfiseðilsins þar sem nefndir fylgjast stöðugt með stöðu úrræðisins á hverju 

svæði sem er mikilvægt því þá er hægt að grípa inn í ef eitthvað þarf að bæta eða 

einhverju að breyta.        

 Ingibjörg nefndi að í Svíþjóð er hreyfing meðferðarúrræði við öllum 

sjúkdómum ef rannsóknir sýna fram á að hún sé gagnleg. Það er öfugt við 

hreyfiseðlaverkefni Dana en Danir bjóða einungis upp á hreyfingu sem 

meðferðarform við nokkrum ákveðnum sjúkdómum. Að bjóða upp á hreyfingu 

sem meðferðarúræði við fleiri sjúkdómum eykur að sjálfsögðu fjölda einstaklinga 

sem geta notfært sér meðferðarúrræðið.      

 Í Vestur Svíþjóð má finna dæmi um gott samstarf milli heilsugæslu og 

þeirra sem bjóða upp á hreyfingu sem auðveldar læknum enn frekar að ávísa 

hreyfingu. Ingibjörg nefndi dæmi um slíkt þar sem tveir sjúkraþjálfarar sjá um að 

skrá niður hreyfiúrræði í nágrenninu og gefa svo út bækling með úrræðunum fyrir 

heilsugæslustöðvarnar. Forsenda fyrir því að úrræði sé skráð í bæklinginn er að 

fagaðili komi að hreyfingunni til þess að stuðla að réttri meðhöndlun sjúklinga. 

Þetta samstarf leiðir til þess að eftirfylgd læknis minnkar því læknir getur treyst á 

eftirfylgd fagaðilans sem sér um hreyfiúrræðið. Héðinn nefndi að þar af leiðandi 

minnkar vinna læknis við eftirfylgd sem eykur einnig líkur á að læknar noti 

úrræðið, því þá er það ekki tímafrekara en að ávísa lyfseðli. Ingibjörg nefndi 

einnig að oft bjóða bæjarfélög upp á styrki og niðurgreiðslu á hreyfiúrræðum ef 

einstaklingur fær ávísuðum hreyfiseðli.       

 Það hefur tekið mörg ár að koma hreyfingu inn sem meðferðarúrræði í 

heilbrigðiskerfinu og alltaf er hægt að gera betur samkvæmt Ingibjörgu. En þrátt 

fyrir það er Svíþjóð meðal þeirra landa þar sem hreyfing sem meðferðarúrræði 

virðist virka vel og hefur fest sig í sessi á ákveðnum svæðum. Hreyfihandbókin, 

hreyfiseðlanefndir, gott samstarf milli heilsugæslustöðva og þeirra sem bjóða 

uppá hreyfingu eru dæmi um það hvers vegna hreyfing sem meðferðarform virkar 

vel í Svíþjóð. Til að stuðla að því að hreyfing verði úrræði í heilbrigðiskerfinu á 

Íslandi er mikilvægt að styðjast við aðferðir sem hafa gengið vel í Svíþjóð og 
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reyna að fylgja fordæmi þeirra, til dæmis varðandi samstarf heilsugæslustöðva og 

þeirra sem bjóða upp á hreyfingu.  

Lærdómur af tilraunaverkefnum – staða og þróun á Íslandi 
Verkferlar sem snúa að hreyfiseðlinum hafa breyst og þróast töluvert frá því að 

hreyfiseðillinn var fyrst tilraunaverkefni í Garðabæ 2006. Mikill lærdómur hefur 

hlotist undanfarin ár í kjölfar útbreiðslu seðilsins á Íslandi auk lærdóms af erlendri 

reynslu sem hefur leitt til þessarar þróunar. Eins og áður hefur verið greint frá er 

hreyfiseðillinn byggður á sænsku hugmyndinni um hreyfiseðla. Samkvæmt Héðni 

er notast við sömu aðferð og í Svíþjóð um að ávísa hreyfingu við öllum 

sjúkdómum sem rannsóknir sýna fram á að hreyfing sé gagnleg en ekki einungis 

fáum útvöldum sjúkdómum. Það styrkir meðferðarúrræðið vegna þess að þá 

hentar úrræðið fjölbreyttari hópi. Ingibjörg Jónsdóttir telur að Svíþjóð hafi farið 

ranga leið í upphafi innleiðingar á hreyfiseðlinum þar í landi, þar sem verkefnið 

byrjaði í grasrótinni. Við innleiðingu á hreyfiseðlinum á Íslandi benti Ingibjörg á 

að vænlegast væri að byrja efst uppi það er hjá ráðamönnum landsins, en ekki 

neðst í grasrótinni. Það þyrfti að gera ráðamönnum grein fyrir því að 

hreyfiseðillinn mætti ekki vera eitthvað verkefni heldur að hann væri raunverulegt 

meðferðarúrræði sem þyrfti að innleiða í heilbrigðiskerfinu. Mikill stuðningur 

hefur nú fengist hjá ríkisstjórn landsins sem Héðinn og Auður telja að sé meðal 

annars Ingibjörgu að þakka en hún hefur verið dugleg að koma til íslands og 

funda með ráðherrum. hefur leitt til þess að innleiðingarferli hreyfiseðilsins er 

komið á föst fjárlög. Þetta öfluga samstarf milli Svíþjóðar og Íslands leiddi einnig 

til þess að Héðinn Jónsson sem situr í verkefnisstjórn hreyfiseðilsins á Íslandi fór 

til Svíþjóðar til þess að fylgjast með verkferlum þar í landi. Markmiðið var að 

finna leiðir sem notast er við í Svíþjóð sem henti á Íslandi til að efla notkun 

hreyfiseðilsins. Samstarf milli landa er jákvætt og getur hjálpað til við innleiðingu 

á hreyfingu sem meðferðarúrræði með því að forðast mistök annarra eða fylgja 

fordæmi á því sem hefur reynst vel.        

 Innlend reynsla hefur reynst mjög vel við þróun hreyfiseðilsins og strax 

eftir fyrsta tilraunaverkefnið í Garðabæ voru Héðinn og Auður sammála um það 

að mikil jákvæðni gagnvart verkefninu var ekki nóg til þess að halda verkefninu 

gangandi. Það þyrfti að vera einhver aðili sem héldi utan um verkefnið. Héðinn 
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sem þá var samhæfingaraðili átti erfitt með að koma sjúklingum að hjá sér þar 

sem hann var í fullu starfi. Það kom í ljós að það tók lækna meiri tíma að ávísa 

hreyfiseðli heldur en lyfseðli vegna þess að úrræðið var óþekkt. Héðinn nefndi að 

læknaskortur á Íslandi og álag á heilsugæslulæknum sé töluvert og því varð ljóst 

að læknar hefðu ekki þennan auka tíma sem þurfti til að ávísa hreyfiseðli. Ef 

hreyfiseðillinn átti að ná einhverri fótfestu þyrfti að hafa þröskuldinn fyrir lækna 

til að skrifa hreyfiseðil eins lágan og hægt er, til dæmis að ávísun seðilsins fylgi 

ekki auka pappírsvinna samkvæmt Héðni. Það leiddi til þess að verkferlar voru 

aðlagaðir að íslenskum aðstæðum sem eru frábrugðnir þeim sænsku, það er að 

samæfingaraðili myndi sjá um áhugahvetjandi samtal í stað læknis. Hlutverk 

læknis er þá einungis að finna út hverjum henti úrræðið og ávísa seðlinum 

sjálfum. Samhæfingaraðilinn sér svo um að leiðbeina sjúklingi varðandi hreyfingu 

og notar til þess meðal annars sænsku hreyfihandbókina. Hreyfihandbókin hefur 

ekki verið þýdd á Íslensku og því notast samhæfingaraðilar við ensku eða sænsku 

útgáfuna. Héðinn segir að ekki sé stefnt að því að þýða bókina þar sem það er 

tímafrekt og allir samhæfingaraðilar eru ensku- eða sænskumælandi. Í Garðabæ 

var notast við sjúkraþjálfunarbeiðnir til að ávísa hreyfingu. Héðinn nefndi að það 

passaði ekki inn í greiðslumódel sjúkratrygginga vegna þess að tryggingarnar 

borga einungis þegar einstaklingur mætir til meðferðar hjá sjúkraþjálfara. 

Hreyfiseðilinn var hugsaður þannig að einstaklingur mætir og fær æfingaáætlun 

sem hann fylgir sjálfur, en þó með eftirfylgd. Það leiddi til þess að sérstök 

hreyfiseðlabeiðni var útbúin.         

 Eftir að verkefnið lagðist af í Garðabæ sóttu aðstandendur hreyfiseðilsins 

um styrk á fjárlögum þrjú ár í röð til halda verkefninu gangandi, en ekkert varð úr 

því. Samkvæmt Auði var ekkert að gert í málum hreyfiseðilsins í rúm tvö ár 

sökum skorts á fjármagni. Það var ekki fyrr en reglur um styrki breyttust að loks 

fékkst fjármagn frá velferðarráðneytinu til að setja verkefnið á laggirnar aftur. Í 

kjölfar þess var tilraunaverkefni um hreyfiseðilinn tekið upp að nýju í mars 2011 

og þá tóku fimm heilsugæslustöðvar þátt í verkefninu sem stóð yfir í eitt ár. Þá fór 

samhæfingaraðili á námskeið í áhugahvetjandi samtalstækni líkt og læknar í 

Svíþjóð gera. Héðinn tók að sér hlutverk samhæfingaraðila og hafði aðsetur á 

sjúkraþjálfunarstöðinni Styrk og hitti þar sjúklinga allra heilsugæslustöðva nema 

sjúklinga frá Garðabæ. Vegna samstarfs við Jón Steinar lækni á heilsugæslunni í 
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Garðabæ var útbúin aðstaða á heilsugæslunni í Garðabæ þar sem Héðinn tók á 

móti sjúklingum og framkvæmdi áhugahvetjandi viðtöl. Þá kom í ljós að það að 

hitta samhæfingaraðila í nærumhverfi sjúklingins, á heilsugæslustöð viðkomandi, 

leiddi til minnstu röskunar og stuðlaði að eðlilegum ferli á hreyfiseðlinum 

samkvæmt Héðni. Í stað þess að sjúklingar þyrftu að gera sér ferð að hitta 

samhæfingaraðila sem gat mögulega leitt til þess að þeir mættu ekki í 

áhugahvetjandi viðtal, þá hittu þeir samhæfingaraðila á eigin heilsugæslustöð. Það 

hefur leitt til þess að í dag starfa samhæfingaraðilar inn á heilsugæslustöðvum og 

eru því í nærumhverfi lækna og sjúklings. Stöðugildi samhæfingaraðila árið 2014 

er þrjú og hálft á öllu landinu sem skiptist niður á nokkra sjúkraþjálfara 

samkvæmt Auði. Það er talið auðvelda ferlið fyrir sjúklingum að hafa 

samhæfingaraðila innan veggja heilsugæslunnar. Auk þess sem það eykur 

sýnileika hreyfiseðilsins gagnvart læknum að hitta samhæfingaraðila á göngunum 

og minnir því lækna á úrræðið. Annað vandamál sem skapaðist í kjölfarið á því að 

verkefnið var úrræði á einungis fimm heilsugæslustöðvum var að erfitt var að 

kynna hreyfiseðilinn fyrir almenningi. Eftir kynningu á hreyfiseðlinum í 

fréttamiðlum var fólk áhugasamt um að prófa úrræðið en þá var úrræðið oft ekki í 

boði á heilsugæslustöðvum þeirra sem höfðu áhuga á að prófa. Reynslan sýndi 

fram á að það þyrfti að innleiða úrræðið á sem flestum stöðum á Íslandi til þess að 

hægt væri að kynna það fyrir almenningi.      

 Í febrúar 2013 var hreyfiseðlaverkefnið tekið upp að nýju og þá hýsti SÍBS 

verkefnið vegna breyttra reglna um styrki, en þá fékk verkefnið frekari 

fjárveitingu frá velferðarráðuneytinu og samkvæmt Auði var upphæðin ætluð til 

þess að styðja við innleiðingu hreyfiseðilsins á öllu höfuðborgarsvæðinu og á 

Akureyri. Innleiðingarferlið tókst að mestu en tvær heilsugæslustöðvar urðu eftir 

og innleiddu ekki hreyfiseðilinn. Vegna þess hve innleiðing gekk vel árið 2013 

var sótt um frekari styrk fyrir árið 2014 sem leiddi til þess að innleiðing 

hreyfiseðla komst á föst fjárlög og í kjölfarið var samningi við SÍBS sagt upp. 

Samkvæmt Héðni og Auði stendur núverandi innleiðingaráætlun til þriggja ára er 

gert ráð fyrir því að hreyfiseðlar verði innleiddir á heilsugæslustöðvum á öllu 

landinu árið 2014, árið 2015 er stefnt að innleiðingu hreyfiseðlanna meðal 

sérhæfðra lækna og á Landspítalanum og almenn eftirfylgd er áætluð árið 2016. 
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Í nýjustu útfærslu hreyfiseðilsins var lærdómur dreginn af fyrri 

tilraunaverkefnum varðandi úrræði. Í ljós kom að úrræði fyrir sjúklinga var 

ábótavant sem gerði samhæfingaraðilum erfitt fyrir samkvæmt Héðni. Margir 

vildu stunda hreyfingu í hóp og því vantaði til dæmis gönguhópa með lágri ákefð 

og ef slíkir gönguhópar voru til staðar þá vissi samhæfingaraðili ekki af þeim því 

ekki var til skrá yfir mismunandi úrræði líkt og læknar hafa aðgang að í Svíþjóð. 

Þetta hefur leitt til þess að stofnað hefur verið Hreyfitorg.is sem er vefsíða sem 

hýsir hreyfingu sem er í boði á öllu landinu. Auður nefnir að stefnan er sú að öll 

hreyfing sem er í boði á síðunni verði vottuð og því ekki hver sem er sem getur 

skráð inn hreyfiúrræði heldur þarf sá hinn sami að búa yfir einhverri fagþekkingu 

eða reynslu sem snýr að hreyfingu. Hreyfitorgið er lausn við skorti á úrræðum. 

Samhæfingaraðili eða einstaklingurinn sjálfur getur nú farið inn á Hreyfitorgið og 

leitað af hreyfingu við hæfi. Vonast er til að vefurinn geti styrkt hreyfiseðilinn 

með því að vera skrá yfir fjölbreytt hreyfiúrræði. Önnur breyting á hreyfiseðlinum 

sem átti sér stað í kjölfarið á tilraunaverkefnunum var sérstakt tölvuforrit sem 

einstaklingar sem fá ávísuðum hreyfiseðli fá aðgang að. Í tölvuforritinu sjá 

einstaklingar æfingaáætlun sína myndrænt og geta fylgst með framgöngu sinni. 

Sjúklingur skráir inn hreyfingu sína í forritið annaðhvort símleiðis eða með því að 

fara í forritið í tölvu eða snjallsíma. Kerfið minnir sjúkling einnig á að panta tíma 

hjá lækni eða samhæfingaraðila til dæmis til að uppfæra æfingaáætlun. 

Samhæfingaraðili fylgist með gengi sjúklings í gegnum forritið og ef sjúklingur 

fer niður fyrir 70% í ástundun þá lætur kerfið samhæfingaraðila vita sem hefur 

svo samband símleiðis eða í gegnum forritið og reynir að hvetja sjúklingin áfram. 

Samkvæmt Auði og Héðni er forritið hugsað til að auðvelda eftirfylgni 

samhæfingaraðila og er í raun íslenskt hugvit sem meðlimir í verkefnisstjórn 

hreyfiseðilsins þróuðu. Með tilkomu tölvuforritsins er hægt að kalla fram skýrslu 

úr þeim upplýsingum sem sjúklingur skráir inn. Þá getur samhæfingaraðilinn 

prentað út skýrsluna og látið lækni fá þar sem hann getur lesið sér til um hvernig 

sjúklingi hefur gengið að uppfylla hreyfiráðleggingar. Héðinn segir að stefnt sé að 

því að þessar skýrslur fari svo sjálfkrafa inn í sjúkrasögu einstaklinga og læknir 

geti þá flett því upp ef sjúklingur hefur prófað hreyfiseðla úrræði rétt eins og hægt 

er að flétta upp lyfjasögu.    
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Engar sérstakar mælingar eru gerðar á virkni hreyfiseðilsins. Hægt væri að 

fara í allskonar mælingar á virkni til dæmis með líkamsmælingum eða skráningu 

sjálfsmatskvarða en í raun er það óþarfa aukavinna samkvæmt Héðni. Þess í stað 

er stuðst við hreyfihandbókina þar sem hreyfiráðleggingar eru í samræmi við 

niðurstöður rannsókna um þá tíðni og ákefð sem þarf til að minnka eða koma í 

veg fyrir einkenni sjúkdóma. Aðal mælingar á virkni er meðferðarheldni sem er 

um 60% á Íslandi. Auður talar um að markmiðið sé að halda meðferðarheldni í 

60-70% því með þeim hætti næst árangur samkvæmt rannsóknum 

hreyfihandbókarinnar. Með tilkomu tölvukerfisins verður auðveldara að finna út 

meðferðarheldni sem hjálpar til við að meta árangur af hreyfiseðlinum.   

 Útfærsla hreyfiseðilsins hefur því breyst töluvert og eru verkferlar mun 

skipulagðari eftir að innleiðing hlaut föst fjárlög frá yfirvöldum og hefur það 

styrkt hreyfiseðilinn sem meðferðarúrræði. Stýrihópur á vegum 

velferðarráðuneytisins var stofnaður og undir stjórn hans er verkefnisstjórn sem 

heldur utan um skipulagningu og allan annan kostnað í verkefninu til dæmis 

varðandi tölvuforritið, bókhalds- og símakostnað samkvæmt Auði. Samkvæmt 

Héðni eru allir verkferlar nú skýrir, til að mynda varðandi hvernig bóka eigi tíma 

hjá samhæfingaraðila, upplýsingar til sjúklinga um úrræðið, hvernig framkvæma 

eigi áhugahvetjandi samtal, uppsetning hreyfiseðilsins og hversu lengi eftirfylgd 

eigi að vera. Nú gildir hreyfiseðillinn í ár rétt eins og lyfseðill en Héðinn nefnir að 

algengast er að eftirfylgni sé í sex mánuði en eftirfylgnina er svo hægt að lengja í 

9 mánuði. Ef þörf er á er hægt að fá nýjan hreyfiseðill hjá lækni eftir ár líkt og 

hægt er að fá nýjan lyfseðil. Samkvæmt Auði lítur út fyrir að áætlanir um 

innleiðingu hreyfiseðilsins munu standast og því má gera ráð fyrir að 

hreyfiseðilinn verði eitt af meðferðarúrræðum í heilbrigðiskerfinu á næstu árum ef 

allt gengur að óskum.  

Starfsmöguleikar íþróttafræðinga í kjölfar innleiðingar á hreyfiseðlum  
Íþróttafræðingar hafa þekkingu á áhrifum hreyfingar á líkamlega og andlega 

heilsu. Í námi sínu læra þeir þjálfunarfræði þar sem meðal annars er farið yfir rétta 

framkvæmd æfinga og kennslu við uppsetningu á æfingaáætlunum í samræmi við 

getu einstaklings. Íþróttafræðingar ættu því að vera vel til þess fallnir að starfa í 

tengslum við hreyfiseðilinn. Samkvæmt Auði og Héðni geta íþróttafræðingar ekki 
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starfað sem samhæfingaraðilar vegna þess að samkvæmt nýja fyrirkomulagi 

hreyfiseðilsins þarf samhæfingaraðili að vera heilbrigðisstarfsmaður. Ástæðan 

fyrir því er sú að nú á að ská inn hreyfiseðlameðferð í sjúkrasögu einstaklinga og 

einungis heilbrigðisstarfsmönnum er leyfilegt að skrá upplýsingar í kerfið. Auður 

segir að verkefnisstjórar hafi ákveðið að sjúkraþjálfarar séu því best til þess fallnir 

að vera samhæfingaraðilar og þurfa þeir að uppfylla ákveðnar kröfur. 

Sjúkraþjálfarinn þarf að hafa þekkingu á sjúkdómafræði og lífeðlisfræði þjálfunar, 

búa yfir þriggja ára starfsreynslu og hafa farið á námskeið í áhugahvetjandi 

samtalstækni. Þar að auki eru nú um 100.000 íbúar á bak við hvert stöðugildi 

samhæfingaraðila og því einungis þrjú og hálft stöðugildi. Stefnt er að því að eftir 

þrjú ár verði 33.000 íbúar á bak við hvert stöðugildi sem þýðir að stöðugildi 

samhæfingaraðila verði tíu. Auður nefnir að það þurfi því ekki að fylla í margar 

stöður samhæfingaraðila. Héðinn, Auður og Ingibjörg voru aftur á móti sammála 

um að tækifæri íþróttafræðinga liggja í því að bjóða upp á úrræði fyrir 

einstaklinga sem að hafa fengið ávísuðum hreyfiseðli. Samkvæmt Auði og Héðni 

er mikil skortur á hreyfiúrræðum og þá sérstaklega hreyfiúrræðum á hagstæðum 

kjörum með lágri ákefð. Einstaklingar sem fá ávísuðum hreyfiseðlum hafa margir 

hverjir ekki hreyft sig í langan tíma og því er líkamlegt form þeirra oft mjög slakt. 

Því þurfa þeir að vinna sig hægt og rólega upp í ákefð. Héðinn nefnir að ganga sé 

til að mynda ódýr hreyfing sem mörgum þyki upplagt að stunda í hóp. 

Gönguhópar með lágri ákefð eru því gott dæmi um hreyfiúrræði sem hentar vel 

fyrir einstaklinga sem hafa fengið ávísuðum hreyfiseðli. Til þess að hreyfiseðilinn 

geti orðið sterkt meðferðarúrræði væri vænlegt að íþróttafræðingar myndu hefja 

samstarf við heilsugæslustöðvar eða skrá hreyfingu sína á hreyfitorg.is til þess að 

samhæfingaraðilar viti af hreyfiúrræðum og geti bent sjúklingum á þau. Með 

auknu samstarfi milli samhæfingaraðila og íþróttafræðings getur ábyrgð 

hvatningar og eftirfylgni farið yfir á íþróttafræðinginn sem er vænleg þróun og 

dregur úr álagi á samhæfingaraðila.  

Viðhorf lækna og hindranir fyrir ávísun hreyfiseðils 
Þeir læknar sem rætt var við bæði á þeim stöðvum sem notast við úrræðið og á 

þeirri heilsugæslustöð sem hafði ekki innleitt hreyfiseðilinn töldu að hreyfing gæti 

verið gagnleg sem meðferðarúrræði við ýmsum lífsstílssjúkdómum. Læknar sem 
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störfuðu á heilsugæslunni þar sem hreyfiseðillinn hefur ekki verið innleiddur 

sögðust oft hafa ráðlagt hreyfingu sem forvörn eða meðferð við 

lífsstílssjúkdómum. Læknar sem störfuðu á heilsugæslum sem höfðu innleitt 

hreyfiseðilinn sögðust einnig hafa ráðlagt sjúklingum að stunda hreyfingu til að 

draga úr eða koma í veg fyrir einkenni ýmissa lífsstílssjúkdóma áður en 

hreyfiseðilinn var innleiddur. Þá nefndu Héðinn og Auður í verkefnisstjórn 

hreyfiseðilsins að þau fái undantekningarlaust jákvæð viðbrögð frá yfirlæknum 

þegar erindið um hreyfiseðilinn er borið undir þá. Samkvæmt Auði, Héðni og 

Ingibjörgu virðist viðhorf lækna til hreyfiseðilsins almennt vera jákvætt. Læknar á 

heilsugæslustöð Mosfellsbæjar voru spurðir hvort þeir myndu notast við 

hreyfiseðilinn ef úrræðið væri í boði á stöðinni og svöruðu þeir spurningunni 

játandi. Einn læknir sem starfar á heilsugæslustöð sem býður uppá úrræðið játaði 

að hann væri ekki duglegur að ávísa hreyfiseðlinum og að aðrir læknar á stöðinni 

væru duglegri við það. Ástæður fyrir því að hann ávísaði sjaldan hreyfiseðli voru 

þær að hann teldi það oft erfitt að finna út hverjum það myndi henta að fá 

hreyfiseðil. Þá nefndi hann að stundum mættu sjúklingar ekki á fundi með 

samhæfingaraðila og þá vildi hann heldur ávísa lyfjum svo sjúklingurinn fengi 

einhverja meðferð. Önnur ástæða var sú að þetta væri nýtt meðferðarúrræði og 

ávísun hreyfiseðla væri ekki skráð í tölvukerfinu og þar af leiðandi ekki hægt að 

fylgjast með ferlinu, sem er öfugt við ávísun lyfja, en öll lyf sem einstaklingar fá 

eru skráð. Þá nefndi hann einnig að hann sé óvanur þessu meðferðarúrræði. Einn 

læknir taldi að það væri jafnvel þörf á frekari námskeiði eða kynningum fyrir 

lækna um hreyfiseðilinn. Annar læknir taldi að ekki væri þörf á frekari kynningu á 

verkferlum hreyfiseðilsins. Hann hafði þó ekki ávísað mörgum hreyfiseðlum og 

ástæðan fyrir því væri að úrræðið væri tiltölulega nýtt á heilsugæslustöðinni. Þá 

telur læknirinn að það séu engar sérstakar ástæður fyrir því að hann ávísi ekki 

hreyfiseðli og aðspurður hvort að hann telji að það taki lengri tíma að ávísa 

hreyfiseðli heldur en lyfseðli svaraði hann neitandi. Einn læknir sagðist ávísa 

hreyfiseðli ef einstaklingur væri í ofþyngd, aðspurður hvort að hann ávísi 

hreyfiseðli við öðrum sjúkdómum til dæmis við þunglyndi eða áunninni sykursýki 

svaraði hann neitandi. Læknirinn ávísi því einungis hreyfiseðli ef sjúklingur sé í 

ofþyngd. Læknir sem spurður var hvernig viðhorf lækna almennt á 

heilsugæslustöðinni hans væri á hreyfingu sem meðferð sagði að flestir væru 
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jákvæðir gagnvart hreyfingu en þó væri það mjög misjafnt og sumir áhugasamari 

en aðrir og því duglegir að ávísa hreyfiseðli. Einn læknir nefndi að hann þyrfti að 

vera duglegri að ávísa hreyfiseðli því að það væri fullt af fólki sem að þyrfti 

hreyfingu sem hluta af lífsstíl sínum. Læknarnir nefndu að hreyfiseðilinn væri nýtt 

meðferðarúrræði og þeir væru ekki vanir að ávísa hreyfiseðli og þess vegna vilji 

úrræðið oft gleymast.         

 Auður, Ingibjörg og Héðinn voru einnig spurð hvað þau telji að séu 

hindranir fyrir því að læknar ávísi hreyfiseðlinum. Þau töldu að ástæðan gæti 

verið tímaleysi en helsta ástæðan væri að hreyfiseðilinn væri nýtt úrræði sem tæki 

tíma að festa sig í sessi og þyrfti stöðug að minna á. Héðinn nefndi að oft væru 

það sömu læknarnir sem að skrifuðu hreyfiseðlana. En svo væru aðrir læknar sem 

finnast hreyfiseðilinn áhugaverður en séu fastir í sinni rútínu og vilji sjá hvernig 

úrræðið virki áður en þeir fá traust á ferlinu. Auður líkti hreyfiseðlinum við ný 

lyfjaúrræði en dæmi um það er þegar ný lyf koma á markað eiga þau oft erfitt með 

að festa sig í sessi vegna þess að læknar eru vanir að ávísa öðru lyfi sem þeir 

þekkja. Ingibjörg nefnir að ástæður fyrir því að læknar ávísi ekki hreyfiseðlum sé 

oft vegna þess að þeir trúi ekki á úrræðið. Hugsanlega finnist læknum flóknara að 

ávísa hreyfiseðli heldur en lyfseðli. Einnig nefnir hún að sumir læknar telji að það 

hafi ekkert upp á sig að ávísa hreyfingu því sjúklingurinn sé hvort eð er ekki að 

fara að hreyfa sig og því sé það tímaeyðsla að ávísa hreyfiseðli. Þá nefnir hún að 

það séu margir þættir sem hafi áhrif og dæmi um það sé viðhorf lækna gagnvart 

hreyfingu sem meðferðarúrræði. Það er því mikilvægt að stuðla að 

hugarfarsbreytingu meðal lækna sem efast um hreyfingu sem meðferðarúrræði og 

hvetja þá lækna sem hafa trú á úrræðinu til að notast við það. Í umræðukafla er 

rætt frekar um hvað sé hægt að gera til að stuðla að notkun hreyfiseðla á Íslandi.  
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Umræða 

Margar ástæður eru fyrir því að gagnlegt sé að taka upp ávísun hreyfiseðla á 

Íslandi. Útgjöld heilbrigðiskerfisins hafa hækkað hratt síðustu ár og samhliða 

hækkun útgjalda hefur lyfjanotkun aukist stöðugt ásamt því að aðgerðum á 

sjúkrahúsum fjölgar á hverju ári. Vegna stöðugrar þróunar á heilbrigðissviðinu 

koma sífellt ný, fullkomnari og dýrari lyf á markað auk þess sem launakostnaður 

heilbrigðisstofnana verður sífellt hærri. Með aukinni tækni verða aðgerðir dýrari 

og heilbrigðisstofnunum reynist erfitt að halda sig innan fjárlaga (Þingskjal 99, 

2006). Í fræðilegum kafla kemur fram að kostnaður vegna kyrrsetu íbúa er mikill 

fyrir samfélagið og þar sem verkferlar hreyfiseðilsins eru skipulagðir með 

lágmarks kostnað í huga er hreyfiseðilinn góð viðbót við þau úrræði sem þegar 

eru til staðar, til að draga úr kostnaði, kyrrsetu sem og lífsstílssjúkdómum.  

 Til þess að hreyfiseðillinn verði það afl í heilbrigðiskerfinu sem hann 

réttilega gæti orðið er nauðsynlegt að styðjast við fyrirliggjandi reynslu. Þess 

vegna er samstarf við Svíþjóð, þar sem hreyfiseðilinn hefur náð ágætri fótfestu 

mikilvægt til að geta fylgt fordæmi þess sem vel er gert þar. Þrátt fyrir að geta 

stuðst við reynslu annarra hefur íslenski hreyfiseðilinn ákveðin sérkenni sem hafa 

verið aðlöguð að íslenska heilbrigðiskerfinu. Helsta ástæða fyrir velgengni 

hreyfiseðilsins er óbilandi trú á verkefninu meðal verkefnisstjórnarinnar sem lagði 

sig alla fram við að halda verkefninu á floti með litlu fjármagni. Þar af leiðandi 

voru fundnar hagkvæmar og kostnaðarlitlar leiðir til að stuðla að því að 

hreyfiseðillinn virki í íslensku heilbrigðiskerfi. Gott dæmi um það er tölvuforritið 

sem hjálpar til við eftirfylgni og yfirsýn á meðferðarheldni hreyfiseðilsins og 

vefsíðan Hreyfitorg.is sem hýsir upplýsingar um möguleg hreyfiúrræði. Miklu 

máli skiptir að góð úrræði séu í boði fyrir einstaklinga sem fá ávísuðum 

hreyfiseðli og því skiptir miklu máli að fagaðili komi að skipulagningu úrræða til 

að stuðla að því að hreyfingin sé gagnleg. Samstarf milli samhæfingaraðila og 

íþróttafræðinga sem bjóða upp á hreyfiúrræði á hagstæðum kjörum með lágri 

ákefð er því vænleg til þess að stuðla að velgengi hreyfiseðilsins. Viðhorf til 

hreyfiseðilsins er öllu jafna mjög jákvætt. Það sem virðist helst standa í vegi fyrir 

að læknar ávísi hreyfiseðlum er þekkingarleysi og það að það er ekki hluti af 

venju þeirra að ávísa hreyfiseðlum. Samkvæmt kenningunni um mismunandi stig 
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hegðunarbreytinga sem fjallað er um í fræðilegum kafla tekur það sjúklinga sem 

fá ávísuðum hreyfiseðli ákveðinn tíma að gera hreyfingu að vana og þar af 

leiðandi ætti það einnig að taka tíma fyrir lækna að gera ávísun hreyfiseðilsins að 

vana. Samkvæmt kenningunni þurfa læknar einfaldlega tíma til að venjast því að 

ávísa hreyfiseðlum og því muni hreyfiseðillinn eflast með tímanum (Riekert o.fl., 

2013). Mikilvægt er að úrræðið sé sýnilegt og umræðu um úrræðið sé haldið uppi 

í fjölmiðlum til að kynna það fyrir almenningi en einnig á heilsugæslustöðvum til 

að minna lækna stöðugt á úrræðið. Í núverandi mynd hreyfiseðilsins starfar 

samhæfingaraðili á heilsugæslustöðvum í nærumhverfi sjúklings og læknis og er 

vonast til þess að hann verði gott kynningarafl. Samhæfingaraðili á að vera 

duglegur að tala máli hreyfiseðilsins og minna á úrræðið á starfsmannafundum 

jafnt sem á kaffistofunni.       

 Læknar eru misduglegir að ávísa hreyfiseðlum og einn læknir nefndi að 

aðrir á heilsugæslustöðinni væru duglegri að ávísa hreyfiseðlum. Mikilvægt er að 

allir læknar tileinki sér að ávísa hreyfiseðli og treysti ekki á að aðrir læknar sjái 

um að það. Þá nefndi annar læknir að honum fyndist erfitt að finna út hvaða 

sjúklingar ættu að fá ávísuðum hreyfiseðli og að þörf væri á frekari kynningu á 

úrræðinu. Annar talaði um að ekki væri þörf á frekari kynningu á úrræðinu meðal 

lækna. Það virðist því vera einstaklingsbundið meðal lækna hversu mikill vilji er 

fyrir hendi og hversu fljótir þeir eru að tileinka sér úrræðið. Hægt væri að bjóða 

upp á námskeið eða fræðslu um verkferla og fleira tengt hreyfiseðlinum fyrir 

lækna. Þeir sem telja sig þurfa meiri fræðslu gætu því sótt námskeiðið. Annar 

læknir nefndi að hann ávísaði einungis hreyfiseðli til þeirra sem eru í ofþyngd en 

eins og fram kemur í fræðilega kafla hafa rannsóknir sýnt fram á hreyfing nýtist 

sem meðferð við mörgum öðrum lífsstílssjúkdómum (Bassuk og Manson, 2005; 

Lynch o.fl., 1996; Pedersen og Saltin, 2006; Ströhle, 2008; Sørensen o.fl., 2011). 

Nauðsynlegt er að vekja athygli á því, til að mynda með fréttabréfum til lækna þar 

sem bent er á slíkar rannsóknir.      

 Mikilvægt er að stuðla að hugarfarsbreytingu meðal lækna um að eina 

lækningin við kvillum sé lyf eða læknisaðgerð vegna þess að sjúklingar geta oft 

haft mikil áhrif og breytt heilsufari sínu sjálfir til hins betra með heilbrigðu líferni 

sem felur meðal annars í sér hollt mataræði og reglubundna hreyfingu (Jón Steinar 

Jónsson, 2011). Til þess að læknar ávísi hreyfiseðli verða þeir að hafa þekkingu á 
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gagnsemi hreyfingar sem meðferðarformi við lífsstílssjúkdómum eða sem forvörn 

gegn þeim. Því er nauðsynlegt að fræðsla um hreyfingu og mismunandi 

þjálfunaraðferðir sé í boði fyrir lækna, til dæmis í formi ráðstefna. Einnig er 

mikilvægt að þekkja við hvaða sjúkdómum hreyfing virkar best sem meðferð 

(Auður Ólafsdóttir, 2013). Eins og fram kemur í fræðilega kafla er hreyfing gott 

meðferðarúrræði við offitu, insúlínóháðri sykursýki, þunglyndi, streitu og kvíða 

(Pedersen og Saltin, 2006). Hreyfihandbókin sem læknafélag Svíþjóðar gaf út ætti 

því að vera til á öllum heilsugæslustöðvum til að læknar geti flett því upp hvort 

hreyfing sé gangleg við ákveðnum sjúkdómum. Forsenda fyrir því að ávísun 

hreyfiseðils virki er að sjúklingurinn sjálfur vilji stunda þá hreyfingu sem honum 

er ráðlagt. Það er sjúklingurinn sjálfur sem hreyfir sig og samkvæmt 

heilsutrúarkenningunni sem fjallað var um í fræðilega kaflanum þarf einstaklingur 

að trúa því að hreyfing sé betri kostur en kyrrseta, ef hann trúir því hins vegar ekki 

og vill alls ekki hreyfa sig þá gagnast lítið að afhenda honum hreyfiseðil. 

Samkvæmt könnunum er það algeng staðreyndarvilla hjá læknum að sjúklingar 

vilji ekki hreyfa sig og vilji heldur fá lyf (Héðinn Jónsson og Steen, 2005). Margir 

sjúklingar vilja heldur hreyfa sig en að taka lyf ef hreyfingin skilar sama árangri. 

Sjúklingar eiga oft erfitt með að finna hreyfingu við hæfi, þess vegna er 

nauðsynlegt að bjóða sjúklingum upp á fjölbreytt úrval af hreyfingu svo sem 

einstaklingsþjálfun, hópþjálfun og þjálfun undir handleiðslu fagaðila, því það 

eykur líkur á því að sjúklingar nái að tileinka sér jákvæðar lífsstílsbreytingar sem 

fela í sér hreyfingu (Héðinn Jónsson og Steen, 2005). Bæjarfélög geta einnig 

stuðlað að notkun hreyfiseðilsins með því að gera ráð fyrir göngustígum með 

skipulögðum gönguleiðum, bjóða upp á útivistarsvæði sem hvetja til hreyfingar 

og tryggja öruggar samgönguleiðir fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur (Karl 

Andersen og Vilmundur Guðnason, 2013).     

 Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast niðurstöðu rannsóknar sem 

skoðaði viðhorf íslenskra lækna til hreyfiseðilsins en almennt eru þeir mjög 

jákvæðir gagnvart úrræðinu (Inga Dagmar Karlsdóttir og María Kristín 

Valgeirsdóttir, 2013). Þrátt fyrir þessa jákvæðni gagnvart úrræðinu ávísa læknar 

fáum hreyfiseðlum og var hugsanleg ástæða þess samkvæmt rannsókn Ingu og 

Maríu (2013) að úrræðið væri ekki að finna í sögukerfi heilsugæslunnar og að 

mögulega væri þörf á stöðluðum hreyfiseðli. Þá töldu læknar einnig að betra 
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samstarf gæti verið við samhæfingaraðila. Í nýjustu framkvæmd hreyfiseðilsins 

hefur verið tekið tillit til þessa þátta og er nú komið staðlað hreyfiseðla form, þá 

er stefnt að því að úrræðið verði skráð í sögukerfi heilsugæslunnar á þessu ári, auk 

þess starfar samhæfingaraðili nú innan heilsugæslunnar sem eflir samstarf við 

lækna. Það er því áhugavert að sjá hvort þessar breytingar stuðli að því að læknar 

ávísi fleiri hreyfiseðlum.         

 Við gerð þessa rannsóknar leitaðist rannsakandi við að afla upplýsinga 

með opnum spurningum og samtölum ýmist í persónu eða í gegnum síma í stað 

þess að senda staðlaða spurningalista til viðmælenda. Ástæðan var sú að 

rannsakandi taldi að það myndi leiða til fjölbreyttari svara heldur en að senda 

staðlaðan spurningalista sem byði ekki upp á frekari spurninga við svörum 

viðmælenda. Önnur ástæða var sú að rannsakandi taldi að ef spurningalistar væru 

sendir á lækna væri svarhlutfall hugsanlega litað af læknum sem hefðu áhuga á 

hreyfiseðlinum en eitt markmiða rannsakenda var að fá álit lækna sem hefðu ekki 

brennandi áhuga á hreyfiseðli sem meðferðarúrræði. Þar af leiðandi var ekki 

markmiðið að tala við sem flesta lækna heldur að fá ítarlegri svör frá færri 

læknum. Það að fáir læknar hafi tekið þátt getur vissulega verið ókostur og því 

ekki hægt að færa niðurstöður yfir á alla lækna. Hins vegar eru niðurstöður góð 

vísbending um hvað læknar telji að séu hindranir fyrir því að þeir ávísi 

hreyfiseðlum. Þrátt fyrir að leitast eftir beinum viðtölum við lækna var sá 

möguleiki ekki alltaf til staðar og því voru einnig sendir staðlaðir spurningalistar. 

Mögulegur ókostur við rannsóknina er að rannsakandi hefur mikinn áhuga á 

hreyfingu sem meðferðarúrræði og mjög fylgjandi því að hreyfiseðillinn sé 

notaður sem meðferðarúrræði sem hugsanlega getur haft áhrif á túlkun niðurstaða. 

 Helstu niðurstöður þessa rannsóknar voru að læknar eru óvanir að ávísa 

hreyfingu sem meðferð og að þeir telji að það sé ein helsta hindrunin fyrir því að 

þeir ávísi hreyfiseðli. Sem þýðir að til að stuðla að því að hreyfiseðlar verði 

raunhæft úrræði í heilbrigðiskerfinu á Íslandi þurfi að finna leiðir til að hvetja 

lækna til að notast við úrræðið og efla fræðslu um mikilvægi hreyfingar sem 

meðferðarúrræði meðal þeirra sem efast um úrræðið. Það þarf að gera með 

ráðstefnum, fundum og með sýnilegri umræðu um mikilvægi hreyfingar sem 

meðferðarúrræði. Þá þarf einnig að stuðla að því að fjölbreytt hreyfiúrræði 

sérstaklega með lágri ákefð og á hagstæðum kjörum séu í boði fyrir sjúklinga sem 
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fá ávísuðum hreyfiseðli. Nauðsynlegt er að samstarf sé á milli samhæfingaraðila 

og fagaðila sem bjóða upp á hreyfingu til að samhæfingaraðili geti beint 

sjúklingum á góð hreyfiúrræði þar sem hann getur verið viss um að sjúklingur fái 

góða hvatningu, aðhald og ráðleggingar varðandi hreyfingu.   

 Í þessari rannsókn var sjónum beint að því að til þess að hreyfiseðillinn 

verði öflugt meðferðarúrræði þurfi að stuðla að hegðunar og hugarfarsbreytingum 

lækna til að þeir ávísi seðlinum auk þess sem nauðsynlegt sé að góð hreyfiúrræði 

standi til boða fyrir sjúklinga. Í kjölfarið væri áhugavert að skoða hvað sé hægt að 

gera til að stuðla að hraðari hugarfars og hegðunarbreytingum meðal lækna. 

Einnig væri áhugavert að skoða aðferðir sem notast er við kynningu nýrra lyfja 

sem hafa náð fótfestu og hvers vegnar læknar hafa ávísað nýjum lyfjum í stað 

annarra sem þeir voru vanir að ávísa. Hugsanlega er hægt að notast við einhverjar 

svipaðar aðferðir til að stuðla að því að læknar ávísi hreyfiseðli við 

lífsstílssjúkdómum. 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Spurningalisti fyrir meðlimi í verkefnisstjórn hreyfiseðilsins á 
Íslandi 
 

1. Getur þú sagt mér í stuttu máli frá upphafi hreyfiseðla á Íslandi? 
2. Á hverju var hugmyndin byggð, hvaða aðferðir var stuðst við? 

(norðurlönd? Hvaða land helst, af hverju?)  
3. Hvernig gengur verkefnið núna? 
4. Hvernig er eftirfylgni hreyfiseðilsins háttað núna? 
5. Telur þú að hreyfiseðillinn hafi fest sig í sessi á Íslandi ? Er verið að bæta 

úr því í nýjustu framkvæmd hreyfiseðilsins? 
6. Er framkvæmdin á einhvern hátt öðruvísi núna en í hinum 

tilraunaverkefnunum?  
 

Varðandi lækna: 

7. Samkvæmt rannsókn sem var gerð í júní 2013 á gagnsemi og reynslu 
hreyfiseðla hafa læknar ekki ávísað mörgum hreyfiseðlum (hver læknir 
hefur ávísað að hámarki 20 seðlum á 2 ára tímabili), hvers vegna heldur þú 
að það sé? Og hvað er hægt að gera til að bæta út því?  

8. Hvernig ákvarðar læknir hver sé til þess fallinn að fá hreyfiseðil ?  
9. Hvernig er verkefnið kynnt fyrir heilsugæslulæknum? Fá þeir fræðslu 

varðandi ávísun hreyfiseðla (t.d varðandi áhugahvetjandi viðtöl) eða hafa 
þeir fengið fræðslu um hreyfiseðla ? (t.d.markmið og framkvæmd) 

10. Í Svíþjóð hafa læknar fengið uppflettibók um hvaða hreyfing og álag 
hentar hverjum sjúkdómi, á að gera eða hefur verið gerð svipuð bók á 
Íslandi fyrir lækna? (e.t.v þýða þá sænsku) 
 

Varðandi samhæfingaraðila: 

11. Hvað felst í starfi samhæfingaraðila? 
12. Eru gerðar kröfur um menntun samhæfingaraðila? 
13. Gætu aðrir en sjúkraþjálfarar séð um að leiðbeina einstaklingum sem fá 

ávísuðum hreyfiseðli t.d íþróttafræðingar? 
14. Hafa samhæfingaraðilar fengið kennslu í að framkvæma áhugahvetjandi 

viðtal? 
15. Hversu margir samhæfingaraðilar standa að verkefninu í dag?  
16. Hvernig er samband milli þeirra og sjúklinga? (símtöl, tölvupóstur, hittast 

í eigin persónu) 
17. Í rannsókn sem var gerð 2013 var talað um að stefnt væri að því að hafa 

einn samhæfingaraðila á hverri heilsugæslustöð, hvernig er staðan á því? 
18. Er eitthvað sem þú telur að mætti bæta varðandi fyrirkomulagið með 

samhæfingaraðila? 
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Varðandi hreyfiseðilinn: 

19. Eru einhverjar mælingar á gangsemi hreyfingarinnar (t.d í upphafi og við 
lok hreyfiseðlatímabils) fyrir lækni og sjúkling? T.d. Hvort hreyfingin sé 
að skila árangri eða árangursmælingar sem hvatning fyrir sjúkling 
(sjálfsmatkvarðar varðandi líðan eða streitu, þolpróf, hlutfall fitu í líkama 
eða aðrar líkamsmælingar) 

20. Þurfa einstaklingar að bera kostnað af hreyfingu sjálfir? Eru einhverjir 
styrkir í boði?  

21. Hvernig er kynningarherferðum um hreyfiseðilinn háttað? (vita sjúklingar 
hvað hreyfiseðill er?) 

22. Geta allir fengið ávísuðum hreyfiseðli eða bara þeir sem sækja þær 
heilsugæslustöðvar sem taka þátt í verkefninu? 

23. Hvernig er aðhaldi og hvatningu varðandi hreyfingu háttað?  
24. Telur þú að Hreyfitorgið geti orðið mikilvægt fyrir hreyfiseðlaverkefnið. 

Annað: Eitthvað sem þú vilt bæta við ? 

Auka spurningar sem bætt var við eftir fyrra viðtal:  

1. Getur þú sagt mér frá samstarfinu við SÍBS?  
2. Hvernig er/var samstarf við Svíþjóð háttað?  
3. Hvernig kom upp hugmyndin um að sjúklingur fengi sína eigin vefsíðu?  

getur þú sagt mér aðeins frá þessu kerfi?  
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Viðauki 2: Spurningar varðandi aðferðafræði í Svíþjóð 
 

1. Getur þú sagt mér frá upphafi hreyfiseðlaverkefnisins í Svíþjóð?  
2. Hvernig fór kynning á hreyfiseðlaverkefninu fram í Svíþjóð hjá læknum 

og almenningi? 
3. Hvernig kom það til að þú tókst þátt í verkefninu í Svíþjóð og á Íslandi?  
4. Hafa verið gerðar einhverjar rannsóknir á meðferðarheldni hreyfiseðla í 

Svíþjóð?  
5. Telur þú að hreyfing sem meðferðarúrræði hafi fest sig í sessi í Svíþjóð? 
6. Til þess að hreyfiseðlar verði öflugt meðferðarúrræði á Íslandi þurfa 

læknar að vera duglegir að ávísa hreyfingu, það tekur eflaust tíma að 
breyta hegðunarvenjum lækna rétt eins og það tekur tíma fyrir einstaklinga 
að breyta hreyfivenjum sínum, en hvað telur þú að sé hægt að gera og 
hvað hefur verið gert í Svíþjóð til þess að stuðla að því að læknar notist 
við hreyfiseðilinn?  

7. Hver telur þú að sé helsta hindrun fyrir því að hreyfiseðlar festi sig í sessi 
á Íslandi? og hvað er hægt að gera til að bæta úr því?  
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Viðauki 3: Spurningar til lækna 
 

1. Kannast þú við hugtakið hreyfiseðill?  
a) Já 
b) Nei  

 
2. Hefur þú ráðlagt einstaklingi að stunda hreyfingu til að koma í veg fyrir 

eða draga úr einkennum sjúkdóma? 
a) Oft 
b) Stundum 
c) Sjaldan 
d) Aldrei 

 
3. Hversu mikla trú hefur þú á hreyfingu sem meðferðarformi við 

lífsstílssjúkdómum?  
a) Mjög mikla 
b) Mikla 
c) Miðlungs 
d) Litla 
e) Mjög litla  

 
4. Ef heilsugæslustöðin í Mosfellsbæ myndi innleiða hreyfiseðla sem 

meðferðarform, myndir þú ávísa hreyfiseðli ef hreyfing myndi hennta sem 
meðferð fyrir einstakling?  

a) Já  
b) Nei  
Ef nei, af hverju ekki? 

 
Viðauki 4: Spurningar til lækna  
 

1. Hefur þú ráðlagt einstaklingi að stunda hreyfingu til að koma í veg fyrir 
eða draga úr einkennum sjúkdóma (án þess að ávísa hreyfiseðli)? 

a. Oft 
b. Stundum 
c. Sjaldan 
d. Aldrei 

 
2. Hefur þú ávísað hreyfiseðli? 

a. Já  
b. Nei  
Ef nei, hvers vegna ekki? 

 
3. Hver telur þú að sé helsta hindrun fyrir því að þú ávísir hreyfiseðli? 

 
 


