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Útdráttur 
 
  

Lífsgæði á lokaspretti er heiti á B.S.-verkefni undirritaðs í íþróttafræði við Kennaraháskóla 

Íslands / Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar um íþróttaiðkun og heilsurækt eldra 

fólks á Íslandi. Viðfangsefnið er einkum að kynnast möguleikum eldra fólks til líkams- og 

heilsuræktar. Einnig að varpa ljósi á rannsóknir á  líkams- og heilsurækt eldri aldurshópa og 

niðurstöður þeirra. Þá er fjallað um álit sérfræðinga og iðkenda sjálfra á áhrifum þjálfunar á 

afkastagetu og heilsutengd lífsgæði eldri borgara. 

Verkefnið er unnið sem heimildarmynd um hreyfingu og heilsurækt eldra fólks. Heimsóttir 

voru fjórir mismunandi hópar, formlegir og óformlegir. Tekin voru viðtöl við iðkendur, leiðbeinendur, 

rannsakendur, sérfræðinga og vísindamenn á fræðasviðinu. Unnið er úr upplýsingum sem fram koma í 

viðtölunum og fjallað um rannsóknir á áhrifum þjálfunar eldri borgara. Einnig er fjallað um rannsóknir 

sem standa yfir hérlendis á þessu sviði. Myndin Lífsgæði á lokaspretti er ætluð til sýningar í sjónvarpi 

og unnin í samvinnu við Ríkisútvarpið.  Greinargerðin sem hér er fram lögð er bæði fræðileg úttekt á 

verkinu og frekari rökstuðningur við það sem þar kemur fram. 

Rannsóknir á áhrifum hreyfingar og þjálfunar á eldra fólk hafa aukist jafnt og þétt, enda 

fyrirsjáanleg mikil fjölgun í aldursflokknum 65 ára og eldri með flestum þjóðum heims. Þeim ber 

saman í mörgum grundvallaratriðum. Tvennt sker sig þó einkum úr. Annað er að svo virðist að nánast 

allir geti náð árangri, hversu hár sem aldurinn er og hversu bágt sem heilsufarið er orðið. Hitt er að 

gagnlegasta hreyfing sem eldri fólk stundar er að ganga sem er einföld aðgerð og aðgengileg flestum 

þeim sem enn hafa fótavist. Vissulega er mikilvægt að hreyfing sé nokkuð áköf svo árangur verði sem 

bestur. En góð  hálftima ganga á dag nægir eldra fólki til að efla heilsuna og halda henni við. Jafnframt 

er ljóst að hin andlega heilsa á mikið undir hreyfingu. Hreyfing vinnur gegn þunglyndi og leiðir af sér 

félagsskap. 

Niðurstöður af þessu verkefni eru nokkuð skýrar. Gagnsemi hreyfingar eldra fólks er mikil og 

auðsæ. Þar eru niðurstöður svo á eina lund að það eitt og sér gæti verið eini vísindalegi veikleiki 

málsins. Rannsóknir nú beinast einkum að því hvernig efla má heilsu og lífsgæði eldra fólks með 

íhlutun, það er aukinni og faglegri líkamsrækt þar sem heilsuræktin sjálf er gerð að lífsstíl. Möguleikar 

eldra fólks til að stunda hreyfingu sér til heilsubótar eru góðir. Eldra fólki sem hreyfir sig reglulega 

fjölgar. Stjórnvöld hafa að nokkru tekið við sér. Sveitarfélög leggja til aðstöðu og þjónustu í samvinnu 

við íþróttafélög og heilbrigðisyfirvöld. Hin síðarnefndu hafa lagt til fé og stefnu í gegnum 

Lýðheilsustofnun og Íþróttasamband Íslands. Enn er þó mikið verk óunnið við kynningu og eflingu 

þessa málaflokks.   
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Inngangur 
 

Lífslíkur Íslendinga hafa gjörbreyst á tiltölulega skömmum tíma. Fyrir aðeins 150 árum var 

meðalævi Íslendinga um 40 ár, nú er hún rúmlega 80 ár. Því er spáð að eftir aldarfjórðung verði 

fimmtungur þjóðarinnar 65 ára og eldri og fjórtándi hluti 85 ára og eldri. Þessu valda margar 

samfélagslegar breytingar; velsæld, vísindi, hreinlæti og heilbrigðisþjónusta. Nú er spurningin ekki 

endilega lengur um það að lifa lengur, heldur betur. Þessi spurning snýst sem sé um að viðhalda 

lífsgæðum sem lengst á lokaspretti ævinnar. 

Það er í raun megintilgáta þessa verkefnis að öll skynsamleg hreyfing sé sérstaklega holl fyrir 

hina eldri og lykilatriði í að viðhalda lífsgæðum þeirra. Rannsóknir beinast að því hve víðtæk áhrif 

hreyfing og þjálfun hafa á eldra fólk og hvers konar þjálfun henti því best. Nú er einnig kannað 

hvernig breytt lífsmynstur geti nýst fólki til frambúðar. 

Því hefur um nokkurn tíma verið haldið fram að góður þriðjungur eldri borgara stundi 

hreyfingu og líkamsrækt sér til heilsubótar og sem eiginlega forvörn gegn öldrun. Nýlegar niðurstöður 

gefa í skyn töluverða fjölgun. Almenn þátttaka hinna eldri í líkamsrækt virðist möguleg. Nú er á 

miðjum aldri kynslóð sem nánast öll hefur alist upp við íþróttaiðkun, andstætt stórum hluta þeirra sem 

nú eru á efri árum. Þar að auki gefst hinum elstu í samfélaginu meiri tími nú til að sinna líkamsrækt, 

þar eð flestir hætta launavinnu sinni á aldrinum 65 til 70 ára. 

 En hver er staða þessara mála?  Hvaða möguleikar standa eldri borgurum á Íslandi til boða í 

þjálfun – líkams- og heilsurækt? Hvers vegna er nauðsynlegt fyrir eldra fólk að stunda líkams- og 

heilsurækt? Hvers konar líkams- og heilsurækt ættu eldri borgarar að stunda til að bæta heilsu sína og 

lífsgæði? Hverjar eru helstu áherslur í rannsóknum á þessu sviði hérlendis? Hver er helsti ávinningur 

af markvissri þjálfun eldri aldurshópa? Þetta eru rannsóknarspurningar verkefnisins Lífsgæði á 

lokaspretti. 

Eldri borgarar stunda skipulega hreyfingu víða um land.  Í verkefninu Lífsgæði á lokaspretti 

voru tekin viðtöl við iðkendur, leiðbeinendur, rannsakendur, sérfræðinga og vísindamenn. Heimsóttur  

var leikfimihópur sem starfað hefur í áratug í Smáranum í Kópavogi. Rætt var við eldri borgara sem 

ganga dag hvern, utan- og innanhúss. Skjólstæðingar HL-stöðvarinnar við Hátún í Reykjavík eru 

þjálfaðir skipulega og undir öflugu eftirliti lækna. Þar liggja fyrir niðurstöður af þolprófum sumra 

skjólstæðinga í langan tíma. Rannsóknir á heilsu eldra fólks og áhrifum hreyfingar og þjálfunar á hana 

hafa aukist jafnt og þétt. Hjartavernd vinnur að risastórri öldrunarrannsókn á heimsvísu sem tengist 

einnig að nokkru mikilli íhlutunarrannsókn á vegum fræðimanna Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, 

á áhrifum af breyttum lífsstíl og aukinni heilsurækt hinna eldri í samfélaginu, (Hjartavernd 

upplýsingavefur, 2008; Janus Guðlaugsson, 2008).   
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Fræðilegur kafli 
 

Hugtakið lífsgæði mætti skilgreina með ýmsum hætti, eftir því hver á í hlut. Þegar um eldra 

fólk er að ræða, hafa vísindamenn talið til allnokkur atriði. Spirduso, Francis og MacRae (2005) 

skilgreina lífsgæði (quality of life) með því að skipta þeim í fjögur meginsvið og telja til alls 11 atriði. 

Sviðin eru heilsa og hreysti, tilfinningar og skynjun, félagsleg staða og afþreying og að lokum 

efnahagur.  Fyrstu tvö sviðin eru margbrotnust, þar eru talin fjögur atriði í hvoru. Hvað varðar heilsu 

og hreysti eru talin til heilsufar, líkamleg hreysti, orka og lífskraftur og kynferðisleg virkni. Undir 

tilfinningar og skynjun eru færð þessi atriði: Tilfinningalíf, vellíðan, skynjun og lífsgleði (Spirduso 

ofl., 2005: 27). Í ýmsum rannsóknum á áhrifum hreyfingar á hina eldri, er sýnt fram á að hún getur 

haft áhrif á öll þessi atriði, og líka félagslega stöðu og afþreyingu.  

Gott þjálfunarástand má skilgreina sem svar líkamans við því erfiði sem á hann er lagt. Gott 

form er lykilatriði í vellíðan hvers og eins, og hefur þannig bein áhrif á lífsgæði hans (Dick, 2007: 

218).  Í lífsgæðum felst að fólk getur séð um sig sjálft. Njóti fólk lífsgæða lengur á ævinni, getur það 

haft margvíslega þýðingu fyrir það og samfélagið, nú þegar það blasir við að öldruðum muni fjölga 

gríðarlega á næstu árum og áratugum. 

Erlendir vísindamenn hafa starfað um árabil á fræðasviði hreyfingar og heilsuræktar eldra 

fólks. Niðurstöðum erlendra rannsókna ber saman við innlendar rannsóknir á hinum eldri og eru á eina 

lund. Hreyfing og þjálfun geta viðhaldið lífsgæðum og stytt þann tíma sem aldraðir eru öðrum háðir. 

Hreyfing bætir heilsu. Hjartavernd hefur til að mynda tekið þátt í og staðið fyrir rannsóknum í 40 ár. 

Niðurstöður þeirra styðja allar við að hreyfing sé góð fyrir hjartað og hugann og bæti heilsuna almennt 

(Vilmundur Guðnason forstöðulæknir Hjartaverndar. viðtal, 26. mars 2008). 

Með aldrinum tapar fólk líffræðilegri virkni.  Niðurstaða rannsókna er að vöðvastyrkur rýrni 

um 15 af hundraði á hverjum áratug eftir fertugt og um allt að 30 prósentum frá sjötugu til áttræðs. 

Öldrun hvers og eins er engu að síður einstök og þróast af erfða- og umhverfisþáttum eins og menntun, 

heilsu, efnahag, þjálfun og fleiru. Það er ekki er óalgengt að finna einstakling vitsmunalega „ungan“ 

en líkamlega „gamlan“. Jafngamlir eldri einstaklingar geta verið afar ólíkir að þessu leyti, annar í 

fljótu bragði litið út sem fertugur en hinn áttræður. Þetta á oft líka við um starfsgetu og styrk. (Howley 

og Franks 2003: 296; Spirduso ofl., 2005: 32). 

Bætt heilsa og betri líðan hafa komið fram í íhlutunarrannsóknum á áhrifum skipulagðrar 

hreyfingar eldra fólks (Janus Guðlaugsson, 2005: 81). Vísindarannsóknum ber saman um að hreyfing 

og þjálfun bæti jafnvægi, styrk og liðleika og verji bein og vöðva. Bætt jafnvægi og hreyfifærni fækka 

áföllum (Carter ofl., 2002). Vísindamenn hafa sýnt fram á að hreyfing vinnur gegn þunglyndi (Svandís 

Sigurðardóttir, 2003) og að góð þjálfun hægir á öldrun og endurnýjar heilafrumur (Colcombe, 

Ericksson, Scalf og Kim, 2006).  
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Rannsóknir á Íslandi 

Hér á landi er unnið að merkilegum rannsóknum á heilsufari eldra fólks. Samtökin 

Hjartavernd vinna að að viðamikilli öldrunarrannsókn, Aging Genes and Environmental Susceptibility 

- Reykjavik Study. Rannsókn Hjartaverndar er í raun risavaxin. Hún hófst árið 2002 og er 

heildarkostnaður hennar áætlaður 76 milljónir Bandaríkjadala. (Það voru á vordögum 2008 um 5 

milljarðar króna, en í árslok nær 10 milljörðum). Þrír fjórðu kostnaðarins koma í fjárstyrkjum frá 

Öldrunarstofnun bandaríska heilbrigðisráðuneytisins (National Institute of Aging) en rétt er að taka 

fram að Alþingi Íslendinga styrkir einnig Hjartavernd á fjárlögum.  Rannsóknin er samkvæmt 

upplýsingum á vefsíðu Hjartaverndar umfangsmesta  og ítarlegasta öldrunarrannsókn sem gerð hefur 

verið í heiminum til þessa. Nær 6 þúsund manns hafa tekið þátt í henni og er m.a. beitt bestu 

myndgreiningartækni sem völ er á. Vonast er til að á rannsókninni megi byggja fyrirbyggjandi starf 

svo sem flestir megi eiga þægilegt ævikvöld  (Hjartavernd upplýsingavefur, 2008).  

Á Menntavísindasviði Háskóla Íslands er unnið að merkilegri rannsókn þó umfang hennar sé 

smátt miðað við það sem á undan er lýst. Þar er byggt á úrtaki Hjartaverndar sem eykur mjög alla 

möguleika á úrvinnslu upplýsinga. Rannsóknin er að meginhluta doktorsverkefni Janusar 

Guðlaugssonar íþróttafræðings og doktorsnema.  Auk þess felast  í því meistaraverkefni fjögurra 

íþróttafræðinema og eins sjúkraþjálfara við skólann. Verkefnisstjóri og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er dr. Erlingur Jóhannsson, fyrrverandi forstöðumaður Íþróttafræðaseturs 

Kennaraháskólans á Laugarvatni. Rannsakaðir eru á annað hundrað eldri borgarar á 

Reykjavíkursvæðinu og í Árborg .  Um er að ræða íhlutunarrannsókn í 6 mánuði. Íhlutunin felst 

sérstaklega í þolþjálfun,  styrktarþjálfun og hvetjandi fyrirlestrum um mataræði. Rannsókn þessi er 

rökrétt framhald af meistaraverkefni Janusar Guðlaugssonar, Líkams- og heilsuræktarþjálfun aldraðra. 

Samanburður á ólíkum þjálfunaraðferðum. 

Janus Guðlaugsson lauk meistaraverkefni sínu við Kennaraháskólann árið 2005. Í því bar hann 

saman árangur af mismunandi þjálfun 80 eldri borgara í þrjá mánuði.  Einn hópur stundaði 

gönguþjálfun undir ákveðnu álagi, annar styrktarþjálfun og þriðji hópurinn var viðmiðunarhópur án 

íhlutunar. Í stuttu máli sagt  skilaði gönguþjálfunin bestum árangri,bætti þol, jók hreyfigetu og styrk og 

síðast en ekki síst, bætti lífsgæði sín samkvæmt sérstökum mælikvarða þar um.  Hópurinn sem 

stundaði styrktarþjálfun skilaði jákvæðum niðurstöðum á öllum þessum sviðum en ekki eins miklum 

árangri. Viðmiðunarhópurinn stóð í stað (Janus Guðlaugsson 2005). Tveimur árum eftir rannsóknina 

sem gerð var 2004 voru þátttakendur kallaðir á ný til mælinga. Á þeim byggist BS-verkefni 

íþróttafræðinganna Birnu Aldísar Fernández og Steinunnar Leifsdóttur sem lokið var 2006 og nefnist: 

Mælingar á líkamsfari aldraðra – Samanburður við fyrri rannsóknir. Niðurstaða rannsóknarinnar var 

skýr. Ávinnningur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni árið 2004 var að mestu leyti glataður (Birna 

Aldís Fernández og Steinunn Leifsdóttir, 2006). 
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Þessi röð rannsókna er um margt merkileg. Meðal annars fyrir það að mismunur á loftfirrðri 

þjálfun og loftháðri hefur lítið verið rannsakaður á meðal eldra fólks (Spirduso ofl., 2005: 254). Áhrif 

þolþjálfunar hafa nær eingöngu verið rannsökuð þar til Janus hleypti af stað rannsókn sinni árið 2004. 

Spirduso, Francis og MacRae (2005) fjalla sérstaklega um skort á rannsóknum á áhrifum loftfirrðra 

æfinga eins og lyftinga í hinni gagnmerku bók, Physical Dimensions of Aging, sem byggir á meira en 

eitt hundrað viðurkenndum heimildum um þessi efni. 

Íþróttaiðkun hinna eldri á Íslandi 

Í ár voru birtar niðurstöður könnunar sem Capacent 

Gallup gerði í lok árs 2007 fyrir Íþróttasambandið á 

íþróttaiðkun fimmtugra og eldri og ýmsu sem henni tengist. 

Fram komu athyglisverðar upplýsingar um íþróttaþátttöku 

fimmtugra og eldri á yngri árum. Tæpur helmingur stundaði 

íþróttir með skipulegum hætti á yngri árum en töluverður 

munur er á þátttöku karla og kvenna, 56 prósent karla 

iðkuðu íþróttir á yngri árum en 37 prósent kvenna. Þetta má 

sjá á myndum eitt og tvö. Niðurstaðan snýst við á efri árum. 

Þannig stunda nú tæp 60 af hundraði íþróttir en mun hærra 

hlutfall kvenna, 64 prósent gegn 56 prósentum karla. 

 

Í þeim tveimur aldursflokkum í könnuninni sem kalla má eftirlaunaaldur svara 53 prósent 65-

69 ára því játandi að þeir stundi íþróttir nú en 59 prósent sjötugra og eldri. Ef litið er til þess hversu oft 

í viku hreyfingin er stunduð má segja að 40 af hundraði í þessum aldursflokkum stundi næga 

hreyfingu til að halda sér í formi, þrisvar sinnum eða oftar í viku, því þriðjungur af þeim sem segir já 

hreyfir sig tvisvar í viku eða sjaldnar (Myndir 3 og 4).  
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Helmingur þeirra sem svara jákvætt stundar göngu eða stafgöngu til heilsuræktar. Nær 

þriðjungur nefnir leikfimi og tæpur þriðjungur sund, rúmur þriðjungur aðrar íþróttagreinar (Mynd 5). 

Rétt er að nefna að svarendur máttu nefna fleira en eina íþrótt enda staðreynd að margir hinna eldri 

stunda fjölbreytta hreyfingu. Samantekt á svörum viðmælenda við gerð þáttarins Lífsgæði á lokasptetti 

gefur um sumt svipaðar niðurstöður og könnunin sem Capacent Gallup gerði fyrir Íþróttasamband 

Íslands. Þannig hafði helmingur ríflega 20 viðmælenda á aldrinum 60 til 82 ára stundað líkamsrækt í 

tíu ár eða lengur samfellt og þrír fjórðu í fimm ár eða lengur. Allir voru viðmælendurnir sammála um 

góð áhrif hreyfingarinnar, yfir 90 prósent töldu sig hafa tekið framförum og hinir að þeir hefðu haldið í 

horfinu. Um fjórðungur taldi skipulega leikfimi bestu hreyfinguna en tæpur fjórðungur göngu. Rétt er 

að taka fram að meirihluti svarenda þáttarins á kost á leikfimi sem alls ekki á við um alla í könnun 

íþróttasambandsins. 

Mælingar og jafnvægi 

Líkamleg geta eldra fólks er nánast eins mismunandi og líkamleg geta getur orðið. Margir 

hinna eldri hafa glatað styrk, liðleika, getu og jafnvægi vegna vanheilsu og hreyfingarleysis. Þegar 

gripið er í taumana getur verið úr vöndu að ráða. Þá koma til stöðluð próf svo staðsetja megi hvern og 

einn í þeirri þjálfun sem nauðsynlegt er að grípa til. Mikilvægt er að mæla blóðþrýsting og koma fyrir 

púlsmæli. Sumar mælingar ganga út á að lesið sé af púlsmæli reglulega, eins og til dæmis 6 mínútna 

ganga. Mælingar hefjast þó jafnan á jafnvægisprófum. Eitt þeirra er BBS, Berg Balance Scale. Prófið 

er einfalt og mælir jafnvægi og styrk í nokkrum þrepum, stig af stigi. Próftakinn þarf að sitja óstuddur 

í armlausum stól, standa upp, standa óstuddur í 2 mínútur og setjast niður aftur án stuðnings. Á næsta 

stigi er kannað hvort viðkomandi geti fært sig óstuddur milli stóla, staðið í 2 mínútur með lokuð augu 

og síðan með fætur saman. Síðan koma erfiðari æfingar, m.a. að taka hluti upp af gólfi, snúa, standa á 

einum fæti o.fl. Stig eru gefin eftir frammistöðu í hverri þraut og framhaldið ákveðið með tilliti til 
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árangursins. (Janus Guðlaugsson munnleg heimild, 13. febrúar 2008). Fleiri próf eru til, til dæmis 

SPPB (Short Physical Performance Battery). Það er nokkru einfaldara og fljótlegra og mælir jafnvægi, 

vöðvastyrk í fótum og gönguhraða. Mest er hægt að fá 12 stig en 8 stig eða færri krefjast skjótra 

viðbragða. Sterk línuleg tengsl eru milli þessa prófs og hverjar lífslíkur fólks eru og hversu líklegt það 

er til hjúkrunarvistar á næstunni (Ólafur Þór Gunnarsson munnleg heimild, 3. apríl 2008). 

Liðleiki er einnig mikilvægur þáttur í því að takast á við daglegar athafnir. Það á við um 

athafnir eins og að klæða sig, baða og greiða, fara inn og út úr bíl, eða einfaldlega að setjast niður eða 

standa upp úr stól. Vel eru þekkt tvö einföld próf sem kennd eru við vísindamennina Rikli og Jones, 

þar sem gengið er úr skugga um liðleika eldri borgara. Í öðru reynir viðkomandi að ná saman höndum 

fyrir aftan bak, annar upphandleggur upp, hinn niður. Mælt er á milli fingra. Í hinu er setið á stólbrún 

með annan fótinn beinan fram. Hendur teygðar fram á tá beina fótarins, og mælt. Séu æfingar 

stundaðar má auðveldlega mæla aukinn liðleika með þessum prófum (Heyward, 2006: 259-263). Vert 

er einnig að geta þess að vísindamenn hafa bent á beint samband þess að liðleiki og teygjuæfingar 

minnki hættu á álagsmeiðslum og öðrum meiðslum (Harvey og Mansfield, 2008: 98-99).  

Skortur á jafnvægi getur valdið slysum. Afleiðingar þeirra eru öldruðum oft afar þungbærar. 

Beinþynning hjá eldra fólki gerir beinin brothætt, þau bein sem brotna gróa hægt. Um helmingur eldra 

fólks nær ekki að ganga að nýju eftir brot á ganglimum.  

Þættir sem hafa áhrif á beinþéttni og þynningu með aldri eru tvenns konar. Í fyrsta lagi eru 

óbreytanlegir þættir eins og kyn og kynþáttur (ætt, uppruni). Í öðru lagi þættir sem hafa má áhrif á, 

eins og hormón, mataræði og æfingar (Spirduso ofl., 2005: 69-70). Hæfileg hreyfing hefur þau áhrif að 

fólk eldist betur og getur séð um sig sjálft lengur en ella. En þrátt fyrir jákvæð áhrif sýna kannanir að 

enn er stór hópur eldra fólks sem hreyfir sig ekki svo að gagn sé að. (Svandís Sigurðardóttir, 2003; 

Íþróttasamband Íslands, 2008).        

Í doktorsrannsókn Ellu Kolbrúnar Kristinsdóttur (2006) var könnuð skynjun í neðri útlimum 

ásamt jafnvægiskerfi innra eyra hjá eldra fólki. Þá var rannsakað hvort minnkuð starfsemi í þessum 

kerfum gæti tengst jafnvægistruflunum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að skyn í neðri útlimum sé 

mikilvægast við stöðustjórnun. Hins vegar er eðlileg starfsemi jafnvægiskerfis innra eyra mikilvægust 

þegar fólk verður fyrir óvæntri jafnvægistruflun. Því dregur Dr. Ella Kolbrún Kristinsdóttir þá ályktun 

að þjálfun til að örva skynvitund í neðri útlimum og jafnvægiskerfi innra eyra, sem og þjálfun 

fallviðbragða, gætu komið að góðum notum fyrir aldraða, sérstaklega þá sem hafa lélegt jafnvægi. 

Rannsókn Bergþóru Baldursdóttur MSc sjúkraþjálfara (2006) styður niðurstöður Ellu 

Kolbrúnar. Þar var markmiðið að kanna breytingar á stöðustjórnun og öryggi við daglegar athafnir 

aldraðra eftir skynþjálfun. Þjálfunin beindist að örvun stöðu- og hreyfiskyns og jafnvægiskerfis í innra 

eyra ásamt þjálfun fallviðbragða. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þjálfun sem beinist að 

örvun jafnvægiskerfis innra eyra og stöðu- og hreyfiskyni, auk þjálfunar fallviðbragða, bæti 
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stöðustjórnun og öryggi hjá öldruðum. Samkvæmt rannsókn Bergþóru (2006) ætti þjálfun sem beinist 

að örvun skynkerfa að vera grundvöllur í jafnvægisþjálfun aldraðra. 

 

Öldruðum fjölgar 

Meðalævilengd Íslendinga nálgast  82 

ár. Karlmenn geta vænst þess að verða 79,4 

ára, konur nærri 82,9 ára (Hagstofa Íslands, 

2008). Lífslíkur Íslendinga hafa tvöfaldast á 

150 árum (Hagstofa Íslands, 2007). Sama á við 

um Bandaríkjamenn. Þar liggja fyrir 

margvíslegar niðurstöður rannsókna, þar var 

meðalævilengd um miðja 19. öld um 40 ár, nú 

rúm 78. (Spirduso o.fl., 2005: 6-10). Hærri meðalaldur í samfélaginu leiðir af sér aukin útgjöld í 

heilbrigðismálum. Það er ein af ástæðum þess 

að spáð er auknum þjóðarútgjöldum um allan 

heim. (Janus Guðlaugsson, 2008). Hagstofa 

Bandaríkjanna setur fram spár um meðalaldur í 

þremur stigum, lægstu spá, meðalspá og hæstu 

spá. Þar segir að meðalaldur í Bandaríkjunum 

árið 2050 verði lægstur 74,8 ár, í meðalspá er 

hann 82 ár og í hæstu spá 89,4 ár (Spirduso 

o.fl., 2005: 6). Í hittifyrra voru tæplega 36 þúsund manns 67 ára og eldri á Íslandi (Hagstofa Íslands, 

2007). Spáð er að eftir 20 ár verði yfir 60 þúsund í þessum aldurshópi. Búist er við að árið 2030 verði 

fimmtungur Bandaríkjamanna 65 ára og eldri, í stað 13 prósenta nú. Þar eru nú rúmar 3 milljónir 

manna eldri en 85 ára eða rúmt prósent þjóðarinnar. Búist er við að allt að sjö sinnum fleiri verði 85 

ára og eldri um 2050, eða tæpar 22 milljónir. Það er ríflega 7 prósent mannfjölda þess sem nú er í 

Bandaríkjunum. (Spirduso ofl., 2005: 7.). Búast má við ívið hærra hlutfalli hér á landi, þar sem 

meðalævi Íslendinga er fast að þremur árum lengri (Hagstofa Íslands, 2008). 

 

Nýjar leiðir 

Ein af mikilvægum uppgötvunum í lækna- og félagsvísindum seinni tíma er að líkamshreysti 

sé ómetanlegur fjársjóður ævina alla. Það þýði að öllum sé nauðsynlegt að stunda reglubundna 

hreyfingu og að hlúa að réttum matarvenjum. Þetta eigi ekki síst við hina eldri. Heilsurækt geti ekki 

aðeins bætt þó nokkrum árum við líf þeirra, heldur einnig lífi við árin (Gígja Gunnarsdóttir, 2008).

 Góð þjálfun hægir á öldrun og endurnýjar heilafrumur (Colcombe ofl., 2006) Varanleiki 

vöðvamassa er mikilvægur. Hann er mikilvægur fyrir hæfileika fólks til að daglegra verka, auk þess að 
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vera tengdur efnaskiptahraða fólks í hvíld sem og hættu á sykursýki 2 og háþrýstingi. Það er sannað að 

áköf mótstöðuþjálfun eykur vöðvamassa og styrk hjá 60 – 96 ára gömlum einstaklingum. Merkilegt er 

að vöðvamassinn eykst um 10-30%, en vöðvastyrkur getur aukist um 100%. Þetta er þakkað 

taugaaðlögunum.  Vöðvastyrkur batnar og viðbragðstími fólks í þjálfun.  Einnig getur styrktarþjálfun 

aukið súrefnisupptöku. Ráðlagt er að styrktarþjálfun fari á undan loftháðri þjálfun af því að maður 

verður að vera fær um að rísa upp úr stól og halda jafnvægi og stöðu til að geta gengið (Howley og 

Franks, 2003: 297).  

Í ljósi þessa telja sérfræðingar á Norðurlöndum og í Bandaríkjunum að leita þurfi nýrra leiða 

að bættri heilsu og vellíðan þeirra sem eldri eru. Í ljósi jákvæðra áhrifa hreyfingar hafa rannsóknir á 

heilsueflingu eflst mjög í hinum vestræna heimi. Einnig rannsóknir á öldrun og áhrifum hreyfingar á 

hana. Niðurstöðurnar virðast óyggjandi. Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir sem meðal annars tók 

þátt í rannsókn Janusar Guðlaugssonar 2005, leggur áherslu á tvær meginniðurstöður í rannsóknum 

þeim sem hann hefur átt hlut að varðandi þjálfun og endurhæfingu aldraðra. Í fyrsta lagi virðist, nema í 

algjörum undantekningatilfellum, sama hversu einstaklingar séu aldraðir eða farnir að heilsu, það megi 

alltaf ná árangri með hreyfingu og þjálfun við hæfi. (Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir. viðtal, 

19.mars 2008). Niðurstöður reyndra fagmanna á sviði hreyfingar og endurhæfingar eru á sömu lund 

(Hólmfríður Erlingsdóttir yfirsjúkraþjálfari HL stöðvarinnar. Viðtal, 12.mars 2008; Páll Ólafsson 

íþróttakennari. Viðtal, 13.mars 2008).  Í annan stað er niðurstaða Ólafs að gagnlegust hreyfing þorra 

aldraðra sé að ganga en það sé líka einfaldasta og aðgengilegasta hreyfingin fyrir flesta (Ólafur Þór 

Gunnarsson öldrunarlæknir. viðtal, 19.mars 2008). 

 

Háöldruð ofurmenni  

Margs konar íþróttamót eru haldin um heim allan, sérstaklega ætluð eldra fólki. Það þýðir þó 

ekki endilega að allir séu af léttasta skeiði, aðeins að léttasta skeið getur enst sumum betur en öðrum. 

Norðurlandamót „öldunga“ var haldið í frjálsíþróttahöllinni í Laugardal í Reykjavík um mánaðamótin 

febrúar – mars 2008. Keppendur á ýmsum aldri spreyttu sig. Háaldraðir keppendur vöktu athygli, 

elstur Ilmari Koopinen sem er níræður Finni. Hver aldursflokkur spannar 5 ár. Allnokkrir keppendur af 

báðum kynjum voru á níræðisaldri en kepptu flestir einir í aldursflokki í sinni grein. Hins vegar þótti 

fjör þegar skotið reið af í 60 metra hlaupi karla 80-84 ára, þegar þrír stilltu upp, Svíinn Kurt 

Caspersson 81 árs og Norðmennirnir Emil Rödsand 81 árs og Walther Olsen 83 ára. Kurt vann á 11,18 

sekúndum, Emil var einum hundraðasta úr sekúndu á eftir. Árangur telst alltaf góður í þessum 

aldursflokkum. Erling Georg Larsen, 81 árs Norðmaður, hljóp 1500 metra á 10 mínútum 55,43 

sekúndum. Það má hins vegar heita ótrúlegt að í 400 metra hlaupi karla 75 til 79 ára hlupu fjórir til 

úrslita og sigurvegarinn Pauli Ahokas frá Finnlandi hljóp á 71,3 sekúndum í hörkukeppni! 

(Frjálsíþróttasamband Íslands, 2008). 
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Evrópu- og heimsmeistaramót eru haldin í frjálsum íþróttum „öldunga“. Á áttunda 

heimsmeistaramótinu var hart barist í 200 metra hlaupi karla 90-94 ára. Wang Chingchang frá Taiwan, 

94 ára, hafði 5 metra forskot í beygjunni. Herbert Kirk, níræður Bandaríkjamaður, sótti í sig veðrið og 

fór fram úr Wang þegar 40 metrar voru eftir. En Wang gafst ekki upp og knúði fram sigur á 

endalínunni á 52,21 sekúndu gegn 52,33 sekúndum Kirks. Sá síðarnefndi hafði hætt keppni í tennis 86 

ára af því hann sá ekki lengur boltann. Hann vissi ekki að hlaupinu væri lokið og hélt áfram fulla ferð. 

Wang gaf þá heldur ekkert eftir. Hlaupið hélt áfram þar til kapparnir voru stöðvaðir 70 metrum síðar. 

Þetta er til marks um að þótt vöðvar rýrni þarf kappið ekki endilega að rýrna að sama skapi (Spirduso 

ofl., 2005: 289). 

Waneen Wyrick Spirduso, prófessor í hreyfi- og heilsufræðum við Texasháskóla í Austin 

(University of Texas, UT), er einn virtasti fræði- og vísindamaður heims á fræðasviði öldrunar og 

hreyfingar. Hún er höfundur margra fræðirita um efnið, m.a. höfundur hins mikla rits Physical 

Dimensions of Aging (1995) sem hún endurskrifaði ásamt fræðimönnunum Francis og MacRae til 

útgáfu 10 árum síðar (Spirduso ofl., 2005: 373). Í formála nýju útgáfunnar segir hún:  

 

„Lokakafli þessarar bókar er um afreksmenn í flokki aldraðra vegna þess að árangur þeirra af 

þrotlausri vinnu er aðdáunarverður. Þegar svo mjög er rætt um almennt getuleysi í ellinni efla 

afreksmenn á áttræðis og níræðisaldri okkur til dáða, hvort sem er í hefðbundnum íþróttum, 

fjallgöngu eða þolraunum ýmis konar. Flestir vanmeta líkamlega hæfileika aldraðra. Nú á 

tímum þegar svo margir segja hinum eldri hvað þeir geti ekki; ættum við sérfræðingarnir að 

minnsta kosti að segja þeim hvað þeir geti“ (Spirduso 2005: preface, viii / þýðing SÖE). 

 

Aðferð 
Verkefnið Lífsgæði á lokaspretti er til BS-prófs í íþróttafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands en hófst raunar undir hatti Kennaraháskóla Íslands. Hið eiginlega verkefni til 

umfjöllunar er nokkuð stórt í sniðum. Það er þáttur til sýningar í sjónvarpi um íþróttaiðkun, heilsurækt 

og hreyfingu eldra fólks og mikilvægi þeirra til eflingar lífsgæða iðkenda á síðasta hluta ævinnar. 

Þátturinn felur í sér hina eiginlegu rannsókn, viðtöl við á þriðja tug iðkenda og á annan tug 

leiðbeinenda, sérfræðinga og vísindamanna. Að auki er við skil lagt fram handrit þáttarins ásamt 

ítarlegri greinargerð með heimildaskrá.  

Tilgangur  þáttarins Lífsgæði á lokaspretti var að kynnast möguleikum eldra fólks á líkams- og 

heilsurækt á Íslandi. Sömuleiðis að varpa ljósi á rannsóknir og niðurstöður sérfræðinga varðandi 

líkams- og heilsurækt og heilsutengd lífsgæði eldri aldurshópa. Þá var ekki síður ætlunin að fá álit 

iðkendanna sjálfra sem best mæla það á eigin skrokki hvernig breyttur lífsstíll kemur út. 
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Tekin voru viðtöl við iðkendur, leiðbeinendur, rannsakendur, sérfræðinga og vísindamenn. 

Heimsóttur  var leikfimihópur sem starfað hefur í áratug í Smáranum í Kópavogi. Rætt var við eldri 

borgara sem ganga dag hvern, utan- og innanhúss. Í heimsóknum í HL-stöðina við Hátún í Reykjavík 

var rætt við iðkendur, leiðbeinendur og sérfræðinga en þar eru skjólstæðingar þjálfaðir skipulega og 

undir öflugu eftirliti lækna og þar liggja fyrir niðurstöður af þolprófum skjólstæðinga í langan tíma. Þá 

var leitað upplýsinga um öldrunarrannsóknir hér á landi, bæði rannsóknir Hjartaverndar og á vegum 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Við verkið var beitt eigindlegri aðferðafræði, þar sem leitað var 

upplýsinga um upplifun þátttakenda og skírskotað til niðurstaðna úr megindlegum rannsóknum. 

Verkefnið Lífsgæði á lokaspretti hófst í desember 2007 með viðræðum við fræðimenn 

Kennaraháskólans og forráðamenn í Ríkisútvarpinu um gerð sjónvarpsþáttar. Í janúar 2008 var rætt 

við lykilstarfsmenn RÚV um kostnaðarskiptingu og tilhögun á upptökum og vinnslu. Einnig var rætt 

við forsvarsmenn Breiðabliks, HL-stöðvarinnar og Íþróttafræðaseturs KHÍ. Lestur heimilda og 

gagnasöfnun hófust einnig. Í febrúar voru rituð bréf til forráðamanna þeirra staða sem heimsækja 

skyldi; og áfram unnið í fræðum og skipulagi þáttarins. Í mars hófust myndatökur, viðtöl voru tekin og 

upplýsts samþykkis aflað hjá þátttakendum. Úrvinnsla viðtala og textagerð hófust, efni var hlaðið inn á 

tölvugeyma og fyrstu hlutar myndarinnar (viðtöl) settir saman. Þessi vinna hélt áfram í apríl og vinna 

við grafík hófst. Þáttagerðinni var síðan frestað um miðjan mánuðinn vegna anna höfundar. Vinna við 

verkefnið hófst aftur fyrir alvöru um miðjan september með upprifjun á uppteknu efni og textagerð. 

Textagerð var lokið í síðari hluta október 2008 og texti lesinn í hljóðveri. Grafísk vinna var tekin upp 

að nýju og fullnaðarsamsetning þáttarins hófst. Vinna við greinargerð hófst í lok október og lauk í lok 

nóvember. Þá lauk og þáttagerðinni, sem og frágangi og prentun verkefnisins í heild. 

 

Niðurstöður og umræða  
Svör við helstu rannsóknarspurningum verkefnisins Lífsgæði á lokaspretti liggja fyrir. Spurt 

var: Hvaða möguleikar standa eldri borgurum á Íslandi til boða í þjálfun – líkams- og heilsurækt? 

Svarið er að flestu eldra fólki standa til boða nokkuð fjölbreyttir möguleikar. Á höfuðborgarsvæðinu er 

nánast allt í boði. Víða um land býðst aðstaða og leiðsögn í líkamsræktarstöðvum einkaaðila og / eða 

íþróttamannvirkjum sveitarfélaga. Auk þess býðst öllum sem heilsu hafa til þess útivist og hreyfing að 

eigin frumkvæði. Möguleikar þeirra sem mikillar aðstoðar þurfa við eru rýrari, einkum á fámennari 

svæðum landsins.  

Spurt var hvers vegna nauðsynlegt sé fyrir eldra fólk að stunda líkams- og heilsurækt? Svörin 

eru mörg en á eina lund. Helstu sérfræðingar á sviðinu leggja áherslu á að aldrei sé of seint að byrja og 

að eldra fólk geti yfirleitt gert miklu meira en reiknað sé með og eigi að gera það. Þeir og iðkendur 

ljúka upp einum munni um að aukið úthald og styrkur sé ómetanlegt veganesti. Ávinninginn megi 

merkja víða, í líkamlegum styrk og líðan, andlegri líðan, félagslegu samneyti og ánægjufyllra lífi - sem 
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sé því sem leggi grunn að almennum lífsgæðum. Athyglisverð er áhersla á að hér sé kominn 

mikilvægur hluti af sjálfstæðisbaráttu hvers og eins. Með hreyfingu eflist heilsa og sá tími lengist sem 

hver og einn geti séð um sjálfan sig.  

Spurt var hvers konar líkams- og heilsurækt ættu eldri borgarar að stunda til að bæta heilsu 

sína og lífsgæði?  Svarið er einfalt, öll hreyfing er góð og miklu betri en engin hreyfing. Miklu skiptir 

að hver og einn uni sér við þessa iðju, geri það sem honum eða henni þykir skemmtilegt. Vísindamenn 

benda á að gagnlegasta hreyfingin samkvæmt rannsóknum sé röskleg ganga, sem er líklega 

aðgengilegasta og einfaldasta líkamsræktin fyrir hvern og einn. Fram kemur að fjölbreytt hreyfing sé 

æskileg, um leið og á það er bent að meira sé ekki endilega betra. Hressileg hreyfing í hálftíma á 

hverjum degi dugi í raun og veru mjög vel til eflingar heilsu og viðhalds henni.  

Hverjar eru helstu áherslur í rannsóknum á þessu sviði hérlendis? Svarið er að helstu áherslur í 

rannsóknum á heilsufari aldraðra hérlendis snúist um að bæta heilsu þeirra og lífsgæði til frambúðar. 

Þær rannsóknir tvær sem fjallað er um í verkefninu eru hvor um sig á heimsmælikvarða. 

Öldrunarrannsókn Hjartaverndar er fyrir sitt leyti sú merkilegasta sem gerð hefur verið í heiminum. 

Íhlutunarrannsókn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands er merk og umfangsmikil, byggir á fyrri 

rannsóknum og felur í sér sjaldgæfan samanburð á loftfirrðri og loftháðri þjálfun. 

Hver er helsti ávinningur af markvissri þjálfun eldri aldurshópa? Um leið og vísað er til svara 

við spurningunum hér á undan er sjálfsagt að ítreka að svörin eru á eina lund. Iðkendur segjast sterkari 

og hafi meira úthald eða í versta falli haldi í horfinu. Ávinningurinn sé styrkur, úthald, sjálfstraust, 

vissa um eigin getu, innihaldsríkara líf á flestan hátt, andleg hreysti og almenn gleði.  

Í raun er freistandi að sjá það sem vísindalegan veikleika hversu svörin um heilsurækt og 

hreyfingu hinna eldri eru á eina lund. Einu neikvæðu áhrif þjálfunar hinna eldri sem höfundur 

verkefnisins kom auga á í heimildum var athugasemd um að íþróttaiðkun og þjálfun gæti orðið eins 

konar fíkn eða árátta meðal eldra fólks (Spirduso ofl., 2005: 255). Þessi hætta er vissulega fyrir hendi í 

litlum mæli en jafn líkleg eða ólíkleg á meðal hinna eldri eins og í öðrum aldursflokkum. Það á við um 

hina eldri rétt eins og þá yngri að heppilegt er að fara hægt af stað og auka álagið smám saman. 

Ráðgefandi aðilar leggja áherslu á hreyfingu að minnsta kosti hálftíma á dag. Lýðheilsustofnun mælir 

með 45-60 mínútum á dag. Aðalatriðið er að ná að minnsta kosti röskri hálftíma hreyfingu.  
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                                     Lokaorð 
Í lok þessa verkefnis blasir gagnsemi hreyfingar við sem aldrei fyrr. Þörf fyrir almenna 

hreyfingu hinna eldri er knýjandi. Flest bendir til mikilla og góðra áhrifa á heilsufar eldra fólks. Þar 

með er ekki einasta um bætt lífsgæði að tefla, heldur og sjálfstæði þeirra. Það þýðir minni þörf fyrir 

umönnun sem ætti eitt og sér að efla umönnun þeirra sem á henni þurfa að halda. Í annan stað bendir 

margt til þess að 65 ára og eldri verði helmingi fleiri árið 2030 en þeir eru nú (Howley og Franks, 

2003: 294-295; Hagstofa Íslands, 2008). Þá má ekki gleyma sífellt fleiri fylgifiskum velmegunarinnar, 

meiri meðalþyngd og aukinni tíðni velmegunarsjúkdóma eins og sykursýki (Janus Guðlaugsson, 2008; 

Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir. Viðtal, 19.mars 2008). Ekki verður heldur vísað til fylgifiska 

velmegunarinnar í þessu efni, nema minnast á hjarta og æðasjúkdóma sem hafa um langa hríð verið 

einn helsti ógnvaldur þeirra eldri. Nefna má að tveir þriðju allra dauðsfalla 65 ára og eldri í 

Bandaríkjunum árið 1969 voru vegna hjartaáfalls eða heilablóðfalls (Kirk, 1975: 767). Starfsemi eins 

og þekkt er hér á landi í HL stöðinni, þar sem fórnarlömb hjarta og lungnasjúkdóma fá þjálfun undir 

eftirliti, hafa breytt möguleikum þeirra til betra og lengra lífs (Hólmfríður Erlingsdóttir 

yfirsjúkraþjálfari HL stöðvarinnar. Viðtal, 12.mars 2008). 

Mergur málsins er þó að heilsurækt og hreyfing ættu að vera lífsstíll á hvaða aldri sem er. 

Þetta kemur skýrt fram í meistaraverkefni Janusar Guðlaugssonar (2005) þar sem fram kom að 

skínandi árangur náðist á meðan á rannsókn stóð en iðkendur höfðu flestir glatað ávinningnum tveimur 

árum síðar. Ljóst er að skipuleg hreyfing skapar oftar en ekki félagsskap og samfélag og styrkir þannig 

iðkendur einnig andlega. Þetta er ekki síst mikilvægt í hópi hinna eldri. Hér er rétt að ítreka 

áðurnefndar niðurstöður íslenskra og bandarískra vísindamanna um að þjálfun vinni gegn þunglyndi, 

hægi á öldrun og endurnýi heilafrumur. Heilsurækt hinna eldri snýst um aukin lífsgæði. Að 

lokasprettur ævinnar verði sem ánægjulegastur. Allt bendir til þess að hæfileg og hófleg hreyfing sé 

besta aðferðin til þess.    

Samkvæmt fyrrnefndri könnun sem Capacent Gallup gerði fyrir Íþróttasamband Íslands í fyrra 

stundar nú líkams- og heilsurækt góður helmingur sjötugra og eldri á Íslandi. Sífellt fleiri rannsóknir 

sýna fram á gagnsemi hreyfingar og heilsuræktar í forvarnarskyni gegn hrörnun, hvort sem er af 

öldrun eða sjúkdómum. Svo gripið sé til orðalags úr hinum vélræna heimi er forvörn í þessum efnum 

fyrirbyggjandi viðhald sem kemur í veg fyrir miklar og ótímabærar viðgerðir. Sveitarfélög og 

heilbrigðisráðuneyti hafa þegar brugðist við að nokkru og eiga gott samstarf við íþróttafélög, önnur 

samtök og stofnanir. Enn er þó mikið óunnið við að ná til sem flestra og skipuleggja aðkomu hinna 

ýmsu aðila. Það er ærinn starfi til framtíðar þegar litið er til fyrirsjáanlegrar fjölgunar hinnar eldri í 

samfélagi framtíðarinnar. 

 

      Kópavogi, 30. nóvember 2008, 

Samúel Örn Erlingsson, 121159-7599 
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og Seljanesi í Árneshreppi á Ströndum. Myndin er tekin á Dröngum uppúr 1990, þá var hún um 

áttrætt. Anna Jakobína hafði yndi af að hlaupa um fjöll og firnindi og var létt á fæti til hinsta dags. 

Hún átti 14 börn sem öll eru enn á lífi (2008). Þegar hún féll frá árið 2006 voru afkomendur hennar 

orðnir 168 talsins. Þetta verk er helgað minningu hennar. 
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Myndlegur inngangur 
 
00.00– 0.30 Myndlegur inngangur, grafískur titill,  tónlist 30 sekúndur 

_____________________________________________________________________________________ 

 

„Spakmæli“ – viðtalsbrot 
brot út viðtölum við sérfræðinga, kennara og iðkendur 

Sp 16   0.04.52 - 0.05.07  Janus Guðlaugsson  íþróttafræðingur M.Ed 
Sp 11A 2.37.53 - 2.38.14  Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir 
Sp 17  4.29.36 - 4.29.51  Hólmfríður Erlingsdóttir yfirsjúkraþjálfari HL-stöðvarinnar 
Sp 17  4.23.50 - 4.24.03  Sólrún Óskarsdóttir framkvæmdastjóri HL-stöðvarinnar 
Sp 13  3.57.28 - 3.57.37  Björn J Jónsson 76 ára 
Sp 17  4.12.05 - 4.12.26   Vilmundur Guðnason forstöðulæknir Hjartaverndar 
Sp 1  2.06.54 - 2.07.06  Jóhann Frímann Baldurs 82 ára 
Sp 2  2.20.01 - 2.20.15  Hreinn Bergsveinsson 74 ára  
________________________________________________________________________________________ 
 

Fræðilegur inngangur 
 

Lífslíkur Íslendinga hafa gjörbreyst á tiltölulega skömmum tíma. Fyrir aðeins 150 árum var 

meðalævi Íslendinga um 40 ár, nú er hún rúmlega 80 ár. Því er spáð að eftir aldarfjórðung verði 

fimmtungur þjóðarinnar 65 ára og eldri og fjórtándi hluti 85 ára og eldri. Þessu valda margar 

samfélagslegar breytingar: velsæld, vísindi, hreinlæti og heilbrigðisþjónusta. Nú er spurningin ekki 

endilega lengur um það að lifa lengur, heldur betur. Þessi spurning snýst sem sé um að viðhalda 

lífsgæðum sem lengst á lokaspretti ævinnar. 

Öll skynsamleg hreyfing virðist sérstaklega holl fyrir hina eldri og lykilatriði í að viðhalda 

lífsgæðum þeirra. Nú beinast rannsóknir að því hve víðtæk áhrif hreyfing og þjálfun hafa á eldra fólk 

og hvers konar þjálfun hentar best. Nú er einnig kannað hvernig breytt lífsmynstur getur nýst fólki til 

frambúðar. 

Því hefur um nokkurn tíma verið haldið fram að góður þriðjungur eldri borgara stundi 

hreyfingu og líkamsrækt sér til heilsubótar og sem eiginlega forvörn gegn öldrun. Nýlegar niðurstöður 

gefa í skyn töluverða fjölgun. Almenn þátttaka hinna eldri í líkamsrækt virðist möguleg. Nú er á 

miðjum aldri kynslóð sem nánast öll hefur alist upp við íþróttaiðkun, andstætt stórum hluta þeirra sem 

nú eru á efri árum. 

 Eldri borgarar stunda skipulega hreyfingu víða um land. Við kynnumst hér á eftir starfsemi á 

nokkrum stöðum þar sem eldri borgarar hreyfa sig og rækta líkamann af kappi. Leikfimihópur 

Breiðabliks hefur nú starfað í áratug í Smáranum í Kópavogi. Eldri borgarar ganga dag hvern, utan- og 

innanhúss. Í HL-stöðinni við Hátún í Reykjavík eru þjálfaðir skipulega og undir öflugu eftirliti þeir, 

sem barist hafa við hjarta- og lungnasjúkdóma. Þar liggja fyrir niðurstöður af þolprófum sumra 

skjólstæðinga meira en áratug aftur í tímann. Loks fylgjumst við með mælingum og þjálfun í ítarlegri 

rannsókn á heilsurækt eldri borgara í Reykjavík og Árborg. 
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Fræði 
Meðalævilengd Íslendinga nálgast nú 82 ár. Karlmenn verða að meðaltali rétt tæplega áttræðir, 

konur nærri 83 ára. Lífslíkur hafa tvöfaldast á 150 árum. Sama á við um Bandaríkjamenn. Þar liggja 

fyrir margvíslegar niðurstöður rannsókna, þar var meðalævilengd um miðja 19. öld um 40 ár, nú rúm 

78. Hærri meðalaldur samfélagsins leiðir af sér aukin útgjöld í heilbrigðismálum. Það er ein af 

ástæðum þess að spáð er auknum þjóðarútgjöldum um allan heim.  

Í hittifyrra voru tæplega 36 þúsund manns 67 ára og eldri á Íslandi. Spáð er að eftir 20 ár verði 

yfir 60 þúsund í þessum aldurshópi. Búist er við að árið 2030 verði fimmtungur Bandaríkjamanna 65 

ára og eldri, í stað 13 prósenta nú. Þar eru nú rúmar 3 milljónir manna eldri en 85 ára eða rúmt prósent 

þjóðarinnar. Búist er við að allt að sjö sinnum fleiri verði 85 ára og eldri um 2050, eða tæpar 22 

milljónir. Það eru ríflega 7 prósent þess mannfjölda sem nú er í Bandaríkjunum. Búast má við ívið 

hærra hlutfalli hér á landi þar sem meðalævi Íslendinga er fast að þremur árum lengri. 

Í ljósi þessa telja sérfræðingar á Norðurlöndum og í Bandaríkjunum að leita þurfi nýrra leiða 

að bættri heilsu og vellíðan þeirra sem eldri eru. Í ljósi jákvæðra áhrifa hreyfingar hafa rannsóknir á 

heilsueflingu eflst mjög í hinum vestræna heimi. Einnig rannsóknir á öldrun og áhrifum hreyfingar á 

hana. Niðurstöðurnar virðast óyggjandi. 

 
Spóla 8  2.32.55 - 2.33.12  Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir 
Spóla 8  2.31.39 - 2.31.51  Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir 
 
 

Ólafur Þór Gunnarsson segir reynslu sína og þeirra sem þjálfa eldra fólk þá; að svo fremi sem fólk 

ofgeri sér ekki hafi öll hreyfing jákvæð áhrif fram eftir öllum aldri. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Spóla 8  2.34.07 - 2.34.25  Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Með aldrinum tapar fólk líffræðilegri virkni.  Niðurstaða rannsókna er að vöðvastyrkur rýrni um 

15 af hundraði á hverjum áratug eftir fertugt og um allt að 30 prósentum frá sjötugu til áttræðs. Öldrun 

hvers og eins er engu að síður einstök og þróast af erfða- og umhverfisþáttum eins og menntun, heilsu, 

efnahag, þjálfun og fleiru. Það er ekki óalgengt að finna einstakling líkamlega „ungan“ en „gamlan“ í 

árum, til dæmis einhvern sem er sjötugur með lífeðlislega getu á við fimmtugan. 

Vísindarannsóknum ber saman um að hreyfing og þjálfun bæti jafnvægi, styrk og liðleika og verji 

bein og vöðva. Bætt jafnvægi og hreyfifærni fækka áföllum. Bætt heilsa og betri líðan hafa komið 

fram í rannsóknum á eldra fólki sem byrjar að hreyfa sig reglulega. Vísindamenn hafa sýnt fram á að 

hreyfing vinnur gegn þunglyndi og að góð þjálfun hægir á öldrun og endurnýjar heilafrumur.  

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 17  4.10.52 - 4.12.00  Vilmundur Guðnason forstöðulæknir Hjartaverndar 
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HL – stöðin 
 

Jákvæð reynsla af þjálfun þeirra sem eldri eru og veikari byggir ekki síst á frábærum árangri af 

þjálfun hjarta- og lungnaveikra í langan tíma. HL-stöðin við Hátún í Reykjavík er endurhæfingar og 

þjálfunarstöð fyrir hjarta og lungnasjúklinga, stofnuð af Hjartavernd, Landssamtökum hjartasjúklinga 

og Sambandi íslenskra berklasjúklinga. HL-stöðin er sjálfseignarstofnun sem nýtur einnig rekstrarfjár 

frá ríki auk þess sem þátttakendur greiða æfingagjöld.  Þar starfa 15 manns í hlutastörfum, þar af 11 

sjúkraþjálfarar og 3 læknar.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 17  4.22.39-4.23.13  Sólrún H Óskarsdóttir framkvæmdastjóri HL-stöðvarinnar 1. apríl 2008 0.55 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Þjálfun í HL-stöðinni er í raun tvískipt. Eftir að sjúklingar hafa jafnað sig á áfalli, eins og hjartaáfalli, 

taka við æfingar í eins konar gjörgæsluhópi, síðan tekur við svonefnt þriðja stig sem er almenn þjálfun 

undir eftirliti. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 13  3.48.43 - 3.48.53  Haraldur Finnsson 66 ára 
Sp 13  3.49.05 - 3.49.10  Haraldur Finnsson 66 ára 
Sp 13  3.49.20 - 3.49.28  Haraldur Finnsson 66 ára 
Sp 13  3.49.41 - 3.49.55  Haraldur Finnsson 66 ára 
Sp 17  4.24.55 - 4.25.12  Þorkell Guðbrandsson yfirlæknir hjartasviðs HL-stöðvarinnar   
Sp 17  4.25.35 - 4.25.56  Þorkell um hjarta og lungnasjúkdóma     
Sp 12  3.39.27 - 3.39.46  Gunnar Guðmundsson  yfirlæknir lungnasviðs HL-stöðvarinnar  
Sp 17  4.28.57 - 4.29.26  Hólmfríður Erlingsdóttir yfirsjúkraþjálfari HL-stöðvarinnar   
Sp 12  3.37.57 - 3.38.06  Gunnar Guðmundsson  yfirlæknir lungnasviðs HL-stöðvarinnar  
Sp 10  1.05.56 - 1.06.16  Óskar Árni Mar  78 ára       
Sp10  1.08.09 - 1.08.15  Óskar Árni Mar  78 ára       
Sp 13  3.56.33 - 3.56.48  Björn J Jónsson 76 ára       
Sp 10  1.06.58 - 1.07.11  Óskar Árni Mar  78 ára       
Sp 10  1.18.56 - 1.19.13  Ásgeir H Sigurðsson  72 ára      
Sp 10  1.21.33 - 1.21.55  Ásgeir H Sigurðsson  72 ára      
Sp 13  3.59.28 - 3.59.40  Björn J Jónsson 76 ára       
Sp 14  4.03.51 - 4.04.06  Kristjana Kristjánsdóttir 72 ára      
Sp 10  1.11.36 - 1.11.44  Óskar Árni Mar  78 ára       
Sp 14  4.03.51 - 4.04.06  Magni Guðmundsson  74 ára      

Sp 12  3.26.07 - 3.26.20  Hólmfríður Erlingsdóttir yfirsjúkraþjálfari HL-stöðvarinnar 
Sp 12  3.26.30 - 3.26.36  Hólmfríður Erlingsdóttir yfirsjúkraþjálfari HL-stöðvarinnar 
Sp 12  3.36.15 - 3.36.34  Gunnar Guðmundsson  yfirlæknir lungnasviðs HL-stöðvarinnar 
Sp 12  3.36.53 - 3.37.15  Gunnar Guðmundsson  yfirlæknir lungnasviðs HL-stöðvarinnar 
Sp 11  1.16.35 - 1.16.50  Ásgeir H Sigurðsson  72 ára 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Þar gefur Ásgeir ekkert eftir og nær takmarkinu, 180 wöttum. Watt mælir orku á tíma, 180 wött eru 

2,1 watt á hvert kíló hjá Ásgeiri. Prófið er staðlað og árangur Ásgeirs skjalfestur 15 ár aftur í tímann. 

Ásgeir byrjaði á 133 wöttum 1994, einu og hálfu watti á kíló. 1996 nær hann 2,2 wöttum og er býsna 

nærri því nú.  
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_________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 11  1.09.46 - 1.10.03   Óskar Árni Mar  78 ára 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Þó nokkuð sé frá síðasta prófi, veit Óskar vel hversu mikið hann má reyna á sig. Það er gott 

veganesti, því þetta próf enginn hægðarleikur.  

Niðurstaðan er 160 wött, 1,7 wött á kíló er frábær árangur hjá 78 ára manni. Þrekpróf Óskars 

1993 sýnir toppárangur, 200 wött, 2,3 wött á kíló. Þá var hann 65 ára.   

__________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 17  4.27.23 - 4.27.40  Þorkell Guðbrandsson yfirlæknir hjartasviðs HL-stöðvarinnar  
Sp 12  3.37.21 - 3.37.42  Gunnar Guðmundsson  yfirlæknir lungnasviðs HL-stöðvarinnar  1.38 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                      

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

           

Óskar Árni Mar                     Ár Wött   w/kg 

f. 29.3.1930 1993 200 2,3 

78 ára 1994 160 1,9 

 1995 157 1,8 

 1997 175 1,9 

 1998 158 1,8 

 2001 180 1,9 

 2006 160 1,7 

 2008 160 1,7 

    

Ásgeir H. Sigurðsson         Ár Wött   w/kg 

f. 10.12.1936 1994 133 1,5 

72 ára 1995 163 1,8 

 1996 193 2,2 

 1997 182 2 

 1998 160 1,8 

 1999 160 1,7 

 2000 180 1,9 

 2002 190 2,1 

 2003 200 2,2 

 2005 180 2 

 2007 180 2,1 

 2008 180 2,1 
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Íþróttaskóli Breiðabliks 
 

Það eru ekki ný vísindi að hreyfing geri eldra fólki gott. Hópur eldri borgara í Kópavogi 

byrjaði að æfa skipulega í Smáranum fyrir áratug. Mikið líf er í starfinu nú sem fyrr, enn æft á sama 

tíma. Hefðir hafa myndast í kringum flokkinn og allnokkrir þjálfarar hafa komið við sögu. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 2   2.15.45 - 2.15.58  Guðmundur Jón Benediktsson 82 ára 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Fimleikaflokkurinn góði hefur ævinlega æft undir stjórn virtra íþróttakennara og þjálfara. Við 

stjórnvölinn nú er kunnur frjálsíþróttaþjálfari. Þessi tegund þjálfunar var í upphafi nokkuð nýtt 

verkefni fyrir afreksþjálfarann: 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 3   1.24.41 - 1.24.51  Jón Sævar Þórðarson þjálfari 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Jón Sævar segir æfingarnar þurfa að vera fjölbreyttar en leggur áherslu á æfingar sem reyna á fætur, 

þær séu grundvallaratriði bæði hvað varðar styrk og að virkja stóra vöðvahópa. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 3  1.23.40 - 1.24.05  Jón Sævar Þórðarson þjálfari 
Sp 2 2.15.45 - 2.15.58  Valgerður Pálsdóttir 72 ára 
Sp 1 1.58.50 - 1.59.09  Ingvi Óskar Haraldsson 71 árs 
Sp 2 2.18.03 - 2.18.19  Hreinn Bergsveinsson 74 ára 
Sp 3  1.24.59 - 1.25.03  spurning Jón Sævar 
Sp 3  1.25.09 - 1.25.33  Jón Sævar Þórðarson þjálfari  
Sp 2  2.16.50 - 2.16.59  Guðmundur Jón Benediktsson 82 ára 
Sp 1  1.55.44 - 1.55.49  Vigdís Björnsdóttir 75 ára   „í kaffinu“    
________________________________________________________________________________________ 

 
Að ganga á undan 

 

Skipulögð íþróttaiðkun og heilsurækt þeirra sem eldri eru hefur löngum verið undir 

iðkendunum sjálfum komin. Íþróttahópar hafa flestir orðið til fyrir frumkvæði einstaklinga en 

sveitarfélög og íþróttafélög komið til liðveislu á síðari stigum. Þannig varð til gönguhefð í Fífunni í 

Kópavogi. Sama má segja um Íþróttafélagið Glóðina í Kópavogi. Þar stundar stór hópur til að mynda 

hin nýja leik ringo og æfir í Smáranum einu sinni í viku. Glóðin stendur líka að öflugri dansiðkun 

félaga og ýmsu fleiru sem í felst hreyfing og félagsskapur. Dæmi er um svipað frumkvæði allvíða, 

með formlegum og óformlegum hætti, sem sveitarfélög á viðkomandi svæðum hafa síðan aðstoðað. 

Hér má nefna verkefni á Akranesi, í Hafnarfirði, í Árbæjarhverfi í Reykjavík og víðar. 

„Hreyfing fyrir alla“ er tilraunaverkefni sem Lýðheilsustöð stendur fyrir í samstarfi við 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, sveitarfélög og stéttarfélög. Tilraunasvæðin eru Reykjavík, 
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Kópavogur, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og nágrannasveitarfélögin Ísafjarðarbær, Bolungarvík og 

Súðavík. Á öllum þessum stöðum er hvatt til göngu og ýmis konar hreyfingar. Lýðheilsustöð gaf 

nýlega út bækling um þessi efni í viðbót við fyrri útgáfu um lík málefni. Þetta kemur meðal annars 

fram í svari Guðlaugs Þórs Þórðarsonar heilbrigðisráðherra við fyrirspurn um heilsurækt og 

íþróttaiðkun eldri borgara á Alþingi síðastliðið vor. Heilbrigðisráðherra upplýsir þar að í ár sé varið 

samtals 5 milljónum króna til þessara mála. Í vinnslu sé heilsustefna og aðgerðaáætlun til ársloka 

2009, með áherslu á forvarnir og heilbrigðari lífshætti. Stefnt sé að þjóðfélagi þar sem auðvelt sé að 

taka heilsusamlegar ákvarðanir um næringu, hreyfingu og geðrækt. Í svari ráðherra segir að  

heilsustefnan sé þjóðarinnar allrar en þrír markhópar séu þó sérstaklega skilgreindir, 67 ára og eldri 

séu einn þeirra.  

Sérfræðingum og rannsóknum ber saman um að ganga sé einhver gagnlegasta hreyfing fólks 

til heilsubótar. Það er þó ekki alltaf einfalt að ganga. Gangbrautir geta verið hálar og hættulegar á 

vetrum. En möguleikar hinna eldri til göngu hafa víða batnað. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Inn spóla 2 Gben 2.16.03 – 1.16.29    

_______________________________________________________________________________________ 
 

Ungmennafélagið Breiðablik í Kópavogi tekur þátt í verkefninu „Hreyfing fyrir alla“. 

Sérstaklega er nú ýtt undir göngu og hreyfingu í Fífunni á vetrum en þar eru hlaupabrautir opnar 

hinum eldri til göngu á morgnana á virkum dögum. 

 
Sp 7  2.02.27 - 2.02.37  Páll Ólafsson íþróttakennari   
Sp 17  4.17.41 - 4.18.02  Jóna Hildur Bjarnadóttir Almenningsíþróttasviði ÍSÍ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Ein helsta nýjung í hreyfingu og útivist er stafaganga eða stafganga. Gengið er við stafi til 

stuðnings og aukinnar hreyfingar og þeir notaðir líkt  og gengið sé á skíðum. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 17  4.19.54 - 4.20.17  Jóna Hildur Bjarnadóttir Almenningsíþróttasviði ÍSÍ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Við heimsóttum námskeið í stafgöngu í Fífunni í Kópavogi. Þátttakendur eru eldri borgarar 

sem gjarnan koma í Fífuna til að ganga. Leiðbeinandi er Páll Ólafsson, gamalreyndur íþróttakennari  

og kunnur af störfum sínum, meðal annars við Íþróttakennaraskóla Íslands um langa hríð. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 7  2.00.44 - 2.00.50  Páll Ólafsson íþróttakennari svar og spurning  

Sp 7  2.00.58 - 2.01.33  Páll Ólafsson svar 
__________________________________________________________________________________________ 
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Sigríður Pálsdóttir er ein þeirra mörgu sem ganga í Fífunni nokkrum sinnum í viku yfir 

veturinn, hún lætur vel af og líst vel á stafagönguna: 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 7  1.50.49 - 1.51.09  Sigríður Pálsdóttir 68 ára (ca 3 mín) 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Þórdís Karlsdóttir gengur í Fífunni eins oft og hún kemur því við. Hún segist hreyfa sig á 

hverjum degi og það sé forsenda heilsu sinnar og glaðlyndis. 

___________________________________________________________________________________ 

Sp 7  2.07.26 - 2.07.38  Þórdís Karlsdóttir 70 ára 

__________________________________________________________________________________________ 

Þórdís hefur alltaf stundað hreyfingu. Eiginmaður hennar, Jón Bergmann, starfaði lengst af við 

leigubílaakstur og var kyrrsetumaður þess á milli. Hann stríðir við æðaþrengsli í fótum og eftir 

mjaðmagrindarbrot var á mörkunum að hann gæti gengið. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 7  2.09.16 - 2.09.21  Þórdís Karlsdóttir 70 ára 

Sp 7  2.09.45 - 2.09.56  Þórdís Karlsdóttir 70 ára 

Sp 8  2.16.13 - 2.16.24  Jón Bergmann Ingimagnsson 69 ára 

Sp 7  2.10.08 - 2.10.19  Þórdís Karlsdóttir 70 ára 

 

Kannanir 
Almenningsíþróttasvið Íþróttasambands Íslands vinnur að eflingu íþróttaiðkunar og heilsuræktar eldra 

fólks. Sérstök nefnd um þennan málaflokk hóf störf árið 2005. Á þessu ári voru birtar niðurstöður 

könnunar sem Capacent Gallup gerði í lok árs 2007 fyrir Íþróttasambandið á íþróttaiðkun fimmtugra 

og eldri og ýmsu sem henni tengist. 

___________________________________________________ 

Sp 17 4.18.53 - 4.19.21   

Jóna Hildur Bjarnadóttir Almenningsíþróttasviði ÍSÍ  

__________________________________________________ 

Í könnun Íþróttasambandsins koma fram 

athyglisverðar upplýsingar um íþróttaþátttöku fimmtugra 

og eldri á yngri árum.  Tæpur helmingur stundaði íþróttir 

með skipulegum hætti á yngri árum, en töluverður munur 

er á þátttöku karla og kvenna, 56 prósent karla iðkuðu 

íþróttir á yngri árum en 37 prósent kvenna. Þetta virðist 

snúast við á efri árum. 64 prósent kvennanna stunda nú 

íþróttir, 54 prósent karlanna. Af þeim tveimur 

aldursflokkum í könnuninni sem kalla má eftirlaunaaldur 
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svara 53 prósent 65-69 ára játandi, en 59 prósent sjötugra 

og eldri. Ef litið er til þess hversu oft í viku hreyfingin er 

stunduð má segja að 40 af hundraði í þessum 

aldursflokkum stundi næga hreyfingu til að halda sér í 

formi, þrisvar sinnum eða oftar í viku, því þriðjungur af 

þeim sem segir já hreyfir sig tvisvar í viku eða sjaldnar.  

Að lokum kemur í ljós að um helmingur þeirra sem 

svara jákvætt nefnir göngu eða stafgöngu til heilsuræktar. 

Nær þriðjungur nefnir leikfimi og tæpur þriðjungur sund, 

rúmur þriðjungur aðrar íþróttagreinar. Rétt er að nefna að 

svarendur máttu nefna fleira en eina íþrótt enda staðreynd 

að margir hinna eldri stunda fjölbreytta hreyfingu. 

 

Samantekt á svörum viðmælenda við gerð þessa þáttar gefur um sumt svipaðar niðurstöður og 

könnunin sem Capacent Gallup gerði fyrir Íþróttasambandið. Þannig hafði helmingur ríflega 20 

viðmælenda á aldrinum 66 til 82 ára stundað líkamsrækt í tíu ár eða lengur og þrír fjórðu í fimm ár eða 

lengur. Allir voru viðmælendurnir sammála um góð áhrif hreyfingarinnar, yfir 90 prósent töldu sig 

hafa tekið framförum og hinir að þeir hefðu haldið í horfinu. Um fjórðungur taldi skipulega leikfimi 

bestu hreyfinguna en tæpur fjórðungur göngu. Rétt er að taka fram að meirihluti svarenda þáttarins á 

kost á leikfimi sem alls ekki á við um alla í könnun íþróttasambandsins.  

 

Rannsóknir 
 

Í líkamsræktarstöðinni World Class í Laugardal í Reykjavík hefur eldri borgurum fjölgað 

undanfarið ár. Meginskýringin er rannsókn á líkams og heilsurækt  eldri borgara á vegum 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Verkefnið er að meginhluta doktorsverkefni Janusar 

Guðlaugssonar íþróttafræðings og doktorsnema. Auk þess felast í því meistaraverkefni 

fjögurra íþróttafræðinema við skólann og eins sjúkraþjálfara. Verkefnisstjóri og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er dr. Erlingur Jóhannsson, prófessor í Háskóla Íslands. 

Rannsakaðir verða á annað hundrað eldri borgarar á höfuðborgarsvæðinu og í Árborg.  Íhlutunin felst 

sérstaklega í þolþjálfun,  styrktarþjálfun og hvetjandi fyrirlestrum um mataræði. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 4  0.27.32 - 0.27.48  Janus Guðlaugsson íþróttafræðingur Med. 

__________________________________________________________________________________________ 

Janus Guðlaugsson lauk meistaraverkefni sínu við Kennaraháskóla Íslands árið 2005. Í því bar 

hann saman árangur af mismunandi þjálfun 80 eldri borgara í þrjá mánuði.  Einn hópur stundaði 
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gönguþjálfun, annar styrktar og gönguþjálfun og þriðji hópurinn var viðmiðunarhópur án íhlutunar. Í 

stuttu máli sagt skilaði gönguþjálfunin bestum árangri, þol jókst, hreyfigeta og styrkur bötnuðu og 

lífsgæði jukust samkvæmt sérstökum mælikvarða þar um. Hópurinn sem lagði áherslu á 

styrktarþjálfun skilaði jákvæðum niðurstöðum, nema að þol batnaði ekki. Viðmiðunarhópurinn stóð í 

stað. Árið 2006, tveimur árum eftir rannsóknina, voru þátttakendur kallaðir til á ný í 

eftirfylgnirannsókn, sem Janus stóð að ásamt tveimur íþróttafræðinemum.  

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 4  0.30.56 - 0.31.10  Janus Guðlaugsson íþróttafræðingur M.Ed. 
Sp 4  0.31.32 - 0.32.03  Janus Guðlaugsson íþróttafræðingur M.Ed.  
__________________________________________________________________________________________ 
 

Fjölmargir sérfræðingar og aðilar taka þátt í rannsókninni.   

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 16  0.06.15 - 0.06.37  Janus Guðlaugsson íþróttafræðingur M.Ed. 

__________________________________________________________________________________________ 

Samtökin Hjartavernd tengjast rannsókninni. Hjartavernd vinnur sjálf að viðamikilli 

öldrunarrannsókn, sem heitir upp á enska tungu, Aging Genes and Environmental Susceptibility - 

Reykjavik Study, og þessi enskutenging er engin tilviljun.  

Rannsókn Hjartaverndar er risavaxin og hófst árið 2002. Heildarkostnaður er 76 milljónir 

Bandaríkjadala, sem í árslok 2008 nálgast 10 milljarða króna. Þrír fjórðu kostnaðarins koma í 

fjárstyrkjum frá Öldrunarstofnun Bandaríkjanna (National Institute of Aging) en Alþingi Íslendinga 

styrkir Hjartavernd einnig með fjárlögum. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 17  4.14.12 - 4.14.38  Vilmundur Guðnason forstöðulæknir Hjartaverndar  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Rannsókn Hjartaverndar er samkvæmt upplýsingavef stofnunarinnar sú umfangsmesta og 

ítarlegasta sem framkvæmd hefur á öldrun í heiminum í dag en í henni er m. a. beitt fullkomnustu 

myndgreiningartækni sem völ er á.  Nærri 6000 manns hafa tekið þátt í rannsókninni og er ætlunin er 

að bjóða þeim áframhaldandi rannsóknir.  Úrtak rannsóknarverkefnis Háskólans verður dregið úr þýði 

Hjartaverndar sem eykur mjög möguleika á frekari úrvinnslu. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 17  4.13.06 - 4.13.42  Vilmundur Guðnason forstöðulæknir Hjartaverndar 
Sp 4  0.16.50 - 0.17.11  Margrét Gunnarsdóttir Schram 75 ára 
Sp 4  0.18.25 - 0.18.47  Margrét Gunnarsdóttir Schram 75 ára 
Sp 4  0.10.00 - 0.10.30  Lýður Benediktsson 77 ára 
Sp 15  0.11.16 - 0.11.32  Sigurrós Ottósdóttir 75 ára 
Sp 15  0.11.46 - 0.12.02  Sigurrós Ottósdóttir 75 ára 
_______________________________________________________________________________________ 
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Umræða 
(Ljóst má vera að) aukin hreyfing fólks á efri árum felur í sér margvíslegan samfélagslegan 

ávinning. Aukin lífsgæði vegna þjálfunar fela í sér betri heilsu, líkamlegan styrk og liðleika og 

klárlega bætta andlega líðan. Af þessu leiðir aukið sjálfstæði. Fólk getur séð um sig sjálft lengur, búið 

lengur heima, sem þá væntanlega að minnka hlutfallslega þörf fyrir hjúkrun og sjúkrarými. Þar með 

má nálgast viðfangsefnið í pólitískum skilningi: 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 11A  2.36.55 - 2.37.17   Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir 
Sp 8  2.35.32 - 2.36.03   Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir 
__________________________________________________________________________________________ 

Gagnsemi hreyfingar og líkamsræktar á við á öllum skeiðum ævinnar. Það sem kemur kannski 

mörgum á óvart er að líkamsræktin getur varla orðið mikilvægari en á efri árum. Þetta á sér líka 

skoplegar hliðar: 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 12  3.27.23 - 3.27.45  Hólmfríður Erlingsdóttir yfirsjúkraþjálfari HL-stöðvarinnar 

__________________________________________________________________________________________ 

En í þessu felst mergur málsins, þegar upp er staðið þarf heilsurækt og hreyfing að vera 

lífsstíll á hvaða aldri sem er. Þetta kom ekki síst fram í meistaraverkefni Janusar Guðlaugssonar þar 

sem fram kom skínandi árangur flestra sem æfðu á meðan á rannsókn stóð, en þeir höfðu glatað öllum 

ávinningi tveimur árum síðar. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 16  0.03.07 - 0.03.14  Janus Guðlaugsson íþróttafræðingur Med 

_______________________________________________________________________________________ 

Og þá kemur að því sem hrekur marga undan þegar að heilsuátaki er komið, allt erfiðið og 

fyrirhöfnin. Í heilsurækt aldraðra kemur nefnilega í ljós að miklar æfingar eru ekki endilega betri. 

__________________________________________________________________________________________ 

Sp 16  0.04.37 - 0.05.07  Janus Guðlaugsson íþróttafræðingur Med 

__________________________________________________________________________________________ 

Þegar upp er staðið er ekki endilega málið hvaða hreyfing er stunduð, heldur að hún sé 

stunduð. Vísindamenn hafa sýnt fram á að venjuleg rösk ganga sé hvað gagnlegust af allri hreyfingu 

fólks þegar það eldist. Það er ekki flókið að ganga, úti eða inni. Það má aukinheldur tengja félagsskap 

og ýmis konar iðju.  

_________________________________________________________________________________________ 

Sp 1    2.02.31 - 2.02.38  Ingvi Óskar Haraldsson 71 árs   
Sp 1 2.02.50 - 2.03.01  Ingvi Óskar Haraldsson 71 árs   
Sp 1 2.03.04 - 2.03.16  Ingvi Óskar Haraldsson 71 árs     
Sp 1  2.08.20 - 2.08.46  Jóhann Frímann Baldurs 82 ára 
Sp 2  2.11.25 - 2.11.34  Guðbjörg Gréta Bjarnadóttir 68 ára 
Sp 7  1.58.13 - 1.58.42  Kristinn Jón Jónsson 79 ára 
__________________________________________________________________________________________ 
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Ljóst er að skipuleg hreyfing skapar oftar en ekki félagsskap og samfélag og styrkir þannig 

iðkendur andlega. Þetta er ekki síst mikilvægt í hópi hinna eldri. Hér er rétt að ítreka áðurnefndar 

niðurstöður íslenskra og bandarískra vísindamanna um að þjálfun vinni gegn þunglyndi, hægi á öldrun 

og endurnýi heilafrumur. 

_________________________________________________________________________________________ 
Sp 13  5.59.01 - 3.59.19  Björn J Jónsson 76 ára 
Sp 10   1.10.25 - 1.11.12  Óskar Árni Mar 78 ára 
Sp 10  1.18.21 - 1.18.34  Ásgeir H Sigurðsson 71 árs 
Sp 13  2.53.31 - 3.53.45  Haraldur Finnsson 66 ára 
Sp 13  3.58.21 - 3.58.40  Björn J Jónsson 75 ára  
Sp 14  4.06.48 - 4.07.03  Kristjana Kristjánsdóttir 72 ára 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Hreyfingin bætir sem sé líf og heilsu, bæði líkamlega og andlega. Það er ómögulegt að skilja 

við þennan málaflokk öðruvísi en að spyrja hvort hún lengi ekki lífið líka. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 17  4.14.42 - 4.15.00  Vilmundur Guðnason forstöðulæknir Hjartaverndar 
Sp 7  2.05.42 - 2.06.10  Páll Ólafsson íþróttakennari 
_________________________________________________________________________________________ 
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Lokaorð 
Heilsurækt hinna eldri snýst um aukin lífsgæði. Að lokasprettur ævinnar verði sem 

ánægjulegastur. Allt bendir til að hæfileg og hófleg hreyfing sé besta aðferðin til þess. Það er jafnljóst 

að gleði og ánægja af hreyfingunni eru mikilvæg. 

 
Sp 7 1.53.20 - 1.53.30  Jóhann Þ Löwe 73 ára 
Sp 4  0.23.33 - 0.23.38  Helga Valdimarsdóttir 70 ára 
Sp 4 0.23.52 - 0.23.58  Helga Valdimarsdóttir 70 ára 
Sp4 0.24.11 - 0.24.21  Helga Valdimarsdóttir 70 ára 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Og jafnvel þó líkamleg hreyfing sé ekki það alskemmtilegasta í huga allra, er afstaðan til 

þessara nauðsynlegu athafna mikilvæg, til dæmis að gera grín að öllu saman. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 8  2.18.15 - 2.18.37  Jón Bergmann Ingimagnsson 69 ára  „alltaf síðastur..::“ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Umræðan um heilbrigðisþjónustu og kostnað hefur staðið í áratugi á Vesturlöndum. Um 

þjónustustig, fyrirkomulag, tryggingar og síðast en ekki síst, kostnað. Jafnframt hefur lengi verið rætt 

um forvarnir og sjúkdóma. Seinni tíma rannsóknir á áhrifum hreyfingar og heilsuræktar hinna eldri í 

samfélaginu hafa þegar leitt til breyttrar afstöðu. 

Samkvæmt fyrrnefndri könnun sem Capacent Gallup gerði fyrir íþróttasamband Íslands í fyrra 

stundar nú góður helmingur sjötugra og eldri líkams og heilsurækt, fyrst og fremst til að tryggja og 

varðveita lífsgæði sín. Sífellt fleiri rannsóknir sýna fram á gagnsemi hreyfingar og heilsuræktar í 

forvarnarskyni gegn hrörnun, hvort sem er af öldrun eða sjúkdómum. Svo gripið sé til orðalags úr 

hinum vélræna heimi er forvörn í þessum efnum fyrirbyggjandi viðhald sem kemur í veg fyrir miklar 

og ótímabærar viðgerðir. Sveitarfélög og heilbrigðisráðuneyti hafa þegar brugðist við að nokkru eins 

og fram hefur komið í þættinum, og eiga gott samstarf við íþróttafélög, önnur samtök og stofnanir. 

Enn er mikið starf óunnið við að ná til sem flestra og skipuleggja aðkomu hinna ýmsu aðila. 

Framtíðarsýn varðandi líkamsrækt er gjörbreytt: 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Sp 11A  2.40.04-2.41.07   Ólafur Þór Gunnarsson öldrunarlæknir  
Sp 10  1.11.52 – 1.12.05  Óskar Árni Mar 78 ára Lokaorð  
__________________________________________________________________________________________ 
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