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Ágrip 

Inngangur: Á síðustu árum hefur þjóðin verið að eldast og eldri 

einstaklingum farið fjölgandi. Með heilbrigðan lífsstíl að leiðarljósi má bæta 

lífsgæði á efri árum. Að stunda reglulega hreyfingu gefur eldri einstaklingum 

möguleika á að lifa lengur sjálfstæðara lífi, auðveldar athafnir daglegs lífs og 

kemur í veg fyrir ótímabæra stofnvist.  

Markmið: Tilgangurinn með þessari rannsókn var að framkvæma 

eftirfylgnirannsókn á rannsókn sem hófst árið 2008 og bar vinnuheitið Við 

eldumst öll. Markmið þessarar rannsóknar var jafnframt að bera 

niðurstöður mælinga saman við fyrri mælingar, sér í lagi eftir að sex mánaða 

þjálfun lauk og eftir sex mánaða eftirfylgnimælingar í lok árs 2009. Brottfall 

þátttakanda var skoðað og rýnt í niðurstöður þeirra sem komu í 5 ára 

eftirfylgnimælingar.  

Aðferð: Rannsóknin var fimm ára eftirfylgnirannsókn sem náði til nokkurra 

heilsufarsbreyta, þar á meðal mælingar á hreyfifærni, liðleika, styrk, þoli, 

holdafari, daglegri hreyfingu og heilsutengdum lífsgæðum. 

Niðurstöður: Af þeim 117 einstaklingum sem hófu þátttöku í rannsókninni 

2008 tóku 48 einstaklingar þátt í mælingum nú. Af þeim 69 sem ekki mættu 

í mælingar eru 14 látnir. Hópurinn sem mætti til mælinga hafði tapað styrk í 

fótum (p<0.001) samanborið við 6 mánaða þjálfun og 6 mánaða eftirfylgni 

og einnig tapað gripstyrk (p<0.001) út frá öllum fyrri mælingum. 

Blóðþrýstingur var lægri (p<0.001) samanborið við allar fyrri mælingar en 

hjartsláttur í hvíld hækkaði (p<0.001) samanborið við allar fyrri mælingar. 

Mittisummál lækkaði (p=0.01) frá upphafsmælingu og hreyfigeta versnaði 

hvað varðar heildar stigafjölda í SPPB-hreyfifærniprófi (p<0.001) og 

undirþáttum: standa upp úr stól (p<0.001), jafnvægi (p=0.01) og fjögurra 

metra gönguprófi (p<0.001). Hreyfijafnvægi var verra (p<0.001) samanborið 

við 6 mánaða þjálfun og 6 mánaða eftirfylgni, árangur í sex mínútna 

gönguprófi versnaði (p<0.001) miðað við allar fyrri mælingar og dagleg 

hreyfing minnkaði (p<0.001) samanborið við 6 mánaða þjálfun og 6 mánaða 

eftirfylgni. 

Umræða og ályktun: Hreyfigeta versnar með aldri ef einstaklingar stunda 

ekki reglulega skipulagða þjálfun. Niðurstöður sýna hve mikilvægt það er að 

sinna þessum aldurshópi vel, finna leiðir til að koma í veg fyrir 
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hreyfiskerðingu eldri aldurshópa og væntanlega draga úr ótímabærri 

stofnanavist. 
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Abstract 

Multimodal Training Intervention for Older Individuals 
A Five Years Follow-up 

 
Background: Over the last years the population is getting older and the 

numbers of older adults keep increasing. With a healthy lifestyle you can 

have a better quality of life when you are older. Regular exercise gives older 

adults a chance of an independent life for a longer period of time, makes 

activity of daily living easier and prevents premature institutionalization. 

Aims: The purpose of this research was to conduct a follow-up research to 

the We all grow old/Við eldumst öll, a research that started in 2008. The 

aim was to compare its results to the earlier measures, specifically in the 

end of 6-month training intervention and after 6-month follow-up 

measurements at the end of the year 2009. Drop-out of participants was 

specifically looked into and also the results of those who came to the 5 year 

follow-up measuring. 

Rannsóknin var fimm ára eftirfylgnirannsókn sem náði til nokkurra 

heilsufarsbreyta, þar á meðal mælingar á hreyfifærni, liðleika, styrk, þoli, 

holdafari, daglegri hreyfingu og heilsutengdum lífsgæðum. 

Method: The research was five years follow-up studies reach few health 

related variables, among mobility, flexibility, strength, endurance, body 

composition, physical activities and quality of life. 

Results: Of the 117 individuals that started the research in 2008, 48 

individuals participated in the five years follow-up research. Fourteen of the 

69 that did not attend were diseased. The group that participated had lost 

strength in legs (p<0.001) compared to 6-month training and a 6-month 

follow-up and had also lost grip-strength (p<0.001) compared to all prior 

measures. Blood pressure was lower (p<0.001) compared to all prior 

measures but heart-rate rest was higher (p<0.001) compared to all prior 

measures. Waistline measures decreased (p<0.01) from first measures and 

over-all mobility decreased on the Short Physical Performance Battery 

(SPPB) test (p<0.001) and sub-components: getting out of a chair (p<0.001), 

balance (p<0.01) and the four meter walking test (p<0.001). The 8 foot up-
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and-go test was worse (p<0.001) compared to 6-month training and a 6-

month follow-up, the result of the 6 minute walking test was worse 

(p<0.001) compared to all prior measures and physical activity decrease 

(p<0.001) compared to 6-month training and a 6-month follow-up. 

Discussion and conclusion: Mobility deteriorates with age if individuals do 

not continue regular training. The results show us the importance of 

attending to this age group and find ways to slow down the declining of 

their mobility and with that prevent the premature institutionalization of 

that group. 
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1 Inngangur 

Að stunda þjálfun er öllum nauðsynlegt og þar er eldra fólk ekki undanskilið. 

Það skiptir sköpum fyrir þau að viðhalda hreyfigetu og góðri heilsu, til að 

gera það þurfa þau að stunda skipulagða þjálfun. Þol- og kraftþjálfun með 

æskilega ákefð þjálfunar, þjálfunarmagn og tíðni æfinga að leiðarljósi getur 

haft jákvæð áhrif á öldrunarferlið og aukið lífsgæðin (Janus Guðlaugsson 

o.fl., 2013). Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem eru í betra líkamlegu 

formi lifa að meðaltali lengur en þeir sem ekki eru í góðu formi auk þess 

sem hættan á ótímabæru andláti minnkar eftir því sem heilsan er betri. 

Þetta segir okkur að mikilvægt er að láta eldri einstaklinga stunda 

skipulagða þjálfun til að bæta líkamlegt ástand sitt, auka hreyfigetu og um 

leið auðvelda þeim daglegar athafnir (Blair og  Wei, 2000). Að stunda 

reglulega líkamsþjálfun getur haft ýmis jákvæð áhrif, bæði hjá ungum og 

öldnum. Að stunda þjálfun alla ævi er því æskilegt þó sagt sé að aldrei sé of 

seint að byrja. Við viljum geta stundað okkar daglegu störf eins lengi og 

heilsan leyfir, en þau ein og sér koma ekki í stað reglulegrar líkamsþjálfunar. 

Það er því mikilvægt að venja sig á reglulega þjálfun (Svanhildur 

Elentínusdóttir, 1996). 

     Hreyfing sem hluti af lífsvenjum getur lengt lífið um nokkur ár, en það 

mikilvægasta er að slíkur lífsstíll eykur lífsgæði (J. H. Wilmore, Costill, D.L., 

Kenny, W.L,, 2008). Almennt er litið svo á að með hækkandi aldri minnki 

hreyfigeta og líkamsstarfsemi hnigni en rannsóknir hafa þó sýnt fram á að 

oft er það lítilli líkamlegri vikni um að kenna þar sem hreyfing, helst dagleg 

hreyfing, er ekki nægjanlega mikil. Vitaskuld eru tengsl á milli heilsufars og 

aldurs en öldrun er eitt og sjúkdómar annað, það er því rangt að kenna 

háum aldri um sjúkdóma og afleiðingar þeirra. Með reglulegri hreyfingu 

geta aldraðir bætt ýmsa þætti líkamlegrar hreyfifærni og geta þannig 

viðhaldið eða jafnvel aukið hreyfigetu sína og sjálfstæði (Pálmi V. Jónsson, 

1996). 

     Rannsóknin Við eldumst öll, íhlutunarrannsókn í líkams- og heilsurækt 

eldri einstaklinga, sem hófst árið 2008 voru áhrif 6 mánaða fjölþættrar 

þjálfunar á hreyfigetu, vöðvakraft, þol og líkamsþyngdarstuðul eldri 

einstaklinga skoðuð. Þátttakendur í rannsókninni (n=117) voru heilbrigðir 

einstaklingar og var meðalaldur þeirra 80 ár. Í upphafi var þeim skipt 

handahófskennt í tvo hópa, þjálfunarhóp 1 sem hóf þjálfun og þjálfunarhóp 

2 sem virkaði sem viðmiðunarhópur á sama tíma. Grunnmælingar voru 
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teknar og að þeim loknum fór fram þjálfunar- og rannsóknartími í þremur 6 

mánaða tímabilum. Framkvæmdar voru fjórar mælingar á fjórum 

tímapunktum, en sú síðasta var framkvæmd árið 2009 (J. Gudlaugsson o.fl., 

2013; Janus Gudlaugsson o.fl., 2012; Janus Guðlaugsson o.fl., 2013). 

     Í þessum rannsóknarhluta var bætt við fimmta tímapunktinum og fimmta 

mælingin framkvæmd. Þátttakendur voru þeir sömu og í fyrri rannsókninni. 

Hluti af þeim eru látnir og aðrir treystu sér ekki að taka þátt í mælingum. 

Ekki voru framkvæmdar allar mælingar úr fyrri rannsókn. Mælingar á 

holdafari voru gerðar með hæðar- og þyngdarmælingu og ummáli mittis og 

mjaðma auk þess sem blóðþrýstingur var mældur. Liðleiki í öxlum og 

fótleggjum var metinn, auk þess sem hreyfifærni var metin með 

hreyfifærniprófum. Við mat á þoli var stuðst við sex mínútna göngupróf, 

gripstyrkur var metinn og einnig styrkur í framanverðu læri auk þess sem 

spurningalisti um heilsutengd lífsgæði var lagður fyrir. 

      Fræðilegur hluti þessa verkefnis fjallar um öldrun og öldrunarferlið, 

hvaða breytingar eiga sér stað, áhrif reglulegrar hreyfingar, hvernig þjálfun 

er árangursrík og mikilvægi góðra lífsgæða á eldri árum. Í aðferðakaflanum 

er greint frá þátttakendum, sagt frá uppbyggingu og skipulagi, 

mæliaðferðum lýst og að lokum sagt frá tölfræðiúrvinnslu. Gerð er grein 

fyrir niðurstöðum mælinga sem framkvæmdar voru samanborið við fyrri 

mælingar og tímapunktar bornir saman í niðurstöðukafla. Í umræðukafla 

eru niðurstöður tengdar við fræðilegan bakgrunn verksins, framlag aukinnar 

þekkingar á þessu viðfangsefni og að lokum dregnar ályktanir af þessum 

hluta rannsóknar. 

     Markmið rannsóknarinnar var að bera niðurstöður mælinga saman við 

fyrri mælingarpunkta, staðan á hópnum var fundin út og borin saman við 

fyrri mælingar, upphafmælingu, mælingu eftir 6 mánaða þjálfun og að 

lokum voru niðurstöður bornar saman við 6 mánaða eftirfylgnimælingar 

sem fóru fram í lok árs 2009. Brottfall þátttakanda var einnig skoðað og 

reynt að átta sig á því hvort staða þeirra sem ekki mættu til mælinga hafi 

verið önnur en þeirra sem komu í fimm ára eftirfylgnimælingar. Í framhaldi 

af því voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hefur orðið breyting á hreyfigetu, styrk, þoli og daglegri hreyfingu 

hópsins eftir að rannsókn lauk fyrir fimm árum ? 

 Hver var staðan á þeim einstaklingum sem tóku einungis þátt í 

fyrstu fjórum mælingunum miðað við þá einstaklinga sem tóku þátt 

í fimmtu mælingunni?  
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Út frá þessum spurningum voru settar fram og kannaðar nokkrar tilgátur: 

 Að hreyfigeta, styrkur, þol og dagleg hreyfing hafi staðið í stað eða 

minnkað frá því síðasta mæling var framkvæmd. 

 Að hreyfigeta, styrkur, þol og dagleg hreyfing hafi verið slakari hjá 

þeim einstaklingum sem tóku einungis þátt í fyrstu fjórum 

mælingunum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Öldrun 

Öldrun er skilgreind sem smám saman óafturkræf breyting á uppbyggingu 

og starfsemi  lífveru sem á sér stað með tímanum (Romero-Arenas, 

Martinez-Pascual og Alcaraz, 2013). Í íslenskri orðabók merkir orðið öldrun 

það að eldast og að eldast er að verða eldri, verða gamall (Mörður Árnason, 

2002). Þessar aldurstengdu breytingar sem eiga sér stað með hækkandi 

aldri  hafa áhrif á margs konar vefi, mismunandi líffæri og líffærakerfi. 

Þessar breytingar geta haft neikvæð áhrif á daglegar athafnir hjá eldri 

einstaklingum. Í ljósi þess að lyfjafræðileg nálgun og skurðaðgerðir hafa 

mjög sértæk áhrif á lífeðlisfræðilega þætti, þá er þjálfun líklega sé eini 

þáttur sem getur haft fjölþætt jákvæð áhrif á margs konar lífeðlisfræðilegar 

breytingar (Romero-Arenas o.fl., 2013).  

Lífslíkur fólks hafa aukist til muna á undanförnum árum og þróun 

lýðfræðilegra breytinga hefur verið hröð. Má rekja það til aukinnar 

þekkingar og framfara í heilbrigðismálum, hraðari þróun læknavísinda auk 

stóraukinnar tækni. Ásamt breytingum á þjóðfélagsaðstæðum, bættum 

efnahag og félagslegri aðstoð hefur þróunin skilað okkur betra heilsufari og 

langlífi. Okkar helsta áhyggjuefni er þó áhrif á umönnun og aðhlynningu og 

þann kostnað sem henni fylgir, samfara fjölguninni í elsta aldurshópnum 

(Steinunn H. Jónsdóttir, 2001). Aldurssamsetning þjóðarinnar mun breytast 

verulega á næstu áratugum og samkvæmt íslenskum spám mun öldruðum 

(65 ára og eldri) fjölga um rúman helming árið 2050 (Hagstofa Íslands, 

2014). Þetta segir okkur að þjóðin eldist alltaf hratt á næstu áratugum. 

Íslenskar konur geta vænst þess að verða 83,9 ára gamlar, en gert er ráð 

fyrir því að meðalævilengd þeirra verði um 88,2 ár árið 2060. Ævilengd 

íslenskra karla er styttri en kvenna og verða þeir að meðaltali  80,8 ára en 

árið 2060 er gert ráð fyrir að þeir nái 86,8 ára meðalaldri (Hagstofa Íslands, 

2013). Meginákvörðunarþættir um heilsufar á efri árum eru lífshættir á 

ævinni, hreyfing, mataræði, reykingar, áfengisneysla, félagsleg virkni, 

félagsleg staða og sjálfsmynd. Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á lífslíkur 

einstaklinga (Steinunn H. Jónsdóttir, 2001). 

Farsæl öldrun (successful aging) leggur áherslu á aukin lífsgæði efri ára 

og undirstrikar að heilsusamlegur lífsstíll feli í sér félagsleg og efnahafsleg 

tækifæri (Steinunn H. Jónsdóttir, 2001). Hún felst meðal annars í því að 
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aldraðir einstaklingar njóti virðingar sem þegnar samfélagsins og séu ekki 

skilgreindir út frá elli, vangetu eða hrumleika. Mikilvægt er að aldraðir haldi 

reisn sinni, að virðing sé borin fyrir skoðunum þeirra og gjörðum og þeir 

spurðir álits (Öldrunarráðs Íslands o.fl., 2013). Framþróun í læknisfræði, 

lýðheilsu og heilsusamlegir lifnaðarhættir stuðla að lengri ævi þar sem eitt 

meginmarkmiðið er að auka heilsutengd lífsgæði (Steinunn H. Jónsdóttir, 

2001). 

2.2 Aldurstengdar breytingar 

Þegar einstaklingur eldist koma fram ákveðnar breytingar. Hluti þessara 

breytinga tengjast líkamanum og eru á holdafari, líkamssamsetningu og 

hjarta- og æðakerfi, sem ganga í gegnum stöðugar breytingar allt lífið. Á 

unglingsárum eiga mestu breytingarnar sér stað, þær ná síðan hámarki 

snemma á fullorðinsárum og haldast síðan tiltölulega stöðugar þar til 

einstaklingar ná 50-60 ára aldrinum þegar öldrunarferlið fer að gera vart við 

sig (Spirduso, Francis og MacRae, 2005b). 

     Það hefur komið í ljós að hjá eldra fólki sem stundar reglulega hreyfingu 

og hjá þeim sem stunda hana ekki verða breytingar á líkamssamsetningu og 

vöðvastyrk. Breytingarnar hjá þeim sem stunda ekki hreyfingu verða þó 

örari og mun neikvæðari. Langtímabreytingar á líkamssamsetningu eru 

einna helst þær að hæð, þyngd og BMI-stuðull minnka, líkamsfita (%) 

hækkar og vöðvamassi minnkar. Langtímabreytingar á hámarks vöðvamassa 

og vöðvastyrk, hámarkskraftur sem vöðvinn getur myndað, minnka með 

aldri. Talið er að eldra fólk missi meiri vöðvastyrk, fyrst í fótleggjum og síðan 

í búkvöðvum, það er að segja í kvið- og bakvöðvum (Dey, Bosaeus, Lissner 

og Steen, 2009). Vöðvastyrkur minnkar um 1 – 1,5% á ári eftir 50 ára aldur 

en eftir 70 ára aldur er minnkunin á vöðvastyrk orðin um 3% (Goodpaster 

o.fl., 2006; Waneen W. Spirduso, 2005). Ástæða fyrir því getur verið aukið 

hreyfingaleysi, en þjálfun, sér í lagi styrktarþjálfun getur dregið úr tapi á 

vöðvamassa og vöðvastyrk (Waneen W. Spirduso, 2005). 

     Vöðvarýrnun (sarcopenia) er aldurstengd breyting á vöðvamassa og 

virkni hans (Iolascon o.fl., 2014), en hún tengist minnkandi vöðvastyrk, 

minni getu til kraftmyndunar, minnkaðri líkamlegri færni og fitusöfnun. Allir 

þessir þættir auka líkur á dauða (Hanson o.fl., 2009). Orsakir vöðvarýrnunar 

eru margþættar, meðal annars bólga, insúlínviðnám, breyting á starfsemi 

innkirtla, langvinnir sjúkdómar, næringarskortur og lítil hreyfing. Skilgreining 

á vöðvarýrnun sameinar vöðvamassa, vöðvastyrk og líkamlega frammistöðu 

(Iolascon o.fl., 2014). Styrkur er sá þáttur sem spáir helst fyrir um 

vöðvarýrnun þó svo að aldurstengdar breytingar á fitusöfnun og hreyfigetu 
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hafi líka sitt að segja (Hanson o.fl., 2009). Greining á vöðvarýrnun ætti að 

byggjast á því að hafa lítinn vöðvamassa ásamt því að hafa lítinn gripstyrk 

og slaka líkamsstarfsemi (Iolascon o.fl., 2014). Aukning á líkamsþyngd og 

aukinn fitumassi getur auðveldað upphaf að sykursýki og ýtt á eftir að hár 

blóðþrýstingur myndist eða fari versnandi sé hann til staðar (Romero-

Arenas o.fl., 2013). 

     Í flestum tilfellum er líkamssamsetning skilgreind sem magn eða hlutfall 

fitu, vöðvamassa og beina (Hughes, Frontera, Roubenoff, Evans og Singh, 

2002). Algengt er að fitumassi, magn fitu í líkamanum sem prósenta af 

líkamsfitu, aukist og fitulaus massi, magn líkamsþyngdar sem ekki er fita 

minnki þegar fólk er komið á miðjan aldur (J. H. Wilmore, Costill, D.L., 

Kenny, W.L,, 2008). Fram að miðjum aldri er aldurstengd breyting á 

aukningu og dreifingu fitumassa nokkuð jöfn á milli kynja en um 65 ára 

aldur fer kynjamunur að skipta máli varðandi fitumassa. Heildar fitumassi 

kvenna lækkar frekar á meðan hlutfall hjá körlum breytist minna (Hughes 

o.fl., 2002). Dreifing fitunnar breytist einnig með aldrinum þannig að fita 

undir húð minnkar og kvið- og iðrafita eykst. Mikil aukning á kvið- og 

iðrafitu getur valdið sykursýki II og eykur hættu á hjarta- og æðasjúkdómum 

(Zafon, 2007). 

     Að ganga er einföld leið til þess að styrkja bæði vöðva og bein. Þeir sem 

eiga erfitt með að ganga eru líklegri til að vera með lægri beinþéttni en aðrir 

og ef einstaklingur dettur þá er það oft beinþéttnin sem segir til um það 

hvort viðkomandi beinbrotnar eða ekki. Beinþynning getur þróast í mörg ár 

án þess að eftir því sé tekið og eru einkennin minnkun á beinmassa ásamt 

röskun á eðlilegri uppbyggingu beina (Morita o.fl., 2005). Þetta er 

langvinnur og hægfara sjúkdómur í beinum sem einkennist af minnkuðu 

magni af steinefnum í beinvef, aðallega kalki, og misröðun á innri byggingu 

beinsins með þeim afleiðingum að beinstyrkur skerðist og hættan á 

beinbrotum eykst. Sjúkdómurinn er einkennalaus þar til eitthvert bein 

brotnar (Kolbrún Albertsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2008). Allt fram á 

síðustu áratugi hefur beinþynning verið talin óumflýjanleg og hluti af 

hrörnunarástandi öldrunar sem ekkert væri hægt að gera við. Hún er 

sjúkdómsástand sem bæði karlar og konur verða fyrir og með forvörn er 

unnt að tefja framskrið sjúkdómsins og koma í veg fyrir afleiðingar 

beinþynningar, það er beinbrot. Beinþynning er sjúkdómur sem verður 

algengari með aldrinum. Afleiðingar beinþynningar, beinbrotin, hafa veruleg 

áhrif á lífsgæði einstaklinga sem fyrir þeim verða. Þessi lífsgæðaskerðing er 

hindrun á farsælli öldrun og getur valdið hreyfihömlun, félagslegri 

einangrun og andlegri vanlíðan. Það þarf að huga að alvarleika 

beinþynningar til að tryggja öryggi og velferð aldraðra, hvernig sé hægt að 
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greina og meðhöndla sjúkdóminn. Áhættuþættir eru í dag vel þekktir og 

sjúkdómsgreining auðveld með svonefndum beinþéttnimælum (Kolbrún 

Albertsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2008). 

     Þættir sem tengjast öldrun eru yfirleitt lækkandi líkamleg og sálfræðileg 

heilsa, aukin hætta á örorku og aukning á fjölda sjúkdóma (Gschwind o.fl., 

2013). Algengasta og alvarlegasta heilbrigðisvandamálið er hættan á að 

detta. Til að koma í veg fyrir það er nauðsynlegt að skipuleggja og sérsníða 

forvarnaraðferðir, en algengustu áhættuþættirnir eru vöðvaslappleiki, lélegt 

jafnvægi og óstöðugleiki í göngu. Með skipulagðri þjálfun og endurtekinni 

líkamlegri starfsemi má stemma stigum við þessum þáttum og snúa ferli til 

betri vegar (Gschwind o.fl., 2013). Hjarta- og æðakerfið er einn af þeim 

þáttum sem verða fyrir áhrifum öldrunar. Æðakölkun og hár blóðþrýstingur 

eru algeng einkenni sem hægt er að draga úr eða koma í veg fyrir með 

reglulegri hreyfingu og heilbrigðum lífsstíl. Í mörgum tilfellum er lyfjagjöf 

nauðsynleg en samt sem áður er alltaf ráðlagt að stunda hreyfingu á 

skipulagðan hátt samhliða lyftainntöku. Lífsmunstur og hegðun hefur 

töluverð áhrif á líkamssamsetningu og almenna heilsu einstaklinga. Öldrun 

verður þó ekki flúin, hún er ferli sem allir verða að sætta sig við (Westhoff 

o.fl., 2007).  

2.3 Áhrif reglulegrar hreyfingar 

Það er vel þekkt að bæði þol- og styrktarþjálfun geta bætt verulega 

líkamlega hæfni og heilsutengd lífsgæði hjá eldri einstaklingum, auk þess 

sem styrktarþjálfun getur bætt heilsu og líkamlegt hreysti (Romero-Arenas 

o.fl., 2013). Jafnvægi er einnig mikilvægt til að viðhalda stöðugleika og koma 

þar af leiðandi í veg fyrir föll. Að bæta jafnvægi á efri árum og vöðvastyrk er 

talið árangursríkt til að auðvelda einstaklingum að sinna sínum daglegu 

athöfunum og um leið auka lífsgæði (Gschwind o.fl., 2013). Vöðvastyrkur er 

góð spá um hreyfanleika einstaklinga. Daglegar athafnir verða auðveldari 

með bættri afkastagetu til að auka sjálfstæði þeirra. Það sem er kannski 

auðvelt fyrir ungt fólk getur verið erfitt og hættulegt fyrir aldraða. 

Hámarksvöðvastyrkur getur því dregið úr orsökum hreyfiskerðingar og er 

talinn stór þáttur í því að aldraðir eigi auðveldara með daglegar athafnir auk 

þess sem fallhætta minnkar (Romero-Arenas o.fl., 2013).  

     Íslenskar ráðleggingar segja að eldra fólk skuli hreyfa sig minnst 30 

mínútur daglega og ætti sú hreyfing að vera miðlungs erfið, en slík hreyfing 

krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en í hvíld. Að hreyfa sig 

lengur eða með meiri ákefð getur mögulega bætt heilsuna enn frekar. Það 

er því æskilegt að roskið fólk stundi til viðbótar erfiða hreyfingu, en slík 
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hreyfing krefst meira en sex sinnum meiri orkunotkunar en í hvíld, að 

minnsta kosti tvisvar í viku í 20 til 30 mínútur í senn því það viðheldur og 

bætir enn frekar þol, liðleika, vöðvastyrk, jafnvægi og beinheilsu. 

Styrktarþjálfun er sérstaklega gagnleg eldra fólki, meðal annars til að 

viðhalda hreyfifærni og stuðla að auknu gönguöryggi. Eldra fólk er 

margbreytilegur hópur, bæði að aldri og ekki síst færni. Það er eðlilegt að 

smám saman dragi úr líkamlegri og andlegri getu en regluleg hreyfing hægir 

á áhrifum og einkennum öldrunar og hjálpar fólki að viðhalda getunni til að 

vera sjálfbjarga í daglegu lífi (Lýðheilsustöð, 2008). 

Tímalengd, tíðni og ákefð eru þættir sem við getum sett á magn 

hreyfingarinnar þegar áætla skal hver mikil hreyfing þarf að vera til þess að 

hún bæti líkamlega heilsu. Þegar tekin er ákvörðun um umfang hreyfingar 

verður að huga að mörgum þáttum (DiPietro, 2001) og má segja að summa 

þessara þriggja þátta, ákefðar, tíðni og tímalengdar, sé heildarmagn 

þjálfunar. Áhrif þjálfunar eru í hlutfalli við heildarumfangið. Til að ná fram 

jákvæðum áhrifum á heilsu þarf ekki að ganga nema 45–150 mínútur á viku, 

en lengri þjálfunartími bætir hins vegar þessi jákvæðu áhrif enn frekar 

(Haskell o.fl., 2007).   

2.3.1 Þolþjálfun 

Þol er hæfni líkamans til að standast áreynslu sem felur í sér þol vöðva og 

hjartastarfseminnar. Þolþjálfun (loftháð þjálfun), sem er getan til að vinna 

undir ákveðinni ákefð í langan tíma, bætir til dæmis miðlægt og útlægt 

blóðflæði og eykur getu vöðvatrefja til að búa til meira magn af adenosine 

triphosphate (ATP) sem er orkuefni líkamans (Spina, Turner og Ehsani, 

1997). Að stunda þolþjálfun eftir áætlun af hagstæðri ákefð (≥60% af 

hámarkssúrefnisupptöku, VO₂max), þrjá daga vikunnar eða meira, í 16 vikur 

eða meira getur aukið þolið marktækt hjá heilsuhraustu fólki á miðjum aldri 

og eldri einstaklingum (Chodzko-Zajko o.fl., 2009). Frekari aukningu á 

VO₂max er yfirleitt náð með lengri þjálfunartíma eða frá 20 til 30 vikum en 

þjálfunarálagið er ekki endilega hærra en >70% af VO₂max (Huang, Gibson, 

Tran og Osness, 2005). Hjá heilsuhraustum einstaklingum eldri en 75 ára 

hefur þolþjálfun einnig sýnt marktæka aukningu á VO₂max en magn bætinga 

var marktækt minni (Evans, 2000; Malbut, Dinan og Young, 2002).  

     Þrír mánuðir eða meira af þjálfun á miðlungs ákefð, þegar æfingar eru í 

kringum 60% af VO₂max, valda aðlögunum á hjarta- og æðakerfið hjá 

heilsuhraustum eldri einstaklingum. Í yfirlýsingu, Exercise and Physical 

Activity for Older Adults eða þjálfun og hreyfing hjá eldri einstaklingum 

(Chodzko-Zajko o.fl., 2009), er stöðugt greint frá breytingum sem verða við 
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þjálfun út frá fjórum lykilatriðum: a) Lægri hjartsláttur í hvíld (Huang, Shi, 

Davis-Brezette og Osness, 2005) og á þjálfunarálagi neðan hámarks 

(submaxiaml) (Hagberg o.fl., 1989), b) lítil aukning á slagbils-, þansbils- og 

meðal blóðþrýstingi við þjálfun neðan hámarks (submaxiaml) (Seals, 

Hagberg, Hurley, Ehsani og Holloszy, 1984), c) bæting á æðavíkkun og getu 

súrefnisupptöku hjá þjálfuðum vöðvahópum (Jubrias, Esselman, Price, Cress 

og Conley, 2001; Martin, Kohrt, Malley, Korte og Stoltz, 1990) og d) fjölmörg 

hjartaverndandi áhrif (Tanaka o.fl., 2000). Lágur hvíldarpúls, hár 

hámarkspúls og hratt fall hjartsláttar eftir álag eru þættir sem endurspegla 

gott þol (Delecluse o.fl., 2004). 

     Minnkaður vöðvastyrkur vegna minnkaðs vöðvamassa og hægari 

taugaboða til vöðva hafa mikil áhrif á gönguhraða (Tiainen o.fl., 2007). 

Styrktaráætlun með áherslu á að auka afkastagetu vöðva í fótum getur leitt 

til breytinga á gönguhraða (Puthoff, Janz og Nielson, 2008) og eins dregur 

aukin líkamsfita úr gönguhraða og eykur líkur á hreyfiskerðingu (Sternfeld, 

Ngo, Satariano og Tager, 2002). Með sex mánaða gönguþjálfun er hægt að 

auka vöðvamassa og styrk í lærum og auka vöðvavirkni um ökkla, en það 

getur verið gagnlegt til að reyna að koma í veg fyrir föll (Kubo o.fl., 2008). 

Með því að stunda gönguþjálfun geta aldraðir komið í veg fyrir að jafnvægi 

hraki, fækkað föllum og aukið þannig lífsgæði sín (Melzer, Benjuya og 

Kaplanski, 2003). Þol og vöðvavinna eru þættir sem tengjast, því minnkun 

vöðvamassa sem fylgir öldrun dregur úr þoli. Það leiðir til minnkaðrar getu 

til hreyfingar og með tímanum minnkar geta eldri einstaklinga til að sinna 

sínum daglegu athöfnum (Heymsfield, Lohman og Wang). Að stunda 

hreyfingu af miðlungs ákefð á hverjum degi getur veitt öldruðum 

umtalsverða heilsubót. Álagið þarf ekki að vera mikið heldur virðast ýmsar 

daglegar athafnir duga til að ná fram jákvæðum áhrifum.  Fyrir aldraða er 

því mikilvægt að halda áfram að ganga eða auka hana þar sem áhrifin hjálpa 

til við að viðhalda hreyfifærni, lengja sjálfstæði og draga úr dánartíðni 

(Landi o.fl., 2008) 

2.3.2 Styrktarþjálfun 

Styrktarþjálfun er kjörin til að auka styrk, afl og vöðvaþol (J. Wilmore og  

Costill, 2004). Vöðvaafl er skilgreint sem hæfileiki vöðva til að mynda afl 

snögglega en vöðvakraftur er skilgreindur sem magn af krafti sem vöðvi eða 

vöðvahópur getur myndað í einum hámarkssamdrætti (Jones C. J. og  Rose 

D.J., 2005). Eldra fólk getur aukið styrk sinn verulega eftir styrktarþjálfun, 

allt frá 25% (Carmeli, Reznick, Coleman og Carmeli, 2000; Ferri o.fl., 2003; 

Grimby o.fl., 1992) til meira en 100% (Ferketich, Kirby og Alway, 1998; 
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Fiatarone o.fl., 1990; Lexell, Downham, Larsson, Bruhn og Morsing, 1995). 

Aldurstengd áhrif á getu þess að auka styrk sinn eftir styrktarþjálfun er 

margþætt (Chodzko-Zajko o.fl., 2009). Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á 

svipaða styrktaraukningu í prósentum á milli aldraðra og yngri einstaklinga 

(Holviala, Sallinen, Kraemer, Alen og Hakkinen, 2006; Joseph, Davey, Evans 

og Campbell, 1999; Netz, Wu, Becker og Tenenbaum, 2005), en aðrar hafa 

sýnt að styrktaraukning er minni hjá öldruðum samanborið við unga 

einstaklinga (Macaluso, De Vito, Felici og Nimmo, 2000; Netz o.fl., 2005). 

     Hlutfall vöðvamassa minnkar með hækkandi aldri og því fylgir minnkaður 

styrkur, sem getur orðið til þess að geta til að sinna athöfnum daglegs lífs 

minnkar og lífsgæði skerðast (Sigríður Lára Guðmundsdóttir, 2004). 

Hámarksstyrkur byrjar að minnka um 40 ára aldurinn og er orsök 

styrktartaps meðal annars vegna taps á vöðvamassa, vegna hreyfingarleysis 

því við erum ekki að nota vöðvana og vegna hægari virkjunar á 

hreyfieiningum því viðbrögð taugakerfis hægast en með styrktarþjálfun þá 

er hægt að viðhalda styrknum (J. H. Wilmore, Costill, D.L., Kenny, W.L,, 

2008). Virkni einstaklinga og vöðvastyrkur í fótum sérstaklega hafa mikið að 

segja um það hversu hratt hreyfigeta minnkar með aldri, því meiri sem 

virkni og vöðvastyrkur er því lengur heldur fólk hreyfigetunni (Buchman 

o.fl., 2007). Minnkandi vöðvaafl og vöðvakraftur í neðri útlimum líkamans er 

nefnilega oft skýringin á takmarkaðri hreyfigetu einstaklinga á efri árum 

(Puthoff og  Nielsen, 2007). Helsta skýringin á styrktartapi er vöðvarýrnun 

(Heymsfield o.fl.) en einnig vegna fækkunar á hreyfieiningum (Thomas, 

2007). Einnig minnkar blóðflæði til vöðva, taugaboð verða hægari, 

sjúkdómar gera vart við sig, minni hreyfing og lélegt næringarástand 

(Gersten, 1991; Heymsfield o.fl.). Það er því ekki einungis vöðvamassi, 

heldur einnig gæði vöðva sem ákvarða vöðvastyrk aldraðra (Goodpaster 

o.fl., 2006). 

Rannsóknir gefa til kynna að geta til að framleiða afl hafi sterkari tengsl 

við hagnýta frammistöðu en vöðvastyrkur hjá eldri einstaklingum (Bassett, 

Schneider og Huntington, 2004; Evans, 2000). Ennfremur, þá á aldurstengt 

tap á vöðvaafli sér stað á meiri hraða en tap á styrk (Bassett o.fl., 2004; 

Bosco og  Komi, 1980; Metter, Conwit, Tobin og Fozard, 1997) en ástæðan 

fyrir því er líklega sú að óhófleg minnkun verður á stærð vöðvafruma af 

tegund II (Klein, Marsh, Petrella og Rice, 2003; Lexell o.fl., 1995). Með 

hækkandi aldri þá minnka vöðvafrumur og þeim fækkar, það verður 10% 

tap á fjölda vöðvafruma á hverjum áratug eftir 50 ára. Vöðvafrumur af bæði 

tegund I og II minnka en hröðum fækkar meira, því hröðum vöðvafrumum 

fækkar með vaxandi aldri. Vöðvafrumur II tapa eiginleikum í að ná til 

taugaenda og vöðvafrumur I koma þá og taka yfirhöndina á þeim. Hlutfall 
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vöðvafruma I eykst, sennilega vegna meiri fækkunar á vöðvafrumum II en 

þjálfun dregur úr þessum breytingum ef rétt er að henni staðið (J. H. 

Wilmore, Costill, D.L., Kenny, W.L,, 2008). 

2.3.3 Liðleiki 

Hver áhrif þjálfunar eru á liðleika ber ekki niðurstöðum saman um (Cao, 

Maeda, Shima, Kurata og Nishizono, 2007; Ozcan, Donat, Gelecek, Ozdirenc 

og Karadibak, 2005; Simons og  Andel, 2006). Rannsókn sem sýndi fram á 

jákvæð áhrif þjálfunar á liðleika gefur vísbendingu um að styrktarþjálfun sé 

ekki síður mikilvæg til að auka liðleika heldur en liðleikaþjálfun ein og sér. 

Styrktarþjálfun af mikilli ákefð virðist auka liðleika meira en styrktarþjálfun 

af lítilli ákefð (Fatouros o.fl., 2006). Nokkrar rannsóknir hafa athugað áhrif 

liðleikaþjálfunar á hreyfimöguleika liða (range of motion, ROM) hjá eldri 

einstaklingum (Rider og  Daly, 1991; Rogers, King, Hagberg, Ehsani og 

Holloszy, 1990). Það er vísbending um að liðleiki geti aukið aðal liði líkamans 

með ROM æfingum einum og sér hjá heilbrigðum eldri einstaklingum en 

það er samkomulag varðandi hversu mikið (tíðni og tímalengd) og hvernig 

tegundir af æfingum hafa mestu áhrifin (Chodzko-Zajko o.fl., 2009). Þegar 

þjálfun er skipulögð fyrir eldri einstaklinga er ráðlagt að hafa æfingar sem 

auka liðleika með í þjálfunaráætlunum til að viðhalda þeim liðleika sem 

nauðsynlegur er fyrir athafnir daglegs lífs (Nelson o.fl., 2007).  

2.3.4 Jafnvægi 

Aukinn vöðvakraftur í kjölfar kraftþjálfunar hefur verið tengdur við aukna 

hreyfigetu, betra jafnvægi og minni fallhættu (Hess og  Woollacott, 2005; 

Puthoff og  Nielsen, 2007). Jafnvægi má skilgreina sem ferli þar sem 

einstaklingur hefur stjórn á líkama sínum í uppréttri stöðu eða á hreyfingu. 

Greina má jafnvægi bæði í stöðujafnvægi, þegar einstaklingur getur haldið 

stöðu og hreyfijafnvægi þar sem einstaklingur viðheldur jafnvægi meðan 

hann færir sig úr stað (Jones C. J. og  Rose D.J., 2005). Geta eldri einstaklinga 

til að framkvæma undirstöðuatriði og hreyfingu í þeirra daglega lífi er 

liðsauki við þeirra getu til að stjórna sinni stöðu, jafnvægi og hreyfingu. 

Nokkrar rannsóknir hafa skoðað sambandið meðal aldurs, þjálfunar og 

jafnvægis á einstaklingum sem eru í hvað mestri áhættu á að falla (eins og 

konur með beinþynningu, veikburða eldri einstaklingar og einstaklingar sem 

áður hafa fallið) (Spirduso, Francis og MacRae, 2005a). Aðrar rannsóknir 

tengja hærri ákefð af líkamlegri virkni, sérstaklega göngu, við 30-50% 

minnkun á hættu beinbrota (Gillespie o.fl., 2003). Hins vegar, hafa þessar 

rannsóknir ekki komið inná gögn um notagildi jafnvægisþjálfunar einnar og 
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sér. Styrktarþjálfun fyrir neðri hluta líkamans og að ganga yfir erfið 

landsvæði hafa sýnt að slík þjálfun bæti jafnvægi og mælt er með því sem 

hluta af þjálfunarinngripi til að koma í veg fyrir föll (Booth, Weeden og 

Tseng, 1994; Gillespie o.fl., 2003). Þjálfunaráætlanir sem byggðar eru upp á 

styrk, liðleika, göngu og jafnvægi sýna minnkun á hættu á bæði óskaðlegum 

og skaðlegum föllum (Campbell, Robertson, Gardner, Norton og Buchner, 

1999; Campbell o.fl., 1997). 

Samband er á milli hreyfingar og jafnvægis því eldri einstaklingar sem 

stunda hreyfingu geta viðhaldið vöðvastyrk og samhæfingu, því eru þeir 

sem stunda hreyfingu reglulega með betra jafnvægi en kyrrsetufólk. Það er 

því mikilvægt að ráðleggja öldruðum að stunda hreyfingu (Pijnappels, 

Reeves, Maganaris og van Dieen, 2008). Sýnt hefur verið fram á að sterkir 

aldraðir einstaklingar ganga hraðar en þeir sem hafa lítinn vöðvastyrk, en 

slíkur eiginleiki dregur úr hættunni á föllum (Arai, Obuchi, Inaba, Shiba og 

Satake, 2009). Jafnvægi minnkar með hækkandi aldri og eru konur um 

helmingi líklegri en karlar til að vera með lélegt jafnvægi. Jafnvægið verður 

minna eftir því sem líkamsþyngdarstuðullinn er hærri, vitsmunalegri getu 

hrakar og mat á eigin heilsu minnkar.  Aldraðir eiga í meiri erfiðleikum með 

að virkja rétt viðbrögð til að verjast föllum vegna minnkaðs vöðvastyrks og 

minni samhæfingar (Pijnappels o.fl., 2008). 

2.4 Þjálfun aldraðra 

Á síðustu árum hefur þjálfun aldraða hér á landi verið þó nokkuð mikið 

rannsökuð og mun vonandi verða enn meira á komandi árum. Hér að neðan 

verða skoðaðar nokkrar rannsóknir á þessum aldurshópi sem gerðar hafa 

verið á Íslandi auk nokkurra erlendra rannsókna sem tengjast þjálfun eldri 

einstaklinga. 

     Árið 2004 var gerð rannsókn þar sem meginmarkmið hennar annars 

vegar að bera saman árangur þjálfunaráætlana og þjálfunaraðferða á hópi 

eldri aldurshópa, 67 ára og eldri, og hins vegar að kanna hvernig nýta megi 

ákefð og magn þjálfunar við val á heilsurækt fyrir þennan aldurshóp (Janus 

Guðlaugsson, 2005). Þátttakendum (n=79) var skipt tilviljunarkennt í þrjá 

jafn stóra tilraunahópa, styrktarhóp, þolþjálfunarhóp og viðmiðunarhóp. 

Mæling var framkvæmd í byrjun tímabils, síðan hófst 12 vikna þjálfun. 

Fengu hópar dagskrá sem náði yfir þann tíma og í lokin var framkvæmd 

önnur mæling. Niðurstöðurnar sýndu að þolþjálfunarhópurinn bætti sig ekki 

aðeins í þoli heldur einnig í styrk, styrktarhópurinn bætti líkamlegan styrk 

sinn og andleg líðan var betri í lok tímabilsins og báðir hóparnir bættu 

marktækt heilsutengd lífsgæði.  



 

28 

     Viðmiðunarhópur skilaði ekki eins góðum árangri en bætti sig þó í styrk. 

Árangurinn  er þó sambærilegur og aðrar rannsóknir sína annars staðar í 

heiminum, litlar eða engar framfarir. Þessar niðurstöður benda sterklega til 

þess að markviss líkams- og heilsurækt sé mikilvæg fyrir líkamshreysti og 

lífsgæði aldraða. Mismunandi þjálfunaraðferðir og þjálfunaráætlun hafa líka 

ólík áhrif á eldri aldurshópa og magn og ákefð þjálfunar hefur mikla þýðingu 

fyrir væntanlegan árangur (Janus Guðlaugsson, 2005). Sami hópur var aftur 

kallaður til mælinga tæpum tveimur árum síðar og þá kom í ljós að 

þátttakendur höfðu tapað jákvæðum eiginleikum þjálfunarinnar og það 

sýnir hversu mikilvægt er að einstaklingar á þessum aldri stundi 

reglubundna þjálfun og haldi henni við í langan tíma (Birna Aldís Fernández 

og Steinunn Leifsdóttir, 2006). 

      Önnur rannsókn sem hófst árið 2008 hafði það að markmiði að skoða 

áhrif 6 mánaða þjálfunar og íhlutunar á hreyfigetu íslenskra eldri karla og 

kvenna (Janus Guðlaugsson o.fl., 2013). Kannað var meðal annars hvort 

þjálfunin hefði ólík áhrif á kynin og hver árangur þjálfunarinnar væri sex og 

tólf mánuðum eftir að þjálfun lauk. Niðurstöður sýndu bætingu hjá báðum 

kynjum á daglegri hreyfingu, hreyfigetu, styrk í fótum, hreyfijafnvægi og 

gönguvegalengd jókst auk þess sem líkamsþyngdarstuðull lækkaði. Enginn 

kynjamunur var af áhrifum þjálfunar á kynin. Heildaráhrif þjálfunar á 

hreyfigetu og hreyfijafnvægi héldust í allt að tólf mánuði eftir að íhlutun 

lauk. Í rannsóknarniðurstöðum var ályktað að fjölþætt þjálfun hefði jákvæð 

áhrif á hreyfigetu eldri einstaklinga (Janus Guðlaugsson o.fl., 2013). 

     Nokkrar rannsóknir hafa verið unnar í sambandi við lokaverkefni til 

meistaragráðu við Háskóla Íslands í íþrótta- og heilsufræði hér á landi sem 

tengjast þjálfun eldri aldurshópa. Í rannsókn sem Steinunn Leifsdóttir (2009) 

vann og tengdist áðurnefndri rannsókn Janusar og félaga (Janus 

Guðlaugsson o.fl., 2013) var hópi eldri einstaklinga skipt af handahófi í 

þjálfunarhóp og viðmiðunarhóp og stóð íhlutun yfir í 6 mánuði og fól í sér 

þol- og styrktarþjálfun. Í upphafi rannsóknar reyndist ekki marktækur 

munur á neinum breytum á milli hópa. Niðurstöður sýndu síðan að regluleg 

6 mánaða þjálfun hafði marktæk áhrif á líkamsþyngdarstuðul, mittis og 

mjaðmamál auk þríglýseríðs í blóði meðan aðrir þættir tengdir blóðfitu 

(Kólesteról, HDL, LDL) reyndust óbreyttir (Steinunn Leifsdóttir, 2009). Í 

annarri rannsókn á sama hópi (Guðrún V. Ásgeirsdóttir, 2009) var 

markmiðið að skoða niðurstöður úr spurningalista um heilsutengd lífsgæði 

og hreyfimælum við upphaf og lok 6 mánaða íhlutunar, auk þess að greina 

holdafar (hæð, þyngd, fituprósentu úr DEXA og mittis- og mjaðmamál) og 

sex mínútna göngupróf. Í upphafi var ekki marktækur munur á milli 

þjálfunarhóps og viðmiðunarhóps í neinum af flokkunum innan 
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heilsutengdra lífsgæða. Við lok íhlutunar hjá þátttakendum þjálfunarhóps 

kom í ljós að þeir léttust, ummál mittis minnkaði, líkamsþyngdarstuðull 

lækkaði og fituprósentan einnig. Þeir bættu marktækt við heildarhreyfingu 

og bættu sig í sex mínútna gönguprófi. Þá bættu þeir heilsutengd lífsgæði 

og mátu þrek, líkamsheilsu og líðan betri í lokin. Hjá viðmiðunarhóp 

minnkaði hreyfing en lífsgæðin voru óbreytt. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að markviss þol- og styrktarþjálfun skilar árangri til bættrar heilsu og 

betri lífsgæða hjá eldri aldurshópum (Guðrún V. Ásgeirsdóttir, 2009).  

     Í rannsókn sem Sigurður Örn Gunnarsson (2009) vann var þjálfunarhópur 

borinn saman við viðmiðunarhóp. Þjálfunarhópur stundaði þol- og 

styrktarþjálfun í 6 mánuði. Helstu niðurstöður voru þær að þjálfunarhópur 

bætti árangur sinn marktækt í 32 af 46 mælingum en viðmiðunarhópur í 18 

mælingum og versnaði marktækt í tveimur mælingum. Árangur hjá 

þjálfunarhópi varð marktækt betri í mælingum á ummáli mittis, hlutfalli 

mittis og mjaðma, hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðli, kviðfitu, mjaðmafitu, 

heildarfitu, hlutfalli líkamsfitu og líkamsþyngd. Einnig í hreyfifærniprófum, 

hvíldarpúls lækkaði og gönguvegalengd jókst. Styrkur jókst og vöðvamassi 

jókst í fótum samanlangt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fram kemur 

jákvæður árangur af blandaðri þol- og styrktarþjálfun, á það sérstaklega við 

atriði sem tengjast hreyfifærni eða þáttum eins og þoli, styrk, liðleika og 

snerpu. Þessar niðurstöður styðja mikilvægi þjálfunar hjá eldri 

einstaklingum (Sigurður Örn Gunnarsson, 2009). 

     Líkamleg virkni einstaklinga með tilliti til aldurs, fæðingarárs og tímabila 

var skoðuð í langtímarannsókn á eldri Finnum sem stóð yfir í 30 ár og kemur 

fram í henni að hreyfing varð minni eftir því sem aldurshóparnir urðu eldri. 

Þetta eru niðurstöður sem búast má við að eigi sér stað víðar í heiminum 

nema reynt verði að auka almenna hreyfingu eldri einstaklinga (Borodulin, 

Laatikainen, Juolevi og Jousilahti, 2008).  

     Í langtímarannsókn sem stóð yfir í 33 ár fengust góðar niðurstöður hjá 

þátttakendum sem stunduðu þolþjálfun þrisvar til fjórum sinnum í viku, 

líkamsþyngdarstuðull hélst stöðugur allt tímabilið og ályktað var að 

þolþjálfun hefði jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið sem og öldrunarferlið 

(Kasch o.fl., 1999). Önnur rannsókn sýndi sambærilegar niðurstöður sem 

komst af því að þol- og styrktaríhlutun auk jafnvægis- og liðleikaæfinga 60 – 

79 ára kvenna sem stóð yfir í 8 mánuði skilaði góðum árangri (Marques, 

Carvalho, Soares, Marques og Mota, 2009). Það sýndu einnig niðurstöður úr 

21 vikna styrktar- og/eða þolíhlutunar á miðaldra og eldri hópi kvenna þar 

sem íhlutunarhópur bætti þrek sitt marktækt en viðmiðunarhópur ekki 

(Sillanpaa o.fl., 2009). 
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     Þeir einstaklingar sem eru að sjá um líkams- og heilsurækt fyrir aldraða 

hafa það mikilvæga markmið að reyna að seinka ýmsum einkennum ellinnar 

og nýta til þess möguleika sem fjölbreytt hreyfing hefur upp á að bjóða fyrir 

eldri aldurshópa og efla þekkingu á jákvæðum áhrifum þjálfunar (Jones JH 

og  Rikli RE, 2002). Hinar ýmsu íhlutunarrannsóknir hafa sýnt fram á að eldri 

einstaklingar geta með markvissri þjálfun bætt jákvæð þjálfunaráhrif. Eldri 

einstaklingar geta meðal annars bætt líkamsstöðu sína, jafnvægi, styrk og 

þol með því að stunda alhliða líkamlega þjálfun eða sérhæfða 

styrktarþjálfun (Byberg o.fl., 2009; Fiatarone MS og  Evans WJ, 1990; 

Puggaard, Larsen, Stovring og Jeune, 2000). 

2.5 Heilsutengd lífsgæði 

Lífsgæði eru bæði persónubundin og efnisleg (Tómas Helgason, 2005) og 

geta sýnt fram á hvort sjúkdómar eða takmarkanir af völdum þeirra hafi 

áhrif á getu einstaklings til að lifa eðlilegu lífi (Garr AJ, Gibson B og Robinson 

PG, 2001) sem og líkamlega og sálræna heilsu, félagsleg tengsl, sjálfstæði og 

tengsl við meginþætti í lífi einstaklings (Saxena S og  Orley J, 1997). Með 

auknum möguleikum á meðferð fjölmargra sjúkdóma verður alltaf 

nauðsynlegra að gera sér grein fyrir því hvernig sjúklingar meta líðan sína 

fyrir og eftir meðferð, það er heilsutengd lífsgæði, því flestir vilja ekki aðeins 

bæta árum við lífið heldur gæða árin betra lífi. Heilsutengd lífsgæði fjalla um 

líðan fólks með tilliti til sjúkdóma þess, slysa og meðferðar og eru bætt 

lífsgæði jafn mikilvæg markmið og önnur í heilbrigðisþjónustunni. Mat á 

lífsgæðum er mikilvægt til þess að gera sér grein fyrir líðan fólks (Tómas 

Helgason, 2005). Heilsutengd lífsgæði tengja andlega, félagslega og 

líffræðilega heilsu en geta einnig þar fyrir utan verið mælikvarði á sjúkleika, 

fötlun og ýmis önnur einkenni. Heilsa er ekki einungis það að vera laus við 

sjúkdóma og sameina mælingar heilsutengdra lífsgæða hlutverk, félagslega 

heilsu og almenna vellíðan og tengjast mælingum á virkni daglegra athafna 

og lífshamingju (Andresen EM og  Meyers AR, 2000).  

     Rannsóknir á heilsutengdum lífsgæðum hófust hér á landi árið 1993. Það 

HL-próf (Icelandic Quality of Life) sem reynst hefur áreiðanlegt og réttmætt 

er almennt próf sem hægt er að nota fyrir ýmsa mismunandi hópa fólks, á 

mismunandi aldri, með mismunandi sjúkdóma á mismunandi stigi og svo 

framvegis (Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson, Snorri Ingimarsson og 

Tómas Helgason, 1997; Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn 

Tómasson og Snorri Ingimarsson, 1997). Spurningalisti er lagður fyrir 

þátttakendur í prófinu sem mælir heilsutengd lífsgæði. Fimm meginþættir 

skýra mest af breytileikanum, almennt heilsufar (23,4%), andleg líðan 
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(20,5%), ánægja (9%), svefn (6,9%) og fjárhagur (6,3%). Hver þáttur 

endurspeglar ákveðna hegðunarþætti, reynsluheim og eiginleika 

þátttakenda (Tómas Helgason o.fl., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Þættir heilsutengdra lífsgæða 

Með HL-prófinu eru 12 þættir heilsutengdra lífsgæða metnir og lífsgæðin í 

heild með kvörðum sem sýna betri lífsgæði því fleiri stig sem viðkomandi 

fær (mynd 1). Spurningar eru settar upp þannig að hægt sé að aðgreina 

heilbrigða frá veikum, veikari frá minna veikum og frá fötluðum (Tómas 

Helgason, 2005). 

     Þegar heilsutengd lífsgæði eru skoðuð eftir aldri þá eru þau lakari hjá 

einstaklingum sem eru 70 ára og eldri, sérstaklega er varðar almennt 

heilsufar, þrek og líkamsheilsu en einnig svefn, líðan og heilsutengd lífsgæði 

í heild. Þættirnir fjárhagur og kvíði koma aðeins betur út hjá þeim öldruðu. 

Með hækkandi aldri versnar svefninn og því þurfa fleiri eldri einstaklingar 

oftar að nota svefnlyf en þeir yngri. Aftur á móti nota færri eldri 

einstaklingar verkjalyf, þeir búast kannski frekar við einhverjum verkjum og 

sætta sig frekar við þá, ef þeir eru ekki óbærilegir, sem hluta af því að 

eldast. Fyrst og fremst er það heilsan sem skiptir öllu fyrir lífsgæðin og má 

segja að það sé þrennt sem skiptir máli fyrir viðunandi lífsgæði aldraðra, 

það er góð heilsa, fjárhagslegur möguleiki til að viðhalda lífsvenjum sínum 
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og möguleikar fyrir maka til að fylgjast að til æviloka (Tómas Helgason, 

2005). 
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3 Aðferðir og efniviður 

Í þessum kafla verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar, sagt frá 

uppbyggingu og skipulagi, mæliaðferðum sem notast var við í rannsókninni 

er lýst og að lokum sagt frá tölfræðilegri úrvinnslu. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru einstaklingar sem höfðu tekið þátt í 
doktorsrannsókn Janusar Guðlaugssonar (J. Gudlaugsson o.fl., 2013; Janus 
Gudlaugsson o.fl., 2012; Janus Guðlaugsson o.fl., 2013). Rannsóknin bar 
vinnuheitið Við eldumst öll og hófst um mitt ár 2008 og lauk formlega um 
áramótin 2009/2010. Þátttakendur voru allir úr Öldrunarrannsókn 
Hjartaverndar auk þess sem makar (n=25) þáðu einnig boð um að taka þátt í 
rannsókninni. Allir komu þeir af höfuðborgarsvæðinu og voru á aldrinum 71 
til 90 ára gamlir. Samtals hófu 117 einstaklingar þátttöku. Hópnum var skipt 
handahófskennt í tvo hópa, þjálfunarhóp 1 (H-1; n=56) og þjálfunarhópur 2 
(H-2; n=61). Af þeim 117 einstaklingum sem hófu þátttöku í rannsókninni í 
upphafi mættu til leiks í fimmtu mælingarnar 48 einstaklingar. 

     Á flæðiriti rannsóknarinnar sem sýnir mælingar og þátttakendur frá 
upphafi árið 2008 og til síðustu mælinga árið 2014 (mynd 2) er fjölda 
þátttakanda í rannsókninni gerð góð skil og sést hver hann er í gegnum allt 
tímabilið. Af þeim 117 einstaklingum sem hófu þátt í rannsókninni árið 2008 
eru 48 einstaklingar sem tóku fimmtu mælingunum árið 2014, sem eru 41% 
þátttakenda. Við úrvinnslu gagna eru þessir tveir hópar, fyrri þjálfunarhópur 
og seinni þjálfunarhópur, settir saman þannig að niðurstöður mælinga hjá 
hvorum hópi fyrir sig passi saman. Unnið er því með fjóra tímapunkta, 1) 
upphafspunktur áður en hóparnir hefja þjálfun, 2) eftir sex mánaða þjálfun, 
3) eftir 6 mánaða eftirfylgni og 4) er eftir fimm og hálft ár hjá hópi 1 og eftir 
fimm ár hjá hópi 2. Hjá hvorum hópi fyrir sig dettur út ein mæling, hjá hópi 
1 er það mæling fjögur sem er eftir 12 mánaða eftirfylgni og hjá hópi 2 er 
það fyrsta mælingin því hann hefur ekki þjálfun strax heldur er til 
viðmiðunar. 
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Mynd 2. Flæðirit rannsóknar 

3.2 Uppbygging og skipulag 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að kanna stöðu hópsins fimm árum 

eftir að rannsókninni lauk. Um leið var þetta fimmta mælingin sem gerð var 

á þessum hópi frá árinu 2008. Líkt og sjá má á mynd 1 hér fyrir ofan þá hafa 

í dag verið framkvæmdar fimm mælingar á þátttakendum. Sú fyrsta var 

framkvæmd í júní 2008, önnur mæling var í desember 2008, þriðja mæling 

var í júní 2006 og sú fjórða framkvæmd í desember 2009. Það voru því fimm 

ár síðan síðasta mæling var framkvæmd. Hringt var í alla eftirlifandi 

þátttakendur og þeir boðaðir á kynningarfundi 13. nóvember 2014. Þar 
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fengu þeir upplýsingar um þær mælingar sem framkvæmdar yrðu, fengu 

spurningalista til að svara auk þess sem þau fengu hreyfimæla sem þau áttu 

að ganga með í eina viku. 

     Helstu hreyfimælingar sem gerðar voru áður í rannsókninni voru 

endurteknar og fóru þær fram í Baldurshaga í Laugardal, aðstöðu 

Skylmingasambands Íslands þar sem Knattspyrnusambandi Íslands er til 

húsa í Reykjavík. Þessar mælingar fóru fram 21. nóvember 2014. 

Styrktarmæling fór fram í húsnæði Hjartaverndar í Kópavogi dagana 26. og 

28. nóvember 2014. 

     Mælingar voru gerðar á holdafari, blóðþrýstingi, hvíldarpúls, liðleika,  

vöðvastyrk, hreyfifærni, þoli, heilsutengdum lífsgæðum og daglegri 

hreyfingu með hreyfimælum. Einnig var dagleg hreyfing metin út frá dagbók 

sem þátttakendur héldu í eina viku. 

3.3 Mæliaðferðir 

Hér á eftir verður sagt frá þeim mælingum sem framkvæmdar voru á 

tímabilinu 21. til 28. nóvember 2014. 

3.3.1 Hreyfifærnipróf 

Hreyfifærni var metin með fjórum prófum. Prófin meta meðal annars 

gönguhraða, jafnvægi, styrk og hreyfijafnvægi. 

 

3.3.1.1 SPPB hreyfifærnipróf 

Hreyfifærniprófið, Short physical performance battery test (SPPB) er notað 

til að mæla líkamlega frammistöðu tengt hreyfigetu (Guralnik o.fl., 1994). 

Prófið skiptist í þrjár mælingar; jafnvægispróf, 4 metra göngupróf og standa 

upp úr stól próf.  Markmið prófsins er að meta hreyfifærni neðri útlima, það 

metur þessa þrjá þætti, jafnvægi í kyrrstöðu, gönguhraða og styrk. 

Styrktarmæling prófsins er fólgin í getu einstaklingsins til að standa upp af 

stól og setjast aftur fimm sinnum í röð eins hratt og hann getur. Fyrir hvern 

hluta prófsins fá þátttakendur stig, fjögur stig að hámarki fyrir hverja æfingu 

eða samtals 12 stig að hámarki fyrir þær allar (Guralnik o.fl., 1994; Patel 

o.fl., 2006). 

     Í jafnvægisprófinu þarf þátttakandi að standa án aðstoðar, án þess að 

nota staf eða göngugrind, í þremur stöðum: 1) fætur eru hlið við hlið, 2) 

fætur eru hálf samhliða og 3) fætur eru í beinni línu, hæll er við tá. 

Stjórnandi kemur þátttakanda í rétta stöðu og heldur við hann, þegar 

þátttakandi er tilbúinn þá sleppir stjórnandi takinu. Þarf þátttakandi þá að 
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halda hverri stöðu í 10 sekúndur. Þátttakendur byrja allir á stöðunni þar 

sem fætur eru hálf samhliða, ef það tekst að halda þeirri stöðu í 10 

sekúndur þá er farið í næstu, þá er hæll settur fyrir framan tánna á hinum 

fætinum og má þátttakandi ráða hvorn fótinn hann hefur fyrir framan. Ef 

þátttakandi getur hins vegar ekki haldið stöðunni þar sem fætur eru hálf 

samhliða þá er farið í fyrstu stöðuna, hafa fætur hlið við hlið. Í 4 metra 

gönguprófinu (gönguhraði) er tveimur keilum komið fyrir í 6 metra fjarlægð 

frá upphafspunkti en stjórnandi kom fyrir á brautinni viðmiðum í 4 metra 

fjarlægð frá upphafspunkti, sem þátttakandi vissi ekki af. Þátttakanda eru 

gefin fyrirmæli um að ganga á sínum venjulega hraða eins og hann sé að 

ganga utanhúss. Þátttakendur geta notað tæki sér til stuðnings ef þeir vilja. 

Hver þátttakandi fær tvær tilraunir. Betri tíminn af þessum tveimur er síðan 

notaður við úrvinnslu gagna. Í standa upp úr stól prófinu stendur 

þátttakandi upp úr stól fimm sinnum án þess að nota aðstoð frá höndum. 

Stóll með beinu stólbaki er staðsettur upp við vegg, þátttakandi sést og er 

beðin um að krossleggja hendur á brjósti og standa upp úr stólnum einu 

sinni til að prófa. Þátttakandi er síðan beðinn um að standa upp og setjast 

aftur niður fimm sinnum eins hratt og hann getur, og er tíminn settur af 

stað þegar hann situr í upphafsstöðu og stoppaður þegar þátttakandi er í 

uppréttri stöðu þegar hann stendur upp í fimmta skiptið (Guralnik o.fl., 

1994). 

 

3.3.1.2 Hreyfijafnvægi (8-foot-up-and-go test) 

Prófið er notað til að mæla hreyfijafnvægi og snerpu í hreyfingu sem felst í 

því að standa upp af stól, hringa keilu og setjast aftur niður í stólinn (R. E. 

Rikli, & Jones, C.J, 1999). Þátttakandi er beðinn um að setjast á miðjan 

stólinn með bakið beint, fætur á gólfi og hendur á lærunum. Þegar 

þátttakandi er kominn í rétta stöðu þá fer hann af stað þegar hann er 

tilbúinn og tíminn er þá settur af stað. Þá er staðið upp af stólnum, gengið 

eins hratt og mögulegt er í kringum keiluna, til baka aftur og sest í stólinn. 

Tíminn er stöðvaður þegar þátttakandi sest aftur í stólinn.  Mæld er átta 

feta (2,44 metrar) göngubraut frá fremri stólfótum. Sett er keila við 

brautarenda. Prófið var framkvæmt tvisvar sinnum, báðir tímar voru skráðir 

og sá betri er notaður við úrvinnslu gagna (R. E. Rikli, & Jones, C. J, 2001). 

3.3.2 Liðleiki 

Stuðst var við tvö próf við mat á liðleika, liðleiki í öxlum var metinn með því 

að hendur voru teygðar aftur fyrir bak og liðleiki í neðri hluta líkamans var 
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metinn með því að teyga handleggi niður yfir fætur. Notast var við sömu 

mælistiku í báðum prófunum. 

3.3.2.1 Leiðleiki axla 

Þegar liðleiki í öxlum var mældur stóðu þátttakendur. Hægri höndin var 

teygð yfir og aftur fyrir hægri öxlina og niður eftir hægra herðablaðinu, eins 

langt og mögulegt var. Vinstri hönd var sett aftur fyrir bak og höndin teygð 

upp eftir því í átt að hægri hendinni. Mælistika var síðan sett á milli löngu 

tangar vinstri og hægri handar og fjarlægðin á milli mæld og skráð. Ef 

þátttakandi náði ekki saman með fingurna var talan neikvæð eða í mínus, ef 

hann náðu alveg saman var skráð núll og ef hann náði að víxla höndunum 

var talan jákvæð eða í plús. Liðleiki í vinstri öxl var mældur með sama hætti. 

Fékk hver þátttakandi þrjár tilraunir hvoru megin og var besta mælingin 

skráð. 

3.3.2.2 Leiðleiki í neðri hluta líkamans 

Þátttakandi situr fremst á setu stóls sem hafði verið komið fyrir þannig að 

stólbakið var upp við vegg til að tryggja stöðugleika hans. Í mælingunni var 

hendi teygð niður eftir beinum fótlegg. Fótleggurinn sem teygt var yfir var 

hafður beinn fram, hælinn í gólfi og ökklinn krepptur í 90°. Hinn fóturinn var 

beygður um hné í um 90°. Þegar búið var að koma þátttakanda fyrir í rétta 

upphafsstöðu var mælistikan lögð á hnéð, þannig að núllpunkturinn var við 

tær fótarins sem verið var að mæla. Þátttakandi lagði lófa annarrar handar 

yfir mælistikuna, vinstri hendi ef verið var að mæla hægri fót, og lófa hinnar 

handarinnar þar yfir. Síðan var beinum örmum rennt fram og niður eftir 

mælistikunni, eins langt og náð var í átt að tánum, eða fram fyrir þær. 

Stjórnandi gætti þess að hné þess fótar sem teygt var yfir væri beinn á 

meðan mælt var. Teygja átti sig alveg að sársaukamörkum og halda lengstu 

teygjustöðu í um tvær sekúndur. Bilið var núllpunkti að fingurgómi 

löngutangar neðri handar var mælt og skráð. Ef þátttakandi náði ekki 

núllpunktinum, að tám, þá var talan neikvæð eða í mínus en jákvæð ef hann 

náði fram yfir núllpunktinn, fram yfir tærnar. Mælingin var framkvæmd 

þrisvar sinnum en besta mæling skráð. Mælingin var síðan endurtekin með 

sama hætti fyrir hinn fótlegginn 

. 

3.3.3 Styrktarmælingar 

Framkvæmdar voru tvær styrktarmælingar. Gripstyrkur var mældur og 

styrkur vöðva í framanverður læri. Í báðum tilvikum var styrkur mældur í 

kyrrstöðu. Framkvæmd mælinga á hámarks vöðvastyrk (isometric strenght) í 
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ríkjandi fæti og í ríkjandi hendi, nema annað hafi verið tekið fram,  fór fram í 

sitjandi stöðu í sérhæfðu kraftmælingatæki (adjustable dynamometer chair) 

sem nefnist „Good Strenght“ stóll frá Metitur í Finnlandi (Dey o.fl., 2009). 

     Þátttakandi kom sér fyrir í stólnum og byrjað var á að mæla gripstyrkinn. 

Hnésbætur þátttakanda voru alveg upp við stólsetuna, þátttakandi sat alveg 

við hlið stólsins sem var mæld, bak stólsins var stillt þannig að bak var beint 

og stólarmarnir þannig að olnbogar voru í 90° beygju og axlir afslappaðar. 

Fremst á arminum þeim megin sem var mælt var gripmælitæki sem var stillt 

þannig að hendi var í gripstöðu og önnur liðamót fingra, frá vísifingri til litla 

fingurs voru í 90° beygju. Langatöng var látin nema við rautt merki sem 

staðsett var á handfanginu. Það var síðan hugbúnaður tölvunnar sem 

stjórnaði mælingunni og stjórnandi sagði þátttakanda hvenær hann átti að 

byrja að kreista og hvenær hann átti að hætta. Í upphafi var útskýrt fyrir 

þátttakanda að það þyrfti að kreista þrisvar sinnum með hálfrar mínútu 

millibili. Byrjað var að kreista á fyrstu sekúndu mælingarinnar og hætt á milli 

fjórðu og fimmtu sekúndu. Á meðan var kreist veitti stjórnandi mikla 

hvatningu til að ná fram því allra best hjá þátttakandanum. Niðurstöður 

mælinganna færðust sjálfkrafa  í hugbúnað tölvunnar sem gefur aflestur í 

Newton (N). 

Notast var við sama stól til að mæla styrk vöðva í framanverðu læri. 

Þátttakandi sat í alveg sömu stöðu og þegar gripstyrkurinn var mældur 

nema færði sig inn á mitt sæti stólsins. Á stólnum er stillanlegur armur sem 

gengur niður frá hné og að ökkla. Þessi armur var stilltur þannig að hann sat 

neðst á sköflungnum og nam neðri hluti hans tvær fingurbreiddir fyrir ofan 

hælbein þátttakanda. Þegar þátttakandi var kominn í rétta stöðu var hann 

látinn æfa þessa hreyfingu með því að spyrna fæti á móti stjórnandanum en 

hann hélt hönd sinni á móti fótleggnum. Þannig fékk þátttakandi þjálfun í 

hreyfingunni sem framkvæma átti. Ökklinn var síðan festur með ól við 

nemann og belti var þrengt um mitti þátttakanda þannig að hann sat alveg 

fastur. Því næst var útskýrt fyrir þátttakanda að spyrna þyrfti fætinum fram 

þrisvar sinnum með hálfrar mínútu millibili. Byrjað var að spyrna á fyrstu 

sekúndu mælingarinnar og hætt á milli fjórðu og fimmtu sekúndu. Á meðan 

þátttakandi þrýsti fætinum fram veitti stjórnandi mikla hvatningu til að ná 

fram því allra besta hjá þátttakandanum. Niðurstöður mælinganna færðust 

sjálfkrafa í hugbúnað tölvunar, líkt og í gripstyrknum, sem gaf aflestur í 

Newton (N). 
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3.3.4 Sex mínútna göngupróf 

Sex mínútna göngupróf er algengt þolgefandi áreynslupróf, þar sem álag er 

neðan hámarks, til að mæla hagnýta líkamlega afkastagetu einstaklinga (Du, 

Newton, Salamonson, Carrieri-Kohlman og Davidson, 2009) og er 

viðurkennt mælitæki til að greina þol eldri einstaklinga (Bautmans, Lambert 

og Mets, 2004). Gönguprófið er fljótlegt og ódýrt mælitæki, byggir það 

einungis á göngu og líkist því daglegri hreyfingu (Teramoto o.fl., 2000).  

Í upphafi er stillt upp 16 metra göngubraut, en hver metri er táknaður 

með keilu og er gengið fram og til baka í kringum keilurnar. Þátttakandi 

byrjar við keilu á öðrum endanum, gengur beint í átt að keilunni sem er á 

hinum endanum, út fyrir hana og til baka aftur. Fjórum stólum var komið 

fyrir um brautina þar sem þátttakandi settist niður eftir prófið eða ef hvíld 

þurfti á meðan á prófinu stóð. Prófið var tekið innanhúss. Púlsmælir var á 

öllum þátttakendum, púlsinn var tekinn áður en prófið hófst, strax eftir að 

því lauk og síðan einni mínútu eftir að prófinu lauk og hann skráður niður. 

Einn þátttakandi var tekinn í einu og var stöðugt fylgst með líkamlegri líðan 

hans. Meðan þátttakandi var að ganga voru honum veittar upplýsingar 

þegar tvær mínútur voru liðnar og aftur eftir fjórar mínútur og sagt að halda 

áfram á sömu braut. Stjórnandi skráði niður fjölda umferða og í lokin var 

reiknað út hversu langt í metrum þátttakandi komst á sex mínútum. 

3.3.5 Holdafarsmælingar 

Holdafar var þátttakanda var metið út frá nokkrum mælingum. Hæð og 

þyngd voru mæld og út frá þeim mælingum var reiknaður út 

líkamsþyngdarstuðull. Mælingar voru gerðar á ummáli mittis og mjaðma og 

síðan hlutfall þessara mælinga reiknað, mittis- og mjaðmahlutfall. 

     Hæð þátttakanda var mæld með nákvæmni upp á 0,1 cm með ákveðnum 

mæli (Seca 206, Seca Ltd, Birmingham, UK). Þyngd var mæld með nákvæmni 

upp á 0,1 kg og notast var við ákveðinn mæli (Seca HV120, SecaLtd, 

Birmingham, UK) og voru þátttakendur létt klæddir á meðan mæling fór 

fram. Líkamsþyngdarstuðull (BMI) var síðan reiknaður út frá líkamsþyngd og 

hæð og er mælikvarði til að meta holdafar fólks, þyngd (kg) deilt með hæð 

(m) í öðru veldi (þyngd í kílóum / hæð í metrum²). 

     Ummál mittis var mælt með málbandi upp á 0,5 cm nákvæmni, mælt var 

um það svæði sem einstaklingur var grennstur. Ummál mjaðma var einnig 

mælt með málmbandi upp á 0,5 cm nákvæmni, mælt var það svæði sem 

einstaklingur var breiðastur. Þessar mælingar eru framkvæmdar í standandi 

stöðu. Út frá þessum tveimur mælingum var fundið út mittis- og 
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mjaðmahlutfall sem reiknað er út þannig að ummál mittis (cm) er deilt í 

með ummáli mjaðma (cm). 

3.3.6 Blóðþrýstingur og hjartsláttur í hvíld (HRR) 

Blóðþrýstingur í hvíld (BÞ), slagbilsþrýstingur (SBÞ), þanbilsþrýstingur (DBP) 

og hjartsláttur í hvíld (HRR) var mældur með því að nota Omron M4-I 

blóðþrýstingsmæli (Omron Healthcare UK). BÞ og HRR var mældur í sitjandi 

stöðu eftir að þátttakandi hafði setið rólegur í um 5 mínútur í rólegu 

herbergi. Þrjár mælingar voru gerðar með einnar mínútu millibili og 

meðaltal allra mælinga var notað í tölfræðilega úrvinnslu. 

3.3.7 Dagleg hreyfing 

Þátttakendur skráðu í hreyfidagbók alla þá hreyfingu sem þau gerðu á einni 

viku. Dagbókinni fylgdi einnig spurningalisti þar sem spurningarnar spurðu 

um hreyfivenjur þeirra frá því að síðustu mælingar voru gerðar um áramótin 

2009 og 2010. Einnig var spurt um hreyfingu og stöðuna síðustu mánuði. Í 

dagbókinni er spurt um hvers konar tegund af hreyfingu var framkvæmd, 

svo sem gönguferðir, styrktarþjálfun, leikfimi og sund og hversu lengi 

æfingar stóðu yfir. Út frá því var reiknaður út heildartími í hreyfingu á einni 

viku. Spurningalisti fylgdi með til að styrkja dagsbókarfærslur. Fjölluðu 

spurningarnar um þolgefandi æfingar; hvers oft í viku, hve lengi í hvert 

skipti og hvaða tegund af hreyfingu stunduð var. Spurningar um 

styrktaræfingar fjölluðu um hversu oft í viku, hve margar endurtekningar 

voru framkvæmdar í hvert skipti og hversu mörg sett voru að jafnaði tekin 

fyrir. 

3.3.8 Heilsutengd lífsgæði 

Spurningalistinn Heilsutengd lífsgæði (HL) var lagður fyrir þátttakendur. HL-

prófið er staðlað próf sem metur heilsutengd lífsgæði einstaklinga (Tómas 

Helgason o.fl., 1997). Það samanstendur af 13 þáttum og markmið þess er 

að meta heilsufar, einbeitingu, depurð, samskipti, fjárhag, þrek, kvíða, 

líkamsheilsu, verki, sjálfsstjórn, svefn, líðan og lífsgæði, sem eru 

heildarlífsgæði einstaklingsins. HL-prófið er staðlað fyrir konur og karla hjá 

mismunandi aldurshópum og er hægt að nýta það til að meta heilsutengd 

lífsgæði hjá ólíkum einstaklingum. Samanlögð einkunn í hverjum þætti er 

breytt í T-einkunn og þýðir hærri tala betri lífsgæði. Niðurstöður 

spurningalista eru settar inn í tölvu og listinn tengdur tölvuforriti sem 

reiknar út niðurstöður hans (Tómas Helgason o.fl., 1997). Heilsutengd 

lífsgæði byggja á mati einstaklinga á áhrifum sjúkdóma og heilsu á færni 
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sína og líðan. Nauðsynlegt er við mælingu á heilsutengdum lífsgæðum að 

hafa viðmið svo hægt sé að meta frávik sem mælingar sýna og til að meta 

hvort endurteknar mælingar benda til bata eða hnignunar. Sýnt hefur verið 

fram á áreiðanleika og réttmæti prófsins (Tómas Helgason, Júlíus K. 

Björnsson, Kristinn Tómasson og Erla Grétarsdóttir, 2000). 

3.4 Tölfræði 

Nafnleyndar var tryggt við úrvinnslu ganga með því að nota 

rannsóknarnúmer þátttakenda. Í upphafi voru öllum gögnum úr fimmtu 

mælingunni bætt inn í Microsoft Office Excel (2007) skal með öllum fyrri 

mælingunum og það síðan sett yfir í tölfræðiforritið SAS Enterprise Guide 

hugbúnaðinum, útgáfu 6.1 (64-bit) en allar niðurstöður voru greindar í því. 

Aðhvarfsgreining fyrir endurteknar mælingar var notuð við 

tölfræðigreiningu á gögnunum. Til þess að gera grein fyrir fylgni á milli 

mælinga á sama einstaklingi var notaður slembiþáttur (random effect). 

Notuð var sjálfsaðhverf samfylgni (first order autoregressive covariance) 

milli mælinga. Leiðrétt var fyrir aldri. Samanburður milli tímapunkta var 

metinn með línulegum tengslum út frá stikum líkans og að því loknu var 

kannað hvort munur væri milli kynja á þessum línulegu tengslum. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum mælinga. Í upphafi 

verður fjallað um helstu upplýsingar sem tengjast þátttakendum í þessari 

rannsókn auk brottfalls þátttakenda. Síðan verða niðurstöður þátttakenda 

sem mættu til mælinga bornar saman við fyrri tímapunkta í rannsókninni. 

4.1 Þátttakendur 

Það voru 48 einstaklingar, 19 karlar og 29 konur, sem tóku þátt í þessum 
eftirfylgnimælingum. Sú fyrsta var framkvæmd um mitt ár 2008 og sú 
síðasta í árslok 2014. Þátttakendur í þessari rannsókn voru á aldrinum 79 
ára til 92 ára og var meðalaldur þeirra 83,1 ár. Niðurstöður úr öllum 
mælingum hjá hópnum í heild og körlum og konum sérstaklega, má sjá í 
töflu 1. Á töflunni sést einnig hvort um kynjamun sé að ræða í einstökum 
mælingum, en munur fannst á hæð, mittismáli, mjaðmamáli, hlutfalli mittis 
og mjaðma, liðleika í öxlum, á púls við lok 7 mínútu göngu og fót- og 
gripstyrk. 

Tafla 1. Grunnupplýsingar um þátttakendur 
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4.2 Brottfall þátttakenda 

Af þeim 117 einstaklingum sem tóku þátt í fyrri rannsókninni eru 14 

einstaklingar látnir. Meðalaldur þeirra í upphafi var 82,7 ár, en sá yngsti var 

71 árs og sá elsti 89 ára. Einstaklingar sem eftir voru á lífi í lok árs 2014 

(N=103) fengu allir boð um að taka þátt í mælingunum, 48 einstaklingar sáu 

sér fært um að mæta til mælinga en 55 einstaklingar ekki. Helstu ástæður 

fyrir að hafna þátttöku var heilsuleysi, þá sérstaklega að hreyfigeta var orðin 

lítil sem engin, erfiðir sjúkdómar og veikindi maka. Meðalaldur þess hóps í 

dag er 85,4 ár, sá yngsti er 77 ára og sá elsti 95 ára. 

     Ef hóparnir eru skoðaðir þá má sjá að meðalaldur þeirra sem eru látnir er 

hæstur ef tekið er mið af upphafsmælingu rannsóknar eða 82,7 ár. Þeir sem 

gátu ekki mætt til mælinga eru næst elstir og var meðalaldur þeirra þá 80,4 

ár og að lokum var meðalaldur þeirra sem komu í mælingar 77,5 ár. Eftir að 

hafa borið niðurstöður þessa hópa saman kom í ljós að engin marktækur 

munur var á þessum hópum þegar þeir voru metnir á fyrri tímapunktum; við 

upphafsmælingu, eftir 6 mánaða þjálfun og eftir 6 mánaða eftirfylgni. 

4.3  Holdafarsmælingar, blóðþrýstingur og hjartsláttur í hvíld 

Niðurstöður á hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðli (LÞS) sýndu engan 

marktækan mun hjá öllum hópnum á neinum tímapunkti og eins hjá bæði  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Niðurstöður á líkamsþyngdarstuðli á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), 
eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 
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körlum og konum, fyrir utan hæð hjá körlum sem höfðu minnkað frá 

upphafsmælingu (p<0,01), eftir 6 mánaða þjálfun (p<0,001)  og eftir 6 

mánaða eftirfylgni (p<0,001) (tafla 2). 

     Myndir sem  settar eru fram sýna breytingar á tímapunktum. Fyrst fyrir 

alla á milli tímapunkta 1–2 og síðan fyrir kynin sér, síðan fyrir alla á milli 

tímapunkta 2–3  og síðan fyrir kynin sér, síðan fyrir alla milli tímapunkta  

3–4 og síðan kynin sér, síðan fyrir alla milli 1–4 sem sýnd er með efstu 

línunni fyrir ofan myndina og fyrir kynin sér og síðan fyrir alla milli 

tímapunkta 2–4 sem sýnd er með neðri línunni fyrir ofan myndina og fyrir 

kynin sér. 

     Ef skoðaður er LÞS hópsins frá upphafsmælingu þá er allur hópurinn, 

konur og karlar að lækka frá upphafsmælingu og þar til 6 mánaða þjálfun 

líkur. Eftir 6 mánaða eftirfylgni og einnig í þessari 5 ára eftirfylgni nú er ekki 

um marktækar breytingar að ræða á LÞS (mynd 3). 

     Niðurstöður á slagbilsþrýstingi (efri mörk) sýna að hann hefur lækkað á 5 

ára eftirfylgnimælingu hjá öllum hópnum og báðum kynjum frá 

upphafsmælingu (p<0,001), 6 mánaða þjálfun (p=0,004) og einnig frá 6 

mánaða eftirfylgni (p=0,001). Niðurstöður frá upphafsmælingu sýna að allur 

hópurinn, konur og karlar lækka frá upphafsmælingu og þar til 6 mánaða 

þjálfun lauk (tafla 3, mynd 4). Þanbilsþrýstingur (neðri mörk) mælist lægri í 

5 ára eftirfylgnimælingu miðaða við upphafsmælingu (p<0,001), einnig 

miðað við 6 mánaða þjálfun (p=0,003) og 6 mánaða eftirfylgni (p=0,002) 

(tafla 3, mynd 5). Hjá körlum lækkuðu aðeins neðri mörkin miðað við 

upphafsmælingu (p=0,004) en hjá konum var lækkunin tengd öllum 

tímapunktum. Niðurstöður frá upphafsmælingu sýna að hópurinn lækkaði á 

tímabilinu frá upphafi og þangað til eftir 6 mánaða þjálfun, eftir það var 

engin breyting sýnileg. Eftir 5 ára eftirfylgni hafði hópurinn síðan lækkað 

marktækt frá öllum fyrri tímapunktum (tafla 3, mynd 5).  

     Niðurstöður á hjartslætti í hvíld sýna að hann hefur út frá lokamælingu 

hækkað marktækt hjá öllum hópnum, frá upphafsmælingu (p=0,04), eftir 6 

mánaða þjálfun (p=0,001) og eftir 6 mánaða eftirfylgni (p<0,001). Út frá 

báðum kynjum hefur hann hækkað marktækt frá því eftir 6 mánaða þjálfun 

og eftir 6 mánaða eftirfylgni (tafla 3). Niðurstöður frá upphafsmælingu sýna 

að hann lækkaði á 6 mánaða þjálfunartíma og einnig við 6 mánaða 

eftirfylgni. Við 5 ára eftirfylgni hefur hvíldarpúls hækkað borið saman við 

aðra tímapunkta, bæði hjá öllum hópnum og báðum kynjum (mynd 6). 
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Tafla 2. Niðurstöður á hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðli á öllum tímapunktum. 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3. Niðurstöður á blóðþrýstingi og hjartslætti í hvíld á öllum tímapunktum. 
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Mynd 4. Niðurstöður á slagbilsþrýstingi á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), eftir 6 
mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Niðurstöður á þanbilsþrýstingi á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), eftir 6 
mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 
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Mynd 6. Niðurstöður á hjartslætti í hvíld á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), eftir 
6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

Niðurstöður á ummáli mittis sýna að mittismál er minna að lokinni sex 

mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu, hjá öllum hópnum og báðum 

kynjum (p<0,001). Ef tímabilið frá upphafsmælingu að 5 ára eftirfylgni er 

skoðað kemur í ljós minnkun á mittismáli hjá öllum hópnum (p=0,02) og 

konum (p=0,03). Aðrar breytingar komu ekki fram milli tímapunkta (tafla 4, 

mynd 7).  

     Niðurstöður á ummáli mjaðma sýna að mjaðmamál er minna að lokinni 

sex mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu, hjá öllum hópnum 

(p<0,001), konum (p<0,001) og körlum (p=0,009). Ef tímabilið frá 

upphafsmælingu að 5 ára eftirfylgni er skoðað kemur í ljós að engar 

breytingar komu fram á milli tímapunkta hjá öllum hópnum og hjá báðum 

kynjum (tafla 4, mynd 8). 

     Niðurstöður á hlutfalli mittis og mjaðma sýnda að hlutfallið er minna að 

lokinni sex mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu, hjá öllum hópnum 

(p<0,001), konum (p<0,001) og körlum (p=0,006). Ef tímabilið frá 

upphafsmælingu að 5 ára eftirfylgni er skoðað kemur í ljós að það hefur 

minnkað hjá öllum hópnum (p=0,01)  og einnig hjá konum (p=0,03) en 

engan mun var að finna hjá körlunum (tafla 4). 
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Mynd 7. Niðurstöður á ummáli mittis á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), eftir 6 
mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Niðurstöður á ummáli mjaðma á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), eftir 6 
mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 
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Tafla 4. Niðurstöður á ummáli mittis, ummáli mjaðma og mittis- og mjaðmahlutfalli á öllum tímapunktum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5. Niðurstöður á 6 mínútu gönguprófi og hjartslætti við lok þess á öllum tímapunktum. 
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4.4 Hreyfi- og þolmælingar 

Niðurstöður í sex mínútu gönguprófinu sýnda að þol jókst að lokinni sex 

mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu, hjá öllum hópnum (p<0,001), 

og konum (p<0,001) og körlum (p=0,003). Ef tímabilið frá upphafsmælingu 

að 5 ára eftirfylgni er skoðaða kemur í ljós minnkun á gönguvegalengd hjá 

öllum hópnum og báðum kynjum, frá upphafsmælingu (p=0,001), frá því 

eftir 6 mánaða þjálfun og 6 mánaða eftirfylgni (p<0,001) (tafla 5, mynd 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Niðurstöður á 6 mínútu gönguprófi á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), 
eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

SPPB-hreyfifærniprófið skiptist í þrjá hluta; jafnvægi, 4 metra göngu og 

standa upp úr stól. Niðurstöður á heildarstigafjölda prófsins sýnda aukningu 

að lokinni sex mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu, hjá öllum 

hópunum (p<0,001), konum (p=0,004) og körlum (p=0,01) og einnig að 

lokinni sex mánaða eftirfylgni miðaða við lok sex mánaða þjálfunar (p=0,03). 

Ef tímabilið frá upphafsmælingu að 5 ára eftirfylgni er skoðað kemur í ljós 

að lækkun var á heildarstigafjölda að lokinni sex mánaða þjálfunar, hjá 

öllum hópnum (p<0,001) og konunum (p=0,003) og að lokinni sex mánaða 

eftirfylgni, hjá öllum hópnum (p<0,001), konunum (p<0,001) og körlunum 

(p=0,03) (tafla 6). 

     Niðurstöður á jafnvægi sýna að engar breytingar komu fram á milli 

tímapunkta, hvorki frá upphafsmælingu né við 5 ára eftirfylgni. Niðurstöður 

(mynd 10) í 4 metra göngunni sýna að hraðinn jókst að lokinni sex mánaða 
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þjálfun miðaða við upphafsmælingu, hjá öllum hópnum (p=0,004), 

konunum (p=0,01) og körlunum (p=0,01) og einnig að lokinni sex mánaða 

eftirfylgni miðaða við upphafsmælingu (p=0,007). Ef tímabilið frá 

upphafsmælingu að 5 ára eftirfylgni er skoðað kemur í ljós minnkun á hraða 

hjá öllum hópnum að lokinni sex mánaða eftirfylgni (p=0,01) og hjá konum 

(p=0,03). Aðrar breytingar koma ekki fram á milli tímapunkta (mynd 11). 

Niðurstöður í að standa upp úr stól sýndu að tíminn minnkaði að lokinni sex 

mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu, hjá öllum hópnum og báðum 

kynjum (p<0,001). Einnig varð minnkun á tíma að lokinni sex mánaða 

eftirfylgni miðaða við lok sex mánaða þjálfunar, hjá öllum hópnum 

(p=0,001) og konum (p=0,009). EF tímabilið frá upphafsmælingu að 5 ára 

eftirfylgni er skoðað kemur í ljós að öllum hópnum hefur hrakað að lokinni 

sex mánaða þjálfun (p=0,008) og að lokinni sex mánaða eftirfylgni 

(p<0,001), konunum hafði einnig hrakað við lok bæði sex mánaða þjálfunar 

(p=0,002) og sex mánaða eftirfylgni (p<0,001) en körlunum við lok sex 

mánaða eftirfylgni (p=0,009) (mynd 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Niðurstöður á heildarstigafjölda í SPPB-hreyfifærniprófi á fjórum tímapunktum; 
upphafs mæling (1), eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára 
eftirfylgni (4). 
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Mynd 11. Niðurstöður á SPPB-4 metra göngu á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), 
eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Niðurstöður á SPPB-standa upp úr stól á fjórum tímapunktum; upphafs mæling 
(1), eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 
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Tafla 6. Niðurstöður á SPPB-hreyfifærniprófi og 8 feta hreyfijafnvægi á öllum tímapunktum
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Niðurstöður í 8-feta göngujafnvægi sýna að göngujafnvægi batnaði að 

lokinni sex mánaða þjálfun miðaða við upphafsmælingu, hjá öllum hópnum 

og báðum kynjum (p<0,001). Ef tímabilið frá upphafsmælingu að 5 ára 

eftirfylgni er skoðað kemur í ljós að öllum hópnum og körlum hrakaði við 

lok sex mánaða eftirfylgni (p=0,03) (tafla 6, mynd 13).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Niðurstöður á 8-feta göngujafnvægi á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), 
eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

 

4.5 Liðleiki 

Niðurstöður á fjórum mismunandi liðleikamælingum, að teygja fram yfir 

hægri fót (mynd 14), teygt fram yfir vinstri fót (mynd 15), teygja yfir vinstri 

öxl (mynd 16) og teygt yfir hægri öxl (mynd 17), sýndu engar breytingar hjá 

öllum hópnum, sem og hjá bæði konum og körlum, fyrir utan teygt fram yfir 

hægri fót hjá konum þá hafði liðleiki minnkað við lok sex mánaða þjálfunar 

(p=0,03) og 6 mánaða eftirfylgni (p=0,03) út frá 5 ára eftirfylgni (tafla 7). 
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Tafla 7. Niðurstöður á liðleikamælingum á öllum tímapunktum 
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Mynd 14. Niðurstöður á liðleika - teygt yfir hægri fót á fjórum tímapunktum; upphafs mæling 
(1), eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Niðurstöður á liðleika - teygt yfir vinstri fót á fjórum tímapunktum; upphafs mæling 
(1), eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 
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Mynd 16. Niðurstöður á liðleika - teygt yfir vinstri öxl á fjórum tímapunktum; upphafs mæling 
(1), eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Niðurstöður á liðleika - teygt yfir hægri öxl á fjórum tímapunktum; upphafs mæling 
(1), eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 
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4.6 Styrktarmælingar 

Niðurstöður á fótstyrk sýna að styrkur jókst að lokinni sex mánaða þjálfun 

miðaða við upphafsmælingu hjá öllum hópnum (p<0,001), konum (p<0,001) 

og körlum (p=0,004). Við lok sex mánaða eftirfylgni miðað við sex mánaða 

þjálfun þá minnkaði styrkurinn hjá öllum hópnum (p=0,01) og hjá konunum 

(p=0,007). Ef tímabilið frá upphafsmælingu að 5 ára eftirfylgni er skoðað 

kemur í ljós tap á fótstyrk hjá öllum hópnum að lokinni sex mánaða þjálfun 

(p<0,001) og sex mánaða eftirfylgni (p=0,004). Karlarnir töpuðu styrk frá 

öllum fyrri tímapunktum, frá upphafi (p=0,03), að lokinni sex mánaða 

þjálfun (p=0,003) og sex mánaða eftirfylgni (p=0,006) en konurnar við lok 

sex mánaða þjálfun (p=0,02) (tafla 8, mynd 18).  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Niðurstöður á fótstyrk á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), eftir 6 
mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

Niðurstöður á gripstyrk sýna að styrkur jókst að lokinni sex mánaða þjálfun 

miðaða við upphafsmælingu, hjá öllum hópnum (p=0,003), konum (p=0,01) 

og körlum (p=0,03). Ef tímabilið frá upphafsmælingu að 5 ára eftirfylgni er 

skoðað kemur í ljós tap á gripstyrk hjá öllum hópnum út frá öllum fyrri 

tímapunktum, frá upphafsmælingu (p<0,001), að lokinni sex mánaða þjálfun 

(p<0,001) og sex mánaða eftirfylgni (p<0,001). Karlarnir töpuðu styrk út frá 

öllum fyrri tímapunktum, frá upphafsmælingu (p<0,001), að lokinni sex 

mánaða þjálfun (p<0,001) og sex mánaða eftirfylgni (p<0,001). Konurnar 

töpuðu einnig styrk út frá öllum fyrri tímapunktum, frá upphafsmælingu 
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(p=0,01), að lokinni sex mánaða þjálfun (p=0,003) og sex mánaða eftirfylgni 

(p=0,006) (tafla 8, mynd 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Niðurstöður á gripstyrk á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), eftir 6 
mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 
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Tafla 8. Niðurstöður á fótstyrk og gripstyrk á öllum tímapunktum. 

 

Tafla 9. Niðurstöður á daglegri hreyfingu út frá dagbókarfærslu á öllum tímapunktum. 
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4.7 Dagleg hreyfing 

Niðurstöður á daglegri hreyfingu út frá dagbókarfærslum þátttakenda sýna 

að hreyfing jókst að lokinni sex mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu 

hjá öllum hópnum og báðum kynjum (p<0,001). Að lokinni þjálfun og þar til 

sex mánaða eftirfylgni lauk minnkaði hreyfingin hjá öllum hópnum og 

báðum kynjum (p<0,001). Ef tímabilið frá upphafsmælingu að fimm ára 

eftirfylgni er skoðað kemur í ljós minnkun á hreyfingu hjá öllum hópnum og 

báðum kynjum að lokinni sex mánaða þjálfun (p<0,001) (tafla 9, mynd 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Niðurstöður á daglegri hreyfingu á fjórum tímapunktum; upphafs mæling (1), 
eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 

     Niðurstöður á mínútufjölda á dag hjá þátttakendum sem komu í fimm 

ára eftirfylgni sýna að 25 einstaklingar (52,1%) af öllum hópnum, 9 karlar 

(47,4%) og 16 konur (55,2%), eru að hreyfa sig í minna en 15 mínútur á dag. 

Af öllum hópnum eru 16 einstaklingar (33,3%), 6 karlar (31,3%) og 10 konur 

(34,5%), að hreyfa sig í 16 til 30 mínútur á dag. Þá eru sjö einstaklingar 

(14,6%) af öllum hópnum, fjórir karlar (21,1%) og þrjár konur (10,3%), að 

hreyfa sig meira en 30 mínútur á dag (mynd 21). 

     Niðurstöður á hve oft í viku styrktarþjálfun er stunduð hjá þátttakendum 

sem komu í fimm ára eftirfylgni sýna að flestir í hópnum stunda ekki 

styrktarþjálfun eða 35 einstaklingar (72,9%), 14 karlar (73,7%) og 21 kona 
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(72,4%). Tveir einstaklingar af öllum hópnum, einn karl og ein kona, stunda 

styrktarþjálfun einu sinni í viku og 11 einstaklingar, fjórir karlar og sjö konur 

stunda styrktarþjálfun tvisvar sinnum í viku eða oftar (mynd 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21. Niðurstöður á daglegri hreyfingu (mín/dag) við 5 ára eftirfylgni 

 

Mynd 22. Niðurstöður á hversu oft í viku styrktarþjálfun er stunduð við 5 ára eftirfylgni 
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4.8 Heilsutengd lífsgæði  

Niðurstöður á heilsutengdum lífsgæðum sýna að þau jukust hjá öllum 

hópnum (p=0,03) að lokinni sex mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu. 

Ef tímabilið frá upphafsmælingu að fimm ár eftirfylgni er skoðað kemur í 

ljós að engar breytingar komu fram á milli tímapunkta. Niðurstöður á 

tveimur prófþáttum, þrek og líðan, sýndu að þrek (p=0,04) og líðan 

(p=0,005)   versnaði frá lokum sex mánaða þjálfunar að fimm ára eftirfylgni 

hjá öllum hópnum (tafla 10, mynd 21). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Niðurstöður á heilsutengdum lífsgæðum á fjórum tímapunktum; upphafs mæling 
(1), eftir 6 mánaða þjálfun (2), eftir 6 mánaða eftirfylgni (3) og eftir 5 ára eftirfylgni (4). 
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Tafla 10. Niðurstöður á heilsutengdum lífsgæðum á öllum tímapunktum. 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsókn var að kanna líkamlega stöðu eldri einstaklinga 

sem mættu í mælingu fimm árum eftir að fyrri rannsókn lauk. Helstu 

niðurstöður þessarar rannsóknar segja okkur að neikvæðar breytingar eiga 

sér stað á hreyfigetu og tengdum breytum hjá eldri einstaklingum yfir 

ákveðinn tíma sé ábendingum um daglega hreyfingu ekki fylgt eftir. 

     Svar við fyrri rannsóknarspurningu um hvort orðið hafi breyting á 

hreyfigetu, styrk, þoli og daglegri hreyfingu hópsins eftir að rannsókn lauk 

fyrir fimm árum er í stuttu máli að hópurinn sem mætti í mælingu hefur 

tapað styrk í bæði fótum og höndum, hreyfigeta hefur versnað, þol minnkað 

og dagleg hreyfing orðin mun minni frá því við lok sex mánaða þjálfunar. 

Svar við seinni rannsóknarspurningu um hver staðan á þeim 

einstaklingum sem tóku einungis þátt í fyrstu fjórum mælingunum væri 

miðað við þá einstaklinga sem tóku þátt í fimmtu mælingum þessarar 

rannsóknar er að enginn munur fannst á neinum mælingum milli þessara 

hópa þegar þeir voru metnir á fyrri tímapunktum; við upphafsmælingu, eftir 

6 mánaða þjálfun og eftir 6 mánaða eftirfylgni. 

      Sú tilgáta sem sett var fram í byrjun um stöðu hópsins um að hreyfigeta, 

styrkur, þol og dagleg hreyfing hafi staðið í stað eða minnkað frá því síðasta 

mæling var framkvæmd stenst. Seinni tilgátan sem sett var fram um 

brottfall þátttakenda að hreyfigeta, styrkur, þol og dagleg hreyfing hafi 

verið slakari hjá þeim einstaklingum sem tóku einungis þátt í fyrstu fjórum 

mælingunum“, stenst hins vegar ekki. 

5.1 Þátttakendur 

Af þeim 103 einstaklingum sem fengu boð um þátttöku í þessari fimmtu 

mælingu afþökkuðu 55 einstaklingar boðið, eða 53,4%. Helstu ástæðurnar 

fyrir því voru heilsuleysi, hreyfigeta orðin lítil að mati þátttakenda sem ekki 

treystu sér í mælingar auk þess sem nokkrir voru farnir að nota hjólastól. Þá 

hömluðu sjúkdómar þátttöku og veikindi maka. Það eru því einstaklingar í 

þessum hópi sem eru verr á sig komnir líkamlega en þeir sem tóku þátt og 

treystu sér því ekki til að vera með. Í þessum hópi voru einnig einstaklingar 

sem eru vel á sig komnir, eða um fimm talsins, en höfðu ekki tíma til að taka 

þátt vegna ýmissa ástæðna. Hugsanlega eru þessar niðurstöður ekki 

yfirfæranlegar á alla eldriborgara en endurspegla samt að einhverju leiti 
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getu hjá hluta af þessum aldurshópi. Rannsóknir hafa þó sýnt að veikburða 

eldri einstaklingar geta mestan hag haft  af þjálfun (Landi o.fl., 2008; Seguin 

og  Nelson, 2003). Það sýnir sig að nauðsynlegt er að viðhalda þjálfun hjá 

þessum aldurshópi, því hópurinn sýndi markvissar framfarir eftir þjálfun úr 

fyrri rannsókninni (J. Gudlaugsson o.fl., 2013; Janus Gudlaugsson o.fl., 2012; 

Janus Guðlaugsson o.fl., 2013) en hefur því miður farið aftur niður á við 

núna fimm árum síðar. Það jákvæða er þó við þessar niðurstöður að 

hópurinn er í sumum tilfellum ekki komin á byrjunarreit, það er að segja 

ekki verr stödd frá því að þau mættu í upphafsmælingu árið 2008. Þetta á til 

dæmis við um styrk í fótum, heilsutengdu lífsgæðin, 

líkamsþyngdarstuðullinn, hreyfifærnin, liðleikinn og ummál mittis, en 

niðurstöður eru nú þær sömu og þær voru við upphafsmælingu. 

     Takmarkanir þessarar rannsóknar má tengja brottfalli þátttakenda, sem 

var um 41% frá upphafsmælingu árið 2008. Í þessum brottfallshópi eru 14 

einstaklingar sem eru látnir. Þeir þátttakendur sem ekki gáfu kost á sér í 

þessa fimmtu mælingu voru marktækt eldri og treystu sér í flestum tilfellum 

ekki vegna heilsu sinnar.  

5.2 Holdafar og blóðþrýstingur 

LÞS lækkaði marktækt eftir að 6 mánaða þjálfun lauk en eftir það hafa engar 

marktækar breytingar orðið. Það er jákvæð þróun því ekki er gott að fólk 

léttis um og of með aldrinum (Dey o.fl., 2009). Því hærri sem LÞS er, þeim 

mun meiri líkur eru á að skert hreyfigeta geri vart við sig meðal eldri 

einstaklinga að mati Balzi og félaga (2010). Auk þess getur dregið úr 

athöfnum daglegs lífs  eftir því sem LÞS er hærri (Balzi o.fl., 2010). 

Niðurstöður alls hópsins og bæði karla og kvenna má flokka sem heilbrigða 

þyngd samkvæmt ákveðnum stöðlum fyrir 65 ára og eldri einstaklinga, en 

þá skal LÞS vera 24 – 30 kg/m² (Winter, MacInnis, Wattanapenpaiboon og 

Nowson, 2014). Aðrar breytingar á holdafari sýndu litla breytingar. Þó má 

geta að ummál mittis og mjaðma minnkaði marktækt við lok íhlutunartíma 

hjá hópnum en eftir það hafa engar breytingar orðið fyrir utan að 

mittisummál lækkaði frá upphafsmælingu miðað við fimm ára eftirfylgni. 

Það er jákvætt að slíkar breytingar séu ekki til staðar. Þetta gæti sagt okkur 

að breytingar á holdafari, sem hægt er að ná fram með þjálfun, séu að 

haldast hjá hópnum frá upphafi. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að 

án þess að breyting hafi orðið á líkamsþyngd þá er samt minnkun á kviðfitu 

(J. Gudlaugsson o.fl., 2013; Kay og  Fiatarone Singh, 2006; Seidell, Perusse, 

Despres og Bouchard, 2001). Í mælingum þessa hóps að lokinni sex mánaða 

íhlutunar koma þessi niðurstaða einnig fram (J. Gudlaugsson o.fl., 2013), 
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jafnframt því að bæting varð á vöðvamassa á kviðsvæði. Með ummáli mittis 

getum við sagt til um kviðfitu og er ummál mjaðma mælikvarði á vöðva og 

fitusöfnun undir húð (Seidell o.fl., 2001). Við getum því samkvæmt þessu 

litið svo á að hópurinn sé ekki að bæta við sig fitu hvað þessar niðurstöður 

varðar. 

Blóðþrýstingur, bæði efri og neðri mörk, höfðu lækkað marktækt út frá 

öllum fyrri tímapunktum. Meðaltalsþrýstingur hjá hópnum við fimm ára 

eftirfylgni, þar sem slagbilsþrýstingur (efri mörk) er 138,4 mmHg og 

þanbilsþrýstingur (neðri mörk) er 69,4 mmHg, má flokka samkvæmt 

viðmiðunarmörkum fyrir blóðþrýsting sem gefin eru út af Hjartavernd sem 

eðlilegan þrýsting (Hjartavernd, 2002). Á efri árum eru eðlilegar breytingar á 

æðakerfinu stífnun slagæða, minnkandi sveigjanleiki og í mörgum tilfellum 

háþrýstingur og æðakölkun sem eru nokkuð algeng hjá elda fólki (Jón 

Snædal, 1996). Líklegra er að efri mörk hækki meira en neðri mörk með 

hækkandi aldri, efri mörk hækka jafnt og þetta á meðan neðri mörk eiga til 

með að lækka eftir sextugt (Franklin o.fl., 1997). Með reglulegri þjálfun 

styrkist hjartað og dælir meira magni af blóði í hverju slagi við minna álag. 

Þrýstingur verður þar af leiðandi minni á æðarnar sem getur lækkað 

blóðþrýstinginn (Mayo Clinic Staff, 2012). Niðurstöður í þessari rannsókn 

sýna að blóðþrýstingur hefur farið niður á við en ekki uppá við þó að 

hreyfifærni, styrkur og þol hafi versnað og dagleg hreyfing minnkað hjá 

hópnum. Það er jákvætt þar sem háþrýstingur er algengur á efri árum, þó 

að neðri mörkin geti lækkað og er það í takt við niðurstöðurnar.  

5.3 Hreyfifærni  

Hreyfifærni hópsins versnaði hvað varðar heildar stigafjölda í SPPB-

hreyfifærniprófi og undirþáttunum að standa upp úr stól og fjögurra metra 

gönguprófi frá lokamælingum miðað við fyrri tímapunkta. Hreyfijafnvægi 

var verra samanborið við 6 mánaða þjálfun og 6 mánaða eftirfylgni. 

Hreyfifærni hjá bæði körlum og konum varð marktækt betri eftir þjálfun, í 

heildarstigafjölda í SPPB-prófi, í 4 metra göngu og í stólaæfingu. Hópurinn 

bætti sig einnig í 8-feta hreyfijafnvægi (J. Gudlaugsson o.fl., 2013; Janus 

Gudlaugsson o.fl., 2012; Janus Guðlaugsson o.fl., 2013).  

     Meta má skerta hreyfigetu með 8-feta hreyfijafnvægi og SPPB-prófi og 

hefur það sterka tengingu við veikleika í stoðkerfi neðri hluta líkamans, þá 

sérstaklega vöðvakraft og eykur líkur á að eldri einstaklingar detti (Kwon 

o.fl., 2009). Leiðir slíkur veikleiki auk þess af sér minni hreyfigetu og fötlun 

(Guralnik, Ferrucci, Simonsick, Salive og Wallace, 1995; Kwon o.fl., 2009). Í 

rannsóknum hefur komið í ljós vöðvakraftur hefur sterk línuleg tengsl við 
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heildarniðurstöður SPPB-prófs og almenna hreyfigetu (Hunter, McCarthy og 

Bamman, 2004; Lambert og  Evans, 2005; Reid, Naumova, Carabello, Phillips 

og Fielding, 2008; Visser o.fl., 2002). Niðurstöður rannsóknarinnar eru í 

samræmi við það, þar sem vöðvastyrkur hefur einnig minnkað. Fjögurra 

metra göngupróf SPPB-prófsins er talið gott mælitæki til að greina 

breytingu á hreyfigetu eldri einstaklinga auk þess sem prófið hefur 

mikilvægt forspárgildi um hæfni til að ráða við athafnir daglegs lífs. Sé 

þjálfun ekki viðhaldið þá tapast sá ávinningur sem er til staðar (Teixeira-

Salmela o.fl., 2005).  

     Niðurstöður rannsókna sem gerð var á eldri konum sem tóku þátt í átta 

mánaða blandaðri þjálfun sýndu að áhrif þjálfunarinnar voru mjög góð og 

juku konurnar hreyfifærni sína, styrk og liðleika. Þessar sömu konur voru 

síðan mældar aftur þremur mánuðum seinna og kom í ljós að bæði styrkur 

og liðleiki höfðu minnkað aftur (Carvalho, Marques og Mota, 2009). Í 

annarri íslenskri rannsókn komu fram svipaðar niðurstöður. Árangur 

þjálfunar var góður en tveimur árum eftir að henni lauk höfðu allar 

jákvæðar breytingar gengið til baka (Janus F. Guðlaugsson, Ólafur Thor 

Gunnarsson og Erlingur Jóhannsson, 2007). Það er því mikilvægt að viðhalda 

reglulegri þjálfun hjá þessum aldurshópi til að halda í þær jákvæðu 

breytingar sem verða við þjálfun. 

5.4 Þol 

Þol hópsins sem metið var með sex mínútna gönguprófi versnaði út frá 

öllum fyrri tímapunktum sé miðað við lokamælingar. Gönguvegalengd í 6 

mínútna gönguprófi jókst, örlítið meira hjá körlum en konum, miðað við lok 

sex mánaða þjálfunar og hélst stöðug þangað til við sex mánaða eftirfylgni.  

     Auka má þol eldri einstaklinga með markvissri þjálfun, óháð kyni. Jákvæð 

áhrif hreyfingar á hreyfigetu og almenna heilsu eldri einstaklinga geta 

dregið úr dánartíðni, sjúkdómum og örorku með reglubundinni hreyfingu 

(Harris, Owen, Victor, Adams og Cook, 2009). Niðurstöður fyrri rannsóknar á 

þessum sama hópi sýna þessi tengsl við markvissa þjálfun (J. Gudlaugsson 

o.fl., 2013; Janus Gudlaugsson o.fl., 2012; Janus Guðlaugsson o.fl., 2013). Sé 

þoli ekki viðhaldið þá hrakar því líkt og niðurstöðurnar sýna. Þá er almennt 

álitið að hægt sé að lækka hvíldarpúls með þolþjálfun hjá eldra fólki 

(Borresen og  Lambert, 2008; Huang, Shi, o.fl., 2005). Niðurstöður sýna að 

svo getur verið því eftir 6 mánaða þjálfun hjá hópnum lækkaði hvíldarpúls 

marktækt en hefur hækkað aftur marktækt hjá hópnum miðað við fimm ára 

eftirfylgni. Það er í samræmi við það að þol þeirra hefur minnkað og 

hvíldarpúlsinn því aukist í samræmi við það. 
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     Miðað við stöðuna á hópnum sem mætti í fimm ára eftirfylgni má sjá að 

með minnkun á daglegri hreyfingu verður skerðing á hreyfigetu eldri 

einstaklinga, styrkur minnkar og þol verður minna. Mikilvægi markvissar 

þjálfunar er því virkilega mikilvægt fyrir þennan aldurshóp til að halda í þau 

lífsgæði sem þjálfunin getur veitt þeim. Fyrir þennan aldurshóp þurfa að 

vera í boði ýmis tækifæri til að geta stundað markvissa fjölþætta þjálfun og 

að þeim sé gefinn kostur á að stunda hreyfingu við þeirra hæfi. Við sjáum að 

um leið og fjölþætt þjálfun verður minni þá minnkar líkamleg virkni og það 

getur haft þær afleiðingar í för með sér að athafnir daglegs lífs verða 

erfiðari. 

5.5 Styrkur 

Styrkur, bæði fót- og gripstyrkur, tapaðist hjá hópnum þegar fimm ára 

eftirfylgniniðurstöður eru skoðaðar. Tap á fótstyrk var marktækur frá því lok 

sex mánaða þjálfunar og sex mánaða eftirfylgni, eftir að hafa aukist á sex 

mánaða þjálfunartíma. Tap á gripstyrk var marktækt frá upphafsmælingum, 

frá því eftir 6 mánaða þjálfun og 6 mánaða eftirfylgni, eftir að hafa aukist 

eftir þjálfun. Þetta sýnir okkur að styrkur tapast með aldri sé engin þjálfun 

til staðar. Virkni einstaklinga og vöðvastyrkur, sérstaklega í fótum hafa 

mikið að segja um það hversu hratt hreyfigeta minnkar með aldri. Því meiri 

sem virkni og vöðvastyrkur er því lengur heldur fólk hreyfigetunni (Buchman 

o.fl., 2007).  

     Minnkandi vöðvaafl og vöðvakraftur í neðri útlimum líkamans er oft 

skýringin á takmarkaðri hreyfigetu einstaklinga á efri árum (Puthoff og  

Nielsen, 2007). Þá hefur rannsókn sýnt að fylgni er á milli gripstyrks og þátta 

eins og fötlunar, ótímabærra dauðsfalla og aukinnar hættu á aukaverkunum 

eða lengri sjúkrahúslegu. Út frá því er dregin sú ályktun að gripstyrkur sé 

góður mælikvarði á veikleika miðaldra og eldra fólks (Bohannon, 2008). 

     Blanda af þol- og styrktarþjálfun getur skilað sama árangri og 

styrktarþjálfun ein og sér (Izquierdo, Hakkinen, Ibanez, Kraemer og 

Gorostiaga, 2005). Það má því segja að þessar tvær tegundir þjálfunar 

haldist í hendur og vegi hvor aðra upp í að bæta ýmsa líkamlega þætti 

einstaklinga. Niðurstöðurnar sýna að bæði þol og styrkur hefur minnkað 

með hækkandi aldri þessara einstaklinga. Eftir að þjálfunartímabili lauk 

höfðu báðir þessir þættir hækkað hjá hópnum. Það er því mikilvægt að 

viðhalda reglulegri þjálfun til að sporna gegn því að minnkun verði á þoli og 

styrk. Auk þess sjáum við að um leið og tap verður á þessum þáttum þá 

minnkar hreyfigetan. Allir þessir þættir spila lykilhlutverk í því að 

einstaklingar haldi góðri heilsu á efri árum. 
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5.6 Dagleg hreyfing 

Dagleg hreyfing var metin út frá dagbókarfærslum þátttakenda, sem 

einstaklingar héldu út sjálfir í eina viku og skráðu hjá sér þá hreyfingu sem 

stunduð var á því tímabili. Ákveðnar takmarkanir eru við það því þú getur 

ekki metið ákefðina og hversu nákvæmur tíminn var þar sem einstaklingar 

skrá hjá sér sjálfir og geta mistúlkað sýna hreyfingu, sem gefur ekki nógu 

nákvæmar niðurstöður. Þeir höfðu þá ákveðna reynslu af þessum 

skráningum úr fyrri mælingum rannsóknar og þekktu skráningarblöðin. 

     Líkamleg virkni einstaklinga með tilliti til aldurs, fæðingarárs og tímabila 

var skoðuð í langtímarannsókn á eldri Finnum sem stóð yfir í 30 ár og kemur 

fram í henni að hreyfing varð minni eftir því sem aldurshóparnir urðu eldri. 

Þetta eru niðurstöður sem búast má við að eigi sér stað víðar í heiminum 

nema reynt verði að auka almenna hreyfingu eldri einstaklinga (Borodulin 

o.fl., 2008).  

     Miðað við niðurstöðurnar þá hefur dagleg hreyfing þessara einstaklinga 

minnkað frá því að sex mánaða þjálfun lauk. Hópurinn er ekki að ná 

alþjóðlegum og um leið íslenskum ráðleggingum um daglega hreyfingu, sem 

er að lágmark 30 mínútur á dag. Hópurinn er að meðaltali að hreyfa sig 16,7 

mínútur á dag sem er of lítið miðaða við íslenskar ráðleggingar 

(Lýðheilsustöð, 2008). Þó má segja að algengt er að sjá þennan aldurshóp 

hreyfa sig í kringum 15-20 mínútur á dag, svo ef til vill koma þessar 

niðurstöður ekki á óvart og áhrif sex mánaða íhlutunar úr rannsókninni því 

hætt að gæta þegar hópurinn í heild er skoðaður. Niðurstöður úr fyrri 

rannsókninni sýndu að í upphafi var um 60% þátttakenda að hreyfa sig í 

minna en 15 mínútur á dag en eftir að þjálfun lauk var um 30% að hreyfa sig 

í 16 – 30 mínútur og 70% að hreyfa sig í 30 mínútur eða meira. Þegar 

eftirfylgni var síðan framkvæmd þá hafði hreyfing aftur minnkað en þó ekki 

líkt og í byrjun, en um 30% hreyfði sig í 0-15 mínútur á dag, um 35% hreyfði 

sig 16-30 mínútur og um 35% í meira en 30 mínútur (Janus Gudlaugsson 

o.fl., 2012). Það segir okkur að hópurinn er ekki að viðhalda sinni daglegu 

hreyfingu síðan að þjálfun lauk. 

     Þátttakendur skráðu hjá sér og svöruðu spurningum um styrktarþjálfun. 

Miðað við þær niðurstöður þá eru flestir úr hópnum ekki að stunda neina 

styrktarþjálfun, einungis 13 af 48 einstaklingum sem stunda styrktarþjálfun 

einu sinni eða oftar í viku. Niðurstöður úr fyrri rannsókn sýndu að við 

upphafsmælingar var um 90% þátttakenda sem stundaði enga 

styrktarþjálfun en við lok sex mánaða þjálfunar hafði hópurinn stundað 

styrktarþjálfun tvisvar sinnum eða oftar í viku. Þegar 6 mánaða eftirfylgni 

var síðan framkvæmd þá hafði styrktarþjálfunin minnkað hjá einstaklingum 
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og um helmingur hópsins stundaði enga styrktarþjálfun en hinn 

helmingurinn stundaði ennþá styrktarþjálfun einu sinni eða oftar í viku 

(Janus Gudlaugsson o.fl., 2012). Þó hópurinn í dag sé búinn að tapa styrk og 

stærstu hluti hópsins stundi enga styrktarþjálfun þá er greinilegt að sú 

þjálfun sem þeir fengu á íhlutunartíma er að skila ákveðnum árangri miðað 

við upphafsmælingar.  

     Eins og sagt hefur verið frá þá er styrktarþjálfun á efri árum nauðsynleg 

til að viðhalda hreyfigetu og gera það mögulegt að stunda athafnir daglegs 

lífs. Fyrir þennan aldurshóp er því mjög mikilvægt að viðhalda styrknum til 

að geta lifað lengur sjálfstæðara lífi. Þessar niðurstöður eru einnig í takt við 

aðrar rannsóknir (Buchman o.fl., 2007; Ferri o.fl., 2003),því hópurinn hefur 

tapað styrk og hreyfigeta hefur versnað, en allt eru þetta þættir sem haldast 

í hendur. Hægt er að koma í veg fyrir tap á styrk og að hreyfigeta versni með 

því að stunda reglulega þjálfun, og þá einna helst styrktarþjálfun, sem þarf 

að vera hluti af daglegri hreyfingu. 

5.7 Heilsutengd lífsgæði 

Heilsutengd lífsgæði jukust eftir sex mánaða þjálfun en eftir það hafa engar 

marktækar breytingar orðið þó þau hafi aðeins minnkað hjá hópnum í dag. 

Miðaða við niðurstöður rannsókna Tómasar Helgasonar og félaga hér á 

landi (Tómas Helgason, 2005; Tómas Helgason o.fl., 2000; Tómas Helgason 

o.fl., 1997) þá eru heilsutengd lífsgæði lakari hjá einstaklingum sem eru 70 

ára og eldri, sérstaklega þættirnir heilsufar, þrek og líkamsheilsa en einnig 

svefn, líðan og heilsutengd lífsgæði í heild. Fyrst og fremst er það heilsan 

sem skiptir öllu fyrir lífsgæðin. Miðað við þetta þá metur hópurinn einungis 

að þrek sitt hafi minnkað frá því eftir sex mánaða eftirfylgni og hið sama 

segja þeir um líðan sína. Annars hafa engar marktækar breytingar orðið hjá 

hópnum og meta þau heilsutengdu lífsgæði sín mjög svipað og þau gerðu 

þegar rannsóknin hófst. Álykta má því að ef til vill endurspegla heilsutengdu 

lífsgæðin ágætlega þær breytingar eða þá stöðu lífsgæða sem nú eru til 

staðar með tilliti til stöðu á hreyfigetu þeirra einstaklinga nú og í upphafi 

rannsóknar. Góð heilsa er hverjum manni dýrmæt og á það ekki síst við 

þegar aldurinn færist yfir. Til að viðhalda góðri heilsu er fjölþætt heilsurækt 

nauðsynleg. 

5.8 Jákvæð áhrif þjálfunar 

Niðurstöður fyrri rannsóknar, sem þessi rannsókn er framhald af, sýna á 

skýran hátt að hægt er að hafa jákvæð áhrif á hreyfigetu þessa aldurshóps 

með markvissri en hóflegri þjálfun (J. Gudlaugsson o.fl., 2013; Janus 
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Gudlaugsson o.fl., 2012; Janus Guðlaugsson o.fl., 2013). Þjálfun ætti að vera 

hluti af hefðbundinni heilsugæslu aldraðra þar sem líklegt er að hún hafi 

áhrif á mörg líffæri og líffærakerfi (Talbot, Metter og Fleg, 2000) og  geti þar 

af auki skilað sér í sparnaði í heilbrigðiskerfinu (Baicker, Cutler og Song, 

2010; van Dongen o.fl., 2011).  

     Fjölþætt þjálfun hefur jákvæð áhrif á hreyfigetu eldri einstaklinga og 

varðveita áunnar breytingar í hreyfigetu í allt að 12 mánuði (J. Gudlaugsson 

o.fl., 2013; Janus Gudlaugsson o.fl., 2012; Janus Guðlaugsson o.fl., 2013). 

Algengasta orsökin að eldra fólk hreyfir sig ekki er áhugaleysi. Aðrir þættir 

eins og vantrú á áhrif þjálfunar, erfiðleikar með að koma sér á milli staða, 

verkir, veikindi og orkuleysi hafa einnig áhrif (Crombie o.fl., 2004; King, 

Rejeski og Buchner, 1998). Betri árangur næst með skipulagðri þjálfun en 

óskipulagðri hreyfingu í tómstundum. Jákvæð heilsufarsleg áhrif af lífsstíl 

hjá eldri einstaklingum sem inniheldur miðlungs hreyfingu getur þó haft 

áhrif (Shephard, 1997) og með þjálfun geta aldraðir aukið bæði þol og 

hreyfifærni. Einnig hafa komið fram vísbendingar um að hreyfing dragi úr 

líkum á hreyfifærniskerðingu (Keysor, 2003) sem er jafnframt einn 

lykilþáttur sem tengdur er að geta sinnt athöfnum daglegs lífs fyrir eldri 

aldurshópa. 

     Skipulögð þjálfun eykur lífsgæði og bætir líkamlegt og andlegt atgervi 

einstaklinga, ekki síður hjá eldri aldurshópum en þeim sem yngri eru 

(Rejeski o.fl., 2009; Schlicht, Camaione og Owen, 2001). Að eldri 

einstaklingar stundi markvissa þjálfun sýnir jákvæð þjálfunaráhrif og er talið 

áhrifaríkast að stunda alhliða líkamlega þjálfun í bland við styrktarþjálfun 

(Byberg o.fl., 2009; Puggaard o.fl., 2000). Mikilvægt er að eldra fólki sé gefið 

tækifæri til að stunda almenna heilsurækt. Það er því mikilvægt fyrir 

hagsmuni þessa hóps að bæta aðstöðu fyrir þá eða veit þeim greiðan 

aðgang að fjölþættri heilsurækt með aðgengi að sérfræðingum á sviði 

heilsueflingar eins og íþróttafræðinga, sjúkraþjálfara og næringarfræðinga. 

Því þurfa bæði stjórnendur sveitarfélaga og þingmenn á Alþingi að taka 

höndum saman við að efla heilsu og heilsutengd lífsgæði þessa hóps.  

     Einnig er mikilvægt að skapa fyrir þennan hóp góða aðstöðu þannig að 

hinir eldri og þeir sem yngri eru skynji að fjölþætt heilsurækt sé í raun 

forvarnarstarf. Þá er mikilvægt að átta sig á því að öldruðum mun fjölga 

gríðarlega á næstu áratugum og því er það talið þjóðhagslega hagkvæmt 

sparnaður fyrir þjóðfélagið að sinna þessum aldurshópi vel þar sem mikill 

kostnaður fylgir sjúkrahúsvist og dvöl á öldrunarheimilum eða sjúkrahúslega 

getur verið kostnaðarsöm hjá eldri aldurshópum. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru samhljóma öðrum rannsóknum 

(Buchman o.fl., 2007; Gschwind o.fl., 2013; Romero-Arenas o.fl., 2013)  um 

mikilvægi reglubundinnar þjálfunar fyrir eldri aldurshópa til að koma í veg 

fyrir tap á hreyfifærni, styrk og þoli. Neikvæð breyting á þessum þáttum 

getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir athafnir daglegs lífs og almenn lífsgæði 

þessa aldurshóps.  

     Niðurstöðurnar sýna okkur einnig hversu mikilvægt það er að eldri 

einstaklingar stundi reglulega fjölþætta heilsurækt til að bæta lífsgæði sín til 

hins betra, lifa sjálfstæðara lífi og að geta sinnt sínum daglegu athöfnum 

eins lengi og kostur er. Einstaklingar lifa nú lengur en áður og aldurshópi 

eldri einstaklinga fer ört fjölgandi. Með aukna hreyfingu að leiðarljósi er 

hægt að aðstoða þessa einstaklinga við að búa lengur í heimahúsum, 

minnka álagið á heilbrigðiskerfið og koma í veg fyrir ótímabæra stofnvist. 

Aukin lífsgæði á efri árum gerir einstaklingum kleift að lifa betra og 

skemmtilegra lífi. 

     Að fá að vinna með þessum aldurshópi eru forréttindi, þau eru full af 

lífsánægju og gleði sem smitar út frá sér. Þau meta góðu heilsu sína svo 

mikils og telja hana það mikilvægasta sem þau geta átt á þessum efri árum. 

Þátttakendur í rannsókninni nutu góðs af því að hafa í tekið þátt frá upphafi, 

því niðurstöður sýna að á flestum breytum hafa þeir ekki misst allt það sem 

þau höfðu í upphafi. Haldið heilsufarsstöðu sinni stöðugri á fimm ára 

tímabili með tilliti til upphafsmælingar. Þeir sem mættu í þessa fimmtu 

mælingu höfðu það margir hverjir á orði hvað þjálfunin úr fyrri hluta 

rannsóknarinnar hafi gert þeim gott og þakka henni að stórum hluta þá 

góðu heilsu sem þau hafa enn þann dag í dag. Það sýnir okkur að þessi 

aldurshópur metur heilsu sína mikils, að þeim sé sinnt og sýndur áhugi.  

     Mikilvægt er að halda áfram að framkvæma rannsóknir á þessu sviði 

þannig að finna út hver staðan er hjá þessum aldurshópi á ýmsum 

heilsufarlegum breytum og hvað sé hægt að gera til að bæta félagslega og 

andlega heilsu þeirra. Mun þessi rannsókn vonandi vera vakning að aukinni 

hreyfingu hjá eldri einstaklingum og að stjórnendur samfélaga sjái á skýran 

hátt að leggja þurfi í markvissa vinnu til að auka lífsgæði þessa aldurshóps. 

Þessi aldurshópur þarf á stuðningi að halda og mikilvægt er að honum sé 

sinnt líkt og öðrum. Í framhaldi af þessari rannsókn mun höfundur vonandi 
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geta nýtt sér þessa reynslu við að aðstoða fólk á þessum aldri og starfað við 

það að bæta heilsu og líkamlegt hreysti þessa aldurshóps. Það er mikilvægt 

að öllum líði vel á líkama og sál og því viðeigandi að ljúka þessu verkefni  á 

orðunum: 

 

„Heilbrigð sál í hraustum líkama“ 

Ungmennafélag Íslands – ræktun lýðs og lands
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Viðauki 1. Boðsbréf til þátttakenda 

Boðsbréf  og upplýsingar um rannsóknina 

Líkams- og heilsurækt aldraðra 

Íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu og betri lífsgæða. 

 

Kæri þátttakandi                                                                                     Nóvember, 2014 

 

Nú eru liðin um 5 ár síðan síðustu mælingar voru framkvæmdar á þátttakendum í 
rannsókninni Líkams- og heilsurækt aldraðra – Íhlutunarrannsókn til bættrar heilsu 
og betri lífsgæða. Þú varst einn af þeim sem tókst þátt í þessari rannsókn og viljum 
við nota tækifærið og þakka þér fyrir síðast.  

Í tilefni af því að fimm ár eru liðin frá síðustu mælingum höfum við ákveðið að 
framkvæma aftur hluta af þeim mælingum sem þá voru gerðar. Mælingar fara fram 
í nóvember 2014 á sömu stöðum og áður, í höfuðstöðvum KSÍ og í Hjartavernd.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar nú er að kanna líkamsástand þessa hóps 5 árum 
eftir að mælingum lauk árið 2009. Einnig á að kanna hreyfifærni ykkar og 
afkastagetu. Því verða nokkrar af sömu mælingum endurteknar..  

Eftirfarandi mælingar fara allar fram í höfuðstöðvum KSÍ eins og síðast fyrir utan 
styrktarmælingu sem fram fer í Hjartavernd: 

1. Heilsufarsupplýsingar (staðlaður spurningalisti). 
2. Dagleg hreyfing (staðlaður spurningalisti). 
3. Heilsutengd lífsgæði (staðlaður spurningalisti). 
4. Dagleg hreyfing mæld með sérhæfðum hreyfi- og hröðunarmælum sem 

þátttakendur bera á sér yfir ákveðinn tíma. 
5. Hreyfifærni  

a. SPPB-hreyfifærnipróf. 
b. 8 feta hreyfijafnvægispróf . 

6. Styrktarmælingar   
7. Þolmæling (6 mínútna göngupróf) 
8. Blóðþrýstingsmæling og mæling á hvíldarpúls. 
9. Hæðar- og þyngdarmælingar með sérhæfðum mælitækjum 

Hér eru nokkur atriði sem við viljum minna þig og þátttakendur á: 

 Á kynningarfundi 13. nóvember 2014, færð þú eftirfarandi gögn: 

o Upplýst samþykki sem þú þarft að undirrita. 

o Upplýsingar um tíma- og dagsetningar í mælingar. 

o Hröðunarmæla (hreyfimæla) sem þú berð á þér í nokkra daga og 
skilar síðan inn aftur.  
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 Hreyfimælinn setur þú á þig á staðnum og berð  hann á þér 
fram að skiladegi. Nánari upplýsingar um framkvæmd 
mælinga verður að finna á sérstöku blaði sem þú færð. 

o Spurningalistar um heilsufar og Heilsutengd lífsgæði sem þú svarar. 

o Dagbók til að fylla út og spurningar um hreyfivenjur. 

Með bréfi þessu óska rannsakendur frá Háskóla Íslands eftir áframhaldandi 
þátttöku þinni í rannsókninni. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Dr. Erlingur Jóhannsson, prófessor. Sími: 
8971115 Netfang: erljo@hi.is 

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í rannsókninni óskum við eftir að þú kynnir þér 
verkþætti hennar vel og hafir síðan samband við ábyrgðarmann rannsóknar eða 
aðra rannsakendur ef þú telur þörf á því.  

Við munum hafa samband við þig vegna upplýsts samþykkis innan þriggja daga 
frá móttöku þessa bréfs. Þátttaka þín er mjög mikilvæg og kemur nafn þitt hvergi 
fram við úrvinnslu eða birtingu rannsóknarinnar. Farið með allar upplýsingar sem 
trúnaðarmál.   

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt 
hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, 
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 

 

 

Með þökk og kærri kveðju 

Erlingur Jóhannsson 

Erlingur Jóhannsson 
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Viðauki 2. Upplýst samþykki 
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Viðauki 3. Heilsufarsupplýsingar 
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Viðauki 4. Spurningalisti vegna líkams- og heilsuræktar 
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Viðauki 5. Hreyfidagbók 
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Viðauki 6. Spurningalistinn Heilsutengd lífsgæði  



 

102 

 

 



 

103 

 

 



 

104 

 

 



 

105 

 

 



 

106 

Viðauki 7. Eyðublað með mælingum 
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Viðauki 8. Hreyfimælingar 
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Viðauki 9. Bréf til Vísindasiðanefndar 
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