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Ágrip 

Mat á daglegri hreyfingu, hreyfigetu og heilsutengdum  

  lífsgæðum eldri aldurshópa í Rangárþingi eystra 

Tólf vikna íhlutunarverkefni  

Inngangur: Regluleg hreyfing er öllum einstaklingum nauðsynleg til að viðhalda góðri 

heilsu. Með reglulegri hreyfingu er hægt að seinka öldrunareinkennum, bæta afkastagetu og 

lífsgæði. Markviss hreyfing með áherslu á þolgefandi og styrkjandi æfingar getur haft jákvæð 

áhrif á hreyfigetu hvers einstaklings og komið í veg fyrir ýmis langvarandi 

heilsufarsvandamál.  

Markmið: Markmið þessa rannsóknarverkefnis var að meta heilsufarsstöðu einstaklinga 60 

ára og eldri í Rangárþingi eystra fyrir og eftir 12 vikna þol- og styrktarþjálfun auk ráðgjafar 

um næringu og hollustuhætti.  

Aðferð: Þátttakendur voru mældir í upphafi tólf vikna íhlutunar og að henni lokinni. Helstu 

mælingar voru á daglegri hreyfingu, heilsutengdum lífsgæðum, líkamsþyngdarstuðli og 

mittis- og mjaðmamálshlutfalli. Short Physical Performance Battery test (SPPB) 

hreyfigetupróf var framkvæmt ásamt blóðþrýstings- og hvíldarpúlsmælingu. Þol var mælt 

með sex mínútna gönguprófi auk þess sem liðleiki og handstyrkur var mældur. 

Niðurstöður: Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 57 þátttakendur af 62 luku tólf 

vikna rannsóknar- og íhlutunarverkefni. Brottfall var um 8%. Munur var á daglegri hreyfingu 

þátttakenda (p<0,001) að lokinni 12 vikna þjálfun sem jókst úr 12,5 mínútum í 24,4 mínútur 

að meðaltali. Hreyfifærni þátttakenda varð betri að lokinni 12 vikna þjálfun, liðleiki og 

handstyrkur batnaði auk þess sem heilsutengd lífsgæði þátttakenda færðust til betri vegar. Að 

lokinni 12 vikna þjálfun vildu 80% af þátttakendum halda áfram markvissri þjálfun til lengri 

tíma. 

Umræða og ályktun: Þær jákvæðu breytingar, sem komu fram í þessu rannsóknarverkefni, 

eru hverjum eldri einstaklingi mikilvægar. Niðurstöður ýta undir að koma megi til móts við 

þau markmið sem flestir sækjast eftir en það er að geta sinnt athöfnum daglegs lífs og dvalið í 

sjálfstæðri búsetu eins lengi og kostur er auk þess að koma í veg fyrir of snemmbæra innlögn 

á dvalar- og hjúkrunarheimili. Niðurstöður sýna hve mikilvægt getur verið að gefa eldri 

aldurshópum tækifæri til þátttöku í fjölþættri heilsurækt í sveitarfélögum, efla heilsutengdar 

forvarnir og svara þannig kröfum um bætta heilsu í ört vaxandi samfélagi eldri aldurshópa í 

framtíðinni. Til að ganga úr skugga um það þarf að íhluta og fylgjast með þátttakendum í 

lengri tíma. 
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Abstract 

Evaluation of daily physical activity, mobility and 

quality of life for the elderly in Rangárþing eystra 

A twelve week intervention program 

Introduction: Regular exercising is necessary for all individuals to maintain good health. By 

exercising regularly signs of aging can be delayed and capacity and quality of life can be 

increased. Effective exercising with an emphasis on endurance and strength can have a 

positive effect on one´s movement capability and prevent various long term health problems. 

Objective: The objective of this research project was to evaluate the health status for 

individuals, 60 years and older, in Rangárþing eystra before and after a 12 week endurance 

and strength training, as well as to advise the individuals on nutrition and hygiene. 

Method: Participants were measured in the beginning of a 12 week intervention and after. 

The main parameters were daily exercise, health related quality of life, body mass index 

(BMI) as well as waist and hip ratio (WHR). Short Physical Performance Battery test (SPPB), 

blood pressure and resting heart rate were also measured. Endurance was measured with a six 

minute walking test and by evaluating mobility and arm strength. 

Results: The main results of the study were that 57 out of 62 participants completed the 

twelve week research and intervention program. Drop out rate was about 8%. Participants 

increased their daily exercise during the 12 week program from 12.5 minutes to 24.4 minutes, 

this difference was significant (p<0,001). The participants’ movement capability, mobility 

and arm strength increased at the end of the 12 week training program, and health related 

quality of life improved. At the end of the 12 week program 80% of participants wanted to 

continue exercising regularly in the long run. 

Discussion and conclusion: The positive change that appeared in this research project is 

important to all older individuals. By exercising in a various manner people can better achieve 

their goal of being able to perform the tasks of daily life and live on their own as long as they 

can and furthermore it can prevent people from being too early committed to residential or 

nursing homes. The results show the importance of giving the elderly the opportunity of 

exercising in the local community, of promoting health-related prevention and thereby 

meeting the demand for better health in the elderly’s rapidly increasing population.  
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1. Inngangur 

Regluleg hreyfing er öllum einstaklingum nauðsynleg til að viðhalda góðri heilsu, þar með 

talið eldri einstaklingum. Rannsóknir á eldri einstaklingum hafa sýnt að með reglulegri 

hreyfingu sé hægt að seinka öldrunareinkennum og bæta lífsgæði (Janus Friðrik Guðlaugsson 

o.fl., 2013; Jones og Rose, 2005). Af ýmsum ástæðum er æskilegt að fylgjast með líkamlegri 

virkni og heilsu einstaklinga á efri árum. Í flestum löndum heims ná íbúar sífellt hærri aldri og 

með hækkandi aldri hreyfa einstaklingar sig almennt minna. Kyrrseta eða lítil líkamleg virkni 

er sjálfstæður áhættuþáttur í tengslum við langvarandi heilsufarsvandamál og hefur skapað 

aðstæður sem ógna heilsu þjóða um heim allan (A. C. King, Rejeski og Buchner, 1998; M. B. 

King o.fl., 2002). 

Langvarandi heilsufarsvandamál eins og hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki II og 

háþrýstingur valda um 85% af öllum dauðsföllum í Evrópu (Hannes Hrafnkelsson, 2013). Á 

Íslandi er hjarta- og æðasjúkdómar önnur algengasta dánarorsök Íslendinga (Embætti 

landlæknis, 2016). Þessi heilsufarsvandamál valda því að hátt hlutfall lífeyrisþega mun ekki 

lifa við heilbrigði síðustu áratugi lífsins, heldur muni þeir lifa með einum eða fleiri 

langvinnum heilsufarsvandamálum. Þessi þróun veldur gífurlegri skerðingu á lífsgæðum og 

miklum kostnaði. Slíkri þróun má snúa við í okkar samfélagi að mati Hannesar 

Hrafnkelssonar læknis (2013). Regluleg hreyfing – bæði þol- og styrktarþjálfun – dregur úr 

þeirri hættu að menn þrói með sér langvarandi heilsufarsvandamál og getur auðveldað 

daglegar athafnir. Næringarríkt mataræði, nægur svefn og reykingaleysi dregur einnig úr 

þessari hættu. Ofangreindir fjórir þættir eru taldir mikilvægir fyrir heilsuna en þeir draga 

meðal annars úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki II og háþrýstingi. Þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni fram á að dagleg hreyfing sé lykill að heilsusamlegu lífi uppfyllir aðeins lítill 

hluti fólks alþjóðlegar ráðleggingar um hreyfingu 30 mínútur á dag (Gu, Gomez-Redondo og 

Dupre, 2015; Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012; A. C. King o.fl., 2000; World 

health organization, 2010). Hugarfarsbreyting þarf að koma til á sviði forvarna sem tengjast 

lífsstílsbreytingum því enginn ætti að treysta á að lyf og tækni komi í stað hollra lífshátta 

(Hannes Hrafnkelsson, 2013). 

Öldrun vísar í ákveðið líffræðilegt ferli, sem á sér stað í lifandi lífveru, sem með tímanum 

leiðir til taps á aðlögunarhæfni, skerðingu á líkamlegri virkni, hrörnun og að lokum dauða 

(Jones og Rose, 2005). Magn líkamsfitu eykst hjá einstaklingum með auknum aldri, sú fita 

dreifist á miðju líkamans á meðan fitufríi massinn, vöðvamassinn, minnkar. Þessar breytingar 

geta tengst minnkun á almennri tíðni hreyfingar sem verður oft hjá einstaklingum með 

hækkandi aldri (Spirduso, Francis og MacRae, 2005). Í rannsókn með fimm ára eftirfylgni, 
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sem gerð var á 75 ára gömlum einstaklingum þar sem skoðuð voru líkamssamsetning og 

tengsl við vöðvastyrk, kom í ljós að meðaltöl úr styrktarprófum lækkuðu, fitufríi massinn 

(vöðvamassinn) rýrnaði, hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðull (BMI) lækkaði ásamt því að 

líkamsfita jókst. Niðurstöður mælinganna höfðu því lækkað á þessu fimm ára öldrunartímabili 

eða frá 75 til 80 ára aldurs og hafði slæm áhrif á heilsu eldri einstaklinga (Dey, Bosaeus, 

Lissner og Steen, 2009). 

Hreyfing getur haft þau jákvæðu áhrif að koma í veg fyrir ýmis langvarandi 

heilsufarsvandamál sem fylgja öldrun. Hreyfing er fyrir alla og mikilvægi hennar leynir sér 

ekki. Ávísun á hreyfiseðla er nýlega hafin hér á landi þar sem læknir skrifar upp á hreyfingu 

við greiningu á veikleika einstaklings eins og um lyfseðil væri að ræða. Með hreyfingunni 

öðlast einstaklingar aukið sjálfstæði, andlega vellíðan og geta aukið lífsgæði sín með 

markvissri þjálfun (Singh, 2002). Í íslenskri rannsókn, þar sem eldri einstaklingar á aldrinum 

71–90 ára tóku þátt í 6 mánaða fjölþættri líkamsrækt, drógu rannsakendur þá ályktun að 

fjölþætt reglubundin þjálfun fyrir þennan aldurshóp hefði jákvæð áhrif á hreyfigetu þeirra og 

sjálfstæði til athafna og ætti því að vera hluti af hefðbundinni heilsugæslu aldraðra (Janus 

Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013).  

1.1. Val á viðfangsefni 

Ástæða fyrir vali á þessu verkefni var mikill áhugi á þjálfun og hreyfingu eldra fólks. Einnig 

var ástæðan sú að rannsakandi hafði löngun til takast á við þjálfun eldri einstaklinga í 

Rangárþingi eystra til að fá þá til að reyna að breyta um lífsstíl og meðal annars ná viðmiðum 

alþjóðlegra heilbrigðissamtaka um daglega hreyfingu sem er 30 mínútur. Einnig var 

markmiðið að bæta við reynslu rannsakanda af þjálfun og mælingum á eldri einstaklingum. 

Eldri aldurshópum fjölgar stöðugt og því er mikilvægt að bregðast við með auknum 

forvörnum og markvissri heilsurækt. Í framhaldi mun verkefnið vonandi ýta undir vitneskju 

manna um mikilvægi hreyfingar hjá eldri aldurshópum um land allt. 

1.2. Hagnýtt gildi rannsóknar 

Rannsókn þessi er fyrst og fremst gerð til að auka þekkingu eldri einstaklinga í Rangárþingi 

eystra á mikilvægi reglubundinnar hreyfingar. Fróðlegt var að komast að hvaða áherslur 

þátttakendur töldu að megi bæta við 12 vikna íhlutun þannig að þeir haldi áfram þjálfun en 

það var hluti af þessu verkefni að kanna áhuga þeirra og reynslu að lokinni íhlutun.  

Ávinningurinn af rannsókninni er annars vegar fyrir þátttakendur, til að þeir sjái hver staða 

þeirra var fyrir og hver hún var eftir 12 vikna íhlutun; hins vegar er ávinningurinn einnig fyrir 
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rannsakanda sem fræðimann og aðra áhugasama til að auka þekkingu á stöðu eldri 

einstaklinga sem tilheyra sveitarfélagi á Suðurlandi. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á 

landi þar sem þátttakendum úr sveitarfélagi hefur verið boðin þátttaka í heilsueflandi 

rannsóknarverkefni en eftir bestu vitund hefur ekkert verkefni verið unnið þar sem gert er ráð 

fyrir því að það haldi áfram og fái ef til vill að festast í sessi sem hluti af heilsueflandi 

samfélagi næstu árin. Niðurstöður munu vonandi ýta undirhreyfingu hjá eldri aldurshópum 

um land allt og vekja athygli á mikilvægi hennar. Niðurstöðurnar eru ekki síður mikilvægar 

þátttakendum sem geta vonandi af sjálfsdáðum haldið áfram að vinna að eigin heilsueflingu 

með það að markmiði að geta dvalið lengur í sjálfstæðri búsetu og tekist lengur á við athafnir 

daglegs lífs.  

1.3. Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins var að meta heilsufarsstöðu sem sérstaklega ná til hreyfifærni, 

afkastagetu, daglega hreyfingu og líðan eldri aldurshópa í Rangárþingi eystra. Markmiðið var 

einnig að skoða áhrif 12 vikna þol- og styrktarþjálfunar auk ráðgjafar um næringu og 

hollustuhætti. Markmiðið var einnig að kanna hve margir þátttakendur hefðu áhuga á að halda 

íhlutun áfram til lengri tíma eða í 3 ár eða lengur og hvaða áherslur þátttakendur telja að megi 

bæta við 12 vikna íhlutun þannig að þeir haldi þjálfuninni áfram.  

 Leitað var svara við þeirri spurningu hvernig æskilegt sé að hlutast til um hreyfingu í 

Rangárþingi eystra með langtímamarkmið í huga. Hér er meðal annars átt við hvernig bæta 

megi og viðhalda líkamlegri afkastagetu og viðhalda eða auka heilsutengd lífsgæði eldri 

aldurshópa yfir langan tíma. Einnig er áhugavert að velta þeirri spurningu fyrir sér hver staðan 

er á eldri einstaklingum til sveita annars vegar og þeirra sem búa í þéttbýliskjarna Rangárþins 

eystra hins vegar. Hver er munurinn á þessum hópum og ná þeir að bæta sig að lokinni 12 

vikna íhlutun? Forvitnilegt er að vita hvort þeir sem búa í dreifbýli ná að sinna daglegri þol- 

og styrktarþjálfun eins vel og þeir sem búa í þéttbýliskjarna í Rangárþingi eystra.  

 Vonast er til þess að ávinningurinn með þátttöku í fjölþættri heilsurækt í sveitarfélaginu 

geti einnig orðið sá að hinir eldri geti að sjálfsdáðum haldið áfram að vinna að eigin 

heilsueflingu, geti dvalið lengur í sjálfstæðri búsetu og tekist lengur á við athafnir daglegs lífs.  

 Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru: 

 Hver er staða þátttakenda í hreyfifærni, afkastagetu og daglegri hreyfingu? 

 Hvaða breyting kemur í ljós á hreyfifærni, heilsutengdum lífsgæðum og daglegri 

hreyfingu að lokinni 12 vikna þjálfun?  
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 Hver er munur á heilsufari og daglegri hreyfingu eldri íbúa (60+) í Rangárþingi eystra 

sem búa í þéttbýli annars vegar og í dreifbýli hins vegar?   

 Hve margir þátttakendur hafa áhuga á að halda áfram markvissri þjálfun til lengri tíma 

að lokinni 12 vikna þjálfun? 
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2.  Fræðilegur bakgrunnur 

Regluleg hreyfing er öllum til heilsubóta. Samkvæmt heimildum um Hippókrates, sem er 

talinn faðir læknisfræðinnar, lagði hann áherslu á daglega hreyfingu. Hún hefur því verið 

talin allra meina bót um margar aldir. Hippókrates sagði að hreyfing væri einstaklingum 

besta meðal gegn sjúkdómum (Lloyd, 1978). Í dag hefur verið sýnt fram á að hreyfing er ekki 

aðeins mikilvæg sem heilsuefling og forvörn gegn mörgum sjúkdómum heldur er einnig hægt 

að beita hreyfingu sem meðferðarúrræði fyrir sjúkdóma eins og Parkinson, Alzheimer og 

fleiri (Paillard, Rolland og Barreto, 2015). Heilsuefling er fólgin í því að bæta heilsu og 

vellíðan einstaklinga á markvissan hátt (World health organization, 2010). Rannsóknir á eldri 

einstaklingum hafa sýnt að regluleg hreyfing bæði þol- og styrktarþjálfun þar sem tekið er 

tillit til ákefðar, tíðni og magns æfinga, getur haft jákvæð áhrif á öldrunarferlið (Hollmann, 

Struder, Tagarakis og King, 2007).  

Öldrunarferli vísar í líffræðilega þróun, sem á sér stað í lifandi veru og leiðir síðan til taps 

á aðlögunarhæfni, vöðvarýrnunar, skerðingar á líkamlegri virkni, hrörnunar og að lokum 

dauða (Jones og Rose, 2005). Áhrif öldrunarferlis fer að gera vart við sig þegar einstaklingur 

nær 50 til 60 ára aldri (Spirduso o.fl., 2005). Við aukinn aldur eykst einnig magn líkamsfitu 

hjá eldri einstaklingum, sú fita dreifist á miðju líkamans á meðan fitufríi massinn, 

vöðvamassinn, minnkar (Spirduso o.fl., 2005). Líkamsþyngdarstuðullinn (BMI) og mittis- og 

mjaðmamálshlutfall (WHR) verður hærra þar með aukast líkur á ýmsum sjúkdómum eins og 

háþrýstingi, sykursýki II og hjarta- og æðasjúkdómum (Jones og Rose, 2005). Þessar 

breytingar geta tengst minnkun á almennri tíðni hreyfingar sem gerist oft hjá einstaklingum 

með hækkandi aldri (Spirduso o.fl., 2005). Við þetta hrakar heilsufari hjá eldri einstaklingum 

töluvert enda er talið að flest heilsufarsleg vandamál hjá öllum aldursflokkum séu hjá eldri 

einstaklingum og lyfjanotkun er einnig mest hjá eldri einstaklingum (Britton, Shipley, Singh-

Manoux og Marmot, 2008). Dagleg hreyfing hjá eldri einstaklingum minnkar almennt með 

hækkandi aldri; það getur verið vegna lélegs heilsufars, einstaklingur hættir að vinna eða 

vegna skorts á kunnáttu og þekkingu á mikilvægi daglegrar hreyfingar (Janus Friðrik 

Guðlaugsson o.fl., 2013; Spirduso o.fl., 2005). Samkvæmt sex mánaða íhlutunarrannsókn, 

sem gerð var á einstaklingum á aldrinum 71 til 90 ára á Íslandi, hreyfðu þátttakendur sig að 

meðaltali í 15 mínútur á dag fyrir íhlutun (Janus Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna á þjálfun eldri einstaklinga, sem stóð yfir frá 10 til 24 

vikur, þá hefur reglubundin þol- og styrktarþjálfun jákvæð áhrif á líkamlega færni og 

heilsutengd lífsgæði eldri einstaklinga (Hess og Woollacott, 2005; Janus Friðrik Guðlaugsson 

o.fl., 2013; Pufhoff og Nielsen, 2007). Einnig getur reglubundin þol- og styrktarþjálfun bætt 
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heilsu og líkamlega hreysti (Romero-Arenas, Martínez-Pascual og Alcaraz, 2013). 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt bættan vöðvastyrk, aukinn gönguhraða og betra jafnvægi 

eftir 10 til 24 vikna þjálfun (Hess og Woollacott, 2005; Pufhoff og Nielsen, 2007). Í 

rannsóknum, sem gerðar hafa verið, hefur komið í ljós að vöðvastyrkur tengist almennri 

hreyfigetu og heildarniðurstöðum SPPB-prófs (Pavasini o.fl., 2016; Reid, Naumova, 

Carabello, Phillips og Fielding, 2008). SPPB-prófið er talið mjög gott verkfæri til að meta 

hreyfigetu, prófið hefur ákveðið forspárgildi um hæfni til að ráða við athafnir daglegs lífs og 

gefur ákveðinn mælikvarða á líffræðilegum aldri eldri einstaklinga (Pavasini o.fl., 2016). Við 

reglulega þol- og styrktarþjálfun hjá Barill og félögum (2016) kom í ljós jákvæð breyting á 

heilsutengdum lífsgæðum en þau ná til andlegrar, félagslegrar og líffræðilegrar heilsu, 

þ.e.a.s. almennrar vellíðanar, daglegrar virkni og lífshamingju (Barile o.fl., 2016). 

Heilsutengd lífsgæði hafa verið rannsökuð á Íslandi frá árinu 1993 með spurningalista sem 

nefnist HL-próf. HL-próf er mat einstaklinga á heilsu, líðan og færni (Tómas Helgason o.fl., 

2000). Heilsa er fólgin í almennri velferð einstaklinga bæði líkamlegri, andlegri og 

félagslegri ásamt því að vera laus við sjúkdóma (World health organization, 2010). Í HL-

prófinu eru 32 spurningar sem snúa að almennu heilsufari, andlegum líðan, ánægju, svefni og 

fjárhag (Tómas Helgason o.fl., 2000). 

Með hækkandi aldri dregur úr daglegri líkamlegri virkni, hreyfigeta minnkar og það 

dregur úr líkamsstarfsemi (Spirduso o.fl., 2005). Eitt atriði sem hindra eldri einstaklinga í að 

stunda heilsurækt er þekkingarleysi á framkvæmd æfinga (Wilcox, Castro, King, Housemann 

og Brownson, 2000). Því er mikilvægt að íþróttafræðingar bjóði upp á þjálfun sem leiðir til 

sjálfbærni og sjálfstæði eldri einstaklinga (Pálmi V. Jónsson, 1996). Með þjálfun öðlast 

einstaklingar aftur á móti reynslu og hvernig æskilegt er að framkvæma æfingar. Með þessari 

nálgun er ýtt undir að heilsuhegðun einstaklingsins verði sjálfbær og líkur aukast á að hann 

halda áfram af sjálfsdáðum (Bandura, 1971). Með þessu móti er stuðlað að farsælli öldrun 

sem er nauðsynlegt þar sem lífaldur fer hækkandi. Frá árinu 1990 hafa að meðaltali sex ár 

bæst við ævi Íslendinga. Samfélagið þarf að aðlagast um leið og því er mikilvægt að eldri 

einstaklingar fái tækifæri til að leggja samfélaginu lið og geti séð um sig sjálfir eins lengi og 

kostur er (Velferðarráðuneytið, 2016). Samkvæmt spá hagstofu er talið að af 

heildarmannfjölda verði hlutfall 65 ára og eldri yfir 20% árið 2035 og yfir 25% árið 2062 á 

Íslandi. Einnig er talið að einstaklingar á vinnualdri (20 til 65 ára) muni frá árinu 2050 þurfa 

hlutfallslega að styðja við fleiri eldri einstaklinga en yngri (Hagstofa Íslands, 2015). 

Samkvæmt ráðleggingum frá Embætti landlæknis er eldri einstaklingum ráðlagt að hreyfa 

sig að minnsta kosti í 30 mínútur á dag. Æskileg ákefð hreyfingar er miðlungserfið. Skipta 
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má heildartímanum niður í styttri æfingar yfir daginn (Embætti landlæknis, 2015). Ef 

einstaklingar hafa hreyft sig í langan tíma minnst 30 mínútur á dag er það til heilsubóta að 

lengja tíma hreyfingarinnar smátt og smátt ásamt því að endurskoða ákefð hreyfingarinnar til 

að bæta árangur. Einnig er mikilvægt að hafa fjölbreytni í huga við val á hreyfingu þar sem 

geta einstaklingana er mjög misjöfn á sama aldri. Því er mikilvægt að hanna 

einstaklingsmiðaðar þjálfunaráætlanir til að koma til móts við þarfir hvers einstaklings. Það 

er árangursríkt að stunda fjölbreytta líkamsrækt með mismunandi æfingum tengdar þoli og 

styrk (Janus Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013). Fjölþætt heilsurækt felst í þjálfun þar sem 

unnið er bæði með þol- og styrktarþjálfun í ákveðnu magni og af ákefð sem hentar hverjum 

og einum (Spirduso o.fl., 2005).  

Styrktarþjálfun er mikilvæg fyrir alla og er hægt að stunda slíka þjálfun á marga vegu. 

Styrktarþjálfun felst í að lyft er þyngd í allt frá fjórum til tuttugu endurtekningum í einu setti 

eða oftar, til þess að bæta vöðvastyrk (Bompa og Haff, 2009). Góður vöðvastyrkur getur 

dregið úr hættu á hjarta-, æða- og efnaskiptasjúkdómum, dregið úr beinþynningu, aukið 

hreyfigetu og komið í veg fyrir hreyfiskerðingu. Ótímabært vöðvaniðurbrot (e. sarcopenia), 

sem er tengt öldrun, er talið vera ástæða taps á nýmyndun vöðvapróteina hjá eldri 

einstaklingum (Miyazaki, Takeshima og Kotani, 2016). Styrktarþjálfun getur komið í veg 

fyrir eða hægt á vöðvaniðurbroti hjá eldri einstaklingum þar sem markviss styrktarþjálfun 

stuðlar að vöðvastyrk, bættri hreyfifærni og góðri líkamsstöðu. Eftir fertugt fer vöðvamassi 

einstaklinga minnkandi um 1% á ári en minnkunin eykst mun meira eftir sextugt eða um 3–

5% á ári (Jones og Rose, 2005). Ástæðan fyrir því að vöðvamassinn eða styrkurinn minnkar 

er vegna fækkunar á vöðvaþráðum eitt og tvö í vöðvum líkamans. Regluleg styrktarþjálfun 

getur komið í veg fyrir vöðvarýrnun og bætt við vöðvamassa hjá eldri einstaklingum. 

Styrktarþjálfun eykur meðal annars virkni hægari og hraðari vöðvaþráða, vöðvamassa, 

vöðvaþræðirnir stækka og prótein eykst (Spirduso o.fl., 2005). Mikilvægt er að stunda 

styrktarþjálfun fyrir allan líkamann og má þar nefna að styrkur í neðri útlimum hefur mikil 

áhrif á jafnvægi einstaklinga. Með góðum vöðvastyrk í neðri útlimum er því hægt að auka 

viðbragð og jafnvægi sem dregur úr fallhættu en fallhætta eykst með auknum aldri (Hess og 

Woollacott, 2005; Pufhoff og Nielsen, 2007). Þó að styrktaræfingar hafi þessi góðu áhrif er 

ekki komist fram hjá þeirri óhjákvæmilegu hrörnun sem verður á vöðvamassa við hækkandi 

aldur (Spirduso o.fl., 2005).  

Samhliða styrktarþjálfuninni er lykilatriði að stunda þolþjálfun. Slík þjálfun styrkir öndun, 

hjarta- og æðakerfið, losar um streitu og örvar heilastarfsemina. Áhrif þolþjálfunar er best ef 

hún er stunduð oft og reglulega. Þolþjálfun skiptist í loftfirrta og loftháða þjálfun. Loftháð 
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þol er getan til að framkvæma stöðugt og langvarandi erfiði eins og til dæmis ganga eða 

hlaup af lágri ákefð. Loftfirrt þol er getan til þess að taka hraustlega á í stuttan tíma eins og til 

dæmis spretthlaup (Miyazaki o.fl., 2016). Þolþjálfun er ódýr og góð leið til þess að bæta 

heilsufar einstaklinga og vinna gegn útbreiðslu sjúkdóma í samfélaginu (Spirduso o.fl., 

2005). Ganga, dans, hjólreiðar, sund og róður er meðal annars hreyfing sem flokkast undir 

þolþjálfun. Rannsókn á eldri einstaklingum um ávinning þolþjálfunar sýndi fram á 

marktækan mun á að með þolþjálfun í lengri tíma (8–45 vikur) þá eigi sér stað ávinningur á 

hjartaafköstum og hvíldarpúls lækkar en hvíldarpúls þátttakenda í rannsókninni lækkaði um 

8,4% (Huang, Shi, Davis-Brezette og Osness, 2005). 

Huga þarf vel að næringu samhliða hreyfingu. Holl og fjölbreytt fæða er mikilvæg fyrir 

heilsu og vellíðan (Embætti landlæknis, 2017). Jafnvægi milli næringarefna er mikilvægt og 

til að það verði best tryggt ætti fjölbreytt og holl fæða að vera neytt. Embætti landlæknis 

hvetur til þess að fólk hafi fjölbreytni í fyrirrúmi. Við öldrun minnkar orkuþörf aðallega 

vegna vöðvarýrnunar og minni hreyfingar. Þrátt fyrir það minnkar ekki þörfin fyrir vítamín, 

steinefni, prótein og trefjaefni. Aldraðir þurfa að huga vel að næringu sinni og fara eftir 

ráðleggingum Embætti landlæknis til þess að uppfylla þau næringarefni og orkuþörf sem 

líkaminn þarfnast (Embætti landlæknis, 2017). Í ráðleggingum um næringu fyrir aldraða er 

lögð rík áhersla á að auka við próteinríka fæðu og um leið auka við vítamín og steinefni. 

Einnig er mikilvægt að grænmeti og ávaxta sé neytt ásamt öðrum trefjaríkum matvælum. D-

vítamín, kalk og nægur vökvi yfir daginn er nauðsynlegt fyrir eldri einstaklinga (Embætti 

landlæknis, 2017).  

2.1. Dreifbýli og þéttbýli 

Samkvæmt rannsóknum hreyfa einstaklingar, sem búa í dreifbýli, sig almennt minna en 

þeir sem búa í þéttbýli (Plotnikoff, Mayhew, Birkett, Loucaides og Fodor, 2004; Sólveig 

Árnadóttir, Elín Gunnarsdóttir og Lundin-Olsson, 2009; Wilcox o.fl., 2000). Niðurstöður 

þversniðsrannsóknar, þar sem safnað var gögnum um hreyfingu einstaklinga á aldrinum 

65–88 ára á Íslandi, sýndu að þeir sem bjuggu í þéttbýli hreyfðu sig meira utan vinnu 

heldur en þeir sem bjuggu í dreifbýli (Sólveig Árnadóttir o.fl., 2009). Niðurstöður 

rannsóknar, sem gerð var í Finnlandi á einstaklingum 56–60 ára, 66–70 ára og 76–80 ára, 

sýndu að þeir sem bjuggu í dreifbýli voru líklegri til að hafa hærri BMI-stuðul og víðara 

mittisummál heldur en þeir sem bjuggu í þéttbýli (Fogelholm o.fl., 2006). Í bandarískri 

rannsókn sýndu niðurstöður að konur í dreifbýli voru líkamlega óvirkari heldur en konur í 

þéttbýli. Þá voru konur í dreifbýli einnig með hærri BMI-stuðul en konur í þéttbýli. Einnig 



20 
 

kom í ljós að konur í dreifbýli töldu upp fleiri ástæður til að geta tekið þátt í hreyfingu en 

konur í þéttbýli. Dæmi um það er hræðsla við meiðsli, skortur á öruggum stað til að æfa, 

ákveðnar skyldur sem hindri að þær geti æft, skortur á tíma, kunnáttu og orkuleysi (Wilcox 

o.fl., 2000). Í rannsókn, sem gerð var í Kanada, kemur fram að konur 60 ára og eldri, sem 

voru búsettar í þéttbýli, voru líklegri til að vera líkamlega virkar í samanburði við konur 

sem bjuggu í dreifbýli. Einnig kom fram að konur 60 ára og eldri í þéttbýli bjuggu betur að 

því að fá kynningu á hreyfingu og að sækja hóptíma (Plotnikoff o.fl., 2004). Í Íslenskri 

rannsókn var að finna mun á BMI-stuðli kvenna 46 til 80 ára en konur í þéttbýli höfðu 

lægri stuðul en í dreifbýli. Engan mun var að finna milli svæða meðal karla. Einnig var 

enginn munur á daglegri hreyfingu þátttakenda á milli svæða (Hrafnhildur Gudjónsdóttir 

o.fl., 2015). 
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3. Aðferðir og efniviður 

Í þessum kafla verður fjallað um þátttakendur sem tóku þátt í þessu rannsóknarverkefni, 

einnig verður sagt frá rannsóknarsniði, uppbyggingu og skipulagi rannsóknar, mæliaðferðum 

sem notast var við í rannsókninni, uppbyggingu þjálfunar og að lokum fjallað um tölfræðilega 

úrvinnslu gagna. 

3.1. Þátttakendur 

Íbúalisti yfir einstaklinga, sem fæddir voru 1957 og fyrr, var fenginn hjá sveitarfélaginu 

Rangárþingi eystra og öllum þeim einstaklingum sendur kynningarbæklingur um boð á 

kynningarfund (sjá fylgiskjal 1). Kynningarfundurinn fór fram í félagsheimilinu Hvoli á 

Hvolsvelli 16. janúar 2017. Þar fór einnig fram skráning þátttakenda að kynningu lokinni. 

Þátttakendur gátu einnig skráð sig í gegnum netföng eða síma sem gefinn var upp. 

Einstaklingar í Rangárþingi eystra á aldrinum 60 til 81 árs eru 329 og voru 62 af þeim sem 

skráðu sig og 57 luku þjálfun. Þátttakendur voru annars vegar úr þéttbýli og hins vegar úr 

dreifbýli. Í þéttbýli eru 163 einstaklingar á aldrinum 60 til 81 árs og 166 einstaklingar úr 

dreifbýli. Þátttakendur fengu með sér heim eyðublað um upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 2) 

sem þeir skiluðu inn útfylltu við grunnmælingu, mælingu 1. Hún fór fram laugardaginn 21. 

janúar 2017. Upplýst samþykki er yfirlýsing viðkomandi um þátttöku í rannsókninni. 

Hverjum þátttakanda var frjálst að hætta við þátttöku hvenær sem er á rannsóknartíma og 

draga samþykki sitt til baka án skýringa og án nokkurra eftirmála sjá nánar upplýst samþykki 

í fylgiskjali 2. Rannsóknin ber númerið 16-172-S1 og var samþykkt af Vísindasiðanefnd 10. 

janúar 2017. VSN-tilvísunarnúmer rannsóknarinnar er VSNb2016110021/03.03 (sjá fylgiskjal 

3). Á mynd 1 má sjá flæðirit rannsóknarinnar. 
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Mynd 1. Flæðirit rannsóknar. 

3.2. Íhlutun 

Þjálfunin hófst mánudaginn 23. janúar 2017 og stóð yfir í tólf vikur. Hún fór fram í 

heilsuræktarsal íþróttamiðstöðvarinnar á Hvolsvelli. Aníta Þorgerður og rannsakandi, 

Ingibjörg Steinunn, sáu um þjálfunina og skiptu henni með sér. Þjálfun undir eftirliti og 

leiðsögn var til staðar á mánudögum, miðvikudögum, föstudögum og laugardögum. 

Styrktarþjálfun var tvisvar í viku. Þátttakendur höfðu val um hvort þeir bættu við þriðja 

deginum í styrktarþjálfun. Þolþjálfun var skipulögð alla daga vikunnar en þjálfarar voru 

aðeins einu sinni í viku til staðar til að sinna leiðsögn. Allir þátttakendur mættu þrisvar í viku 

til þjálfunar þegar þjálfarar voru til staðar. Aðrar þjálfunarstundir voru í höndum 

þátttakendanna sjálfra sem fylgdu sérstakri dagbók meðan á þjálfunartíma stóð.  

3.3. Mælingar 

Kannaðar voru nokkrar heilsufarsbreytur í upphafi og að lokinni tólf vikna fjölþættri 

heilsuræktarþjálfun. Fyrri mæling (mæling 1) fór fram í íþróttamiðstöðinni á Hvolsvelli 

laugardaginn 21. janúar 2017. Seinni mæling (mæling 2) fór fram rúmlega 12 vikum síðar eða 

miðvikudaginn 12. apríl 2017. Eftirfarandi breytur voru kannaðar og gerð verður frekari grein 

fyrir þeim í næstu undirköflum dagleg hreyfing var metin með dagbók þar sem þátttakendur 

skrifuðu tímann sem fór í þol- og styrktarþjálfun á hverjum degi fyrir sig. Heilsutengd 

lífsgæði voru könnuð með spurningalistanum HL-próf (Tómas Helgason o.fl., 2000). Hæð 

(m) var mæld með hæðarmæli af tegundinni Seca  sem fenginn var að láni hjá heilsugæslunni 
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á Hvolsvelli ásamt vigt að tegundinni AND sem mældi þyngd (kg) þátttakenda. 

Ummálsmælingar (cm) á mitti og mjöðmum voru mældar með málbandi af tegundinni 

Original-CEFES og var mittis- og mjaðmamálshlutfall (WHR) fundið út frá því (Jones og 

Rose, 2005). BMI-stuðull (kg/m
2
) var síðan reiknaður út frá þekktri jöfnu, þ.e. líkamsþyngd 

deilt með hæð í metrum í öðru veldi (Green og Bryant, 2003). SPPB-hreyfigetupróf var 

framkvæmt en það samanstendur af jafnvægiprófi, fjögurra metra göngu og styrktarprófi þar 

sem staðið er fimm sinnum upp af stól (Guralnik o.fl., 1994). Einnig var blóðþrýstingsmæling 

framkvæmd og mæling á hvíldarpúlsi með mæli af tegundinni Braun auk þess sem þol var 

mælt með sex mínútna gönguprófi (Du, Newton, Salamonson, Carrieri-Kohlman og 

Davidson, 2009), liðleiki axla og neðrihluta líkamans var kannaður og handstyrkur var 

mældur með mæli af tegundinni Saehan.   

3.4. Líkamsþyngdarstuðull  

Hæð þátttakenda var mæld í metrum með löggildum hæðarmæli af tegundinni Seca 206. 

Þyngd þátttakenda var mæld í kílóum með löggildri vog af tegundinni AND FG-150KAL.  

BMI-stuðull (kg/m
2
) var reiknaður út frá jöfnu, þ.e. líkamsþyngd deilt með hæð í metrum í 

öðru veldi (Green og Bryant, 2003). BMI-stuðull er algengur mælikvarði til að meta hvort 

fólk sé í heilbrigðri líkamsþyngd. Hann lýsir sambandi þyngdar og hæðar, þess ber að gæta að 

BMI-stuðullinn tekur ekki tillit til mismunandi líkamsbyggingar fólks þótt hann sé ágætur 

mælikvarði til þess að meta holdafar og hættu á heilsutjóni (World Health Organization, 

2011). Ef einstaklingar fara yfir 30 á líkamsþyngdarstuðli eru einstaklingarnir flokkaðir í 

offitu og eru í aukinni hættu á að fá sykursýki II, háþrýsting og hjartasjúkdóma. Áhættan er 

lítil ef einstaklingar eru með BMI 18,5 til 24,9 og eru sömu viðmiðunarmörk hjá konum og 

körlum (Jones og Rose, 2005). 

3.5. Ummálsmælingar 

Ummálsmælingar á mitti og mjöðmum voru mældar í sentimetrum með málbandi að 

tegundinni Original-CEFES. Út frá ummálsmælingum var fundið út mittis-og 

mjaðmamálshlutfall (WHR) þátttakenda. Samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, World Health Organization) er WHR 

mælikvarði á dreifingu fitu um líkama fullvaxta einstaklinga og hættu á sjúkdómum (World 

Health Organization, 2011). Ef hlutfallið er hátt er það vísbending um meiri kviðfitu og við 

það getur fylgt aukin hætta á sykursýki II og skyldum sjúkdómum, of háu kólesterólmagni í 

blóði og háþrýstingi. Ef WHR einstaklinga sem eru 60 ára og eldri fer yfir 1,00 hjá körlum og 
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0,90 hjá konum þá er talið að áhættan á hjartasjúkdómum aukist nokkuð. Áhættan er lítil ef 

WHR stuðull einstaklinga 60 ára og eldri er 0,90 eða minna hjá körlum og 0,80 eða minna hjá 

konum (Jones og Rose, 2005).  

3.6. Liðleiki 

Notast var við tvö liðleikapróf í þessari rannsókn. Í fyrra prófinu voru hendur teygðar aftur 

fyrir bak til að meta liðleika í öxlum. Einnig var liðleiki í neðrihluta líkamans metinn með því 

að setið var og handleggir teygðir eins langt fram í átt að fótum og hægt var. Notuð var 

mælistika við mat á báðum teygjunum (Rikli og Jones, 2001). 

Liðleiki axla var mældur með því að mæla með mælistikunni bilið á milli löngutangar á 

hvorri hendi fyrir sig. Þátttakendur stóðu við mælinguna og færðu þátttakendur hægri hönd 

upp og aftur fyrir höfuð. Síðan áttu þeir að reyna að teygja höndina eins langt og hægt var í 

áttina á milli herðablaða. Vinstri höndin var beygð og sett fyrir aftan bak í átt að hinni og 

teygð eins nálægt hægri hendi og hægt var. Síðan var mælingin framkvæmd á gagnstæðan 

hátt, sjá mynd 2. Ef bil var á milli hægri- og vinstri handa var það mælt með mælistikunni. Þá 

var niðurstaðan mínustala eða neikvæð en ef ekkert bil var á milli handa og fingur snertust 

eða sköruðust þá var einnig mælt með mælistikunni og var þá talan í plús eða jákvæð. Eftir 

því sem talan var hærri þeim mun liðugri voru þátttakendur í öxlunum. Hjá einstaklingum á 

aldrinum 60 til 84 ára er eðlilegt að niðurstaða mælingar sé á milli –5,5 til 1,5 hjá konum en á 

milli –9,5 til 0,0 hjá körlum, sjá fylgiskjal 4 (Rikli og Jones, 2001). 

Liðleiki í neðri hluta líkamans, aftanverðum lærvöðvum, var mældur með mælistiku með 

því að mæla bilið á milli fingurgóma og táa. Þátttakendur sátu framarlega á stól og til að mæla 

liðleika hægra megin var hægri fótur settur beint fram þannig að hæll snerti gólf og ökklinn 

krepptur í 90°. Hné vinstri fótar var beygt í um 90°. Mælistikunni var síðan komið fyrir á hné 

hægri fótar og ofan á tær en þar var núllpunktur mælistikunnar. Vinstri hönd var síðan lögð 

ofan á mælistikuna og hægri hönd ofan á þá vinstri þannig að hendurnar væru samsíða. 

Þátttakendur áttu síðan að teygja hendurnar eins langt fram og hægt var. Mælingin var síðan 

endurtekin yfir gagnstæðan fót, sjá mynd 2. Ef þátttakendur náðu ekki að teygja sig niður að 

tám við 0-punkt þá var mælt bilið frá fingurgómum að tám og var þá útkoman mínustala eða 

neikvæð. En ef þátttakendur náðu að teygja fingurgóma fram yfir tær þá var mælt bilið frá 

tám að fingurgómum og var þá talan plústala eða jákvæð. Eftir því sem talan var hærri þeim 

mun liðugri voru þátttakendur í neðri hluta líkamans, aftanverðum lærvöðvum. Hjá 

einstaklingum á aldrinum 60 til 84 ára er eðlilegt að niðurstaða þessarar mælingar sé á milli –

2,0 til 4,5 hjá konum en á milli –5,5 til 4,0 hjá körlum, sjá fylgiskjal 4 (Rikli og Jones, 2001). 
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Mynd 2. Staða þátttakenda við mælingu á annars vegar liðleika neðri hluta líkamans og hins vegar axla. 

3.7. SPPB Hreyfifærnipróf 

Til að mæla frammistöðu tengda líkamlegri hreyfigetu var notað hreyfifærniprófið Short 

Physical Performance Battery test (SPPB). Prófið er talið mjög gott verkfæri til að meta 

hreyfigetu og gefa ákveðinn mælikvarða á líffræðilegum aldri eldri einstaklinga (Pavasini 

o.fl., 2016). SPPB prófið skiptist í þrjár mælingar sem meta hreyfifærni og styrk neðri útlima, 

jafnvægispróf, fjögurra metra göngupróf og standa fimm sinnum upp úr stól. Prófið metur 

jafnvægi í kyrrstöðu, gönguhraða einstaklings og styrkinn til að standa upp úr stól.  

Mæling á jafnvægi í kyrrstöðu án stuðnings er sett saman af þremur jafnvægismælingum. Í 

fyrsta lagi þar sem fætur eru samsíða, í öðru lagi þar sem hæll annars fótar er settur við hlið 

tábergs hins og í þriðja lagi þar sem fætur eru settar í beina línu, það er að segja tá annars 

fótar er færð að hæl hins.  

Þátttakendur byrjuðu á jafnvægisstöðu þar sem hæll annars fótar var við hlið tábergs hins 

og var krafan að halda jafnvægisstöðu í 10 sekúndur. Ef það tókst þá var reynt við næstu 

stöðu fyrir ofan sem var hæll við tá í beinni línu. Ef það tókst ekki þá var prófinu lokið. En ef 

þátttakendum tókst hins vegar ekki að halda jafnvægisstöðu þar sem hæll annars fótar var við 

hlið tábergs hins var farið til baka í samsíða jafnvægismælingu beggja fóta.  

Gönguhraði var metinn með fjögurra metra göngu á þeim gönguhraða sem þátttakandi taldi 

vera sinn eðlilega gönguhraða, þ.e.a.s. hann var beðinn um að ganga ákveðna vegalengd (4 

metra) á þeim gönguhraða sem hann hefði tamið sér við eðlilegar aðstæður eins og til dæmis 

að ganga úti á gangstétt. Tíminn var mældur frá upphafi göngu og þar til þátttakandi hafði 

gengið fjóra metra eða fram yfir merkta línu sem þátttakandi vissi ekki af. Þátttakandi gekk 

því rúmlega fjóra metra svo að hraðinn héldist fram yfir merkt svæði á gólfinu. Þátttakandi 

fékk tvær tilraunir og var betri tíminn notaður við úrvinnslu gagna. Styrktarmæling í SPPB-

prófinu var framkvæmd á þann hátt að þátttakandi var látinn standa upp af stól fimm sinnum í 
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röð með krosslagðar hendur á brjósti. Hann sat á stól, sem var upp við vegg, með krosslagðar 

hendur á brjósti, tíminn var settur í gang um leið og þátttakandi hreyfði sig. Tíminn var 

stöðvaður þegar þátttakandi var í uppréttri stöðu í fimmta skiptið. Gefin voru stig fyrir hvern 

hluta prófsins og var hægt að fá á bilinu 0 til 4 stig í hverjum hluta fyrir sig. Samtals var hægt 

að fá að hámarki 12 stig fyrir alla hluta prófsins (Gómez, Curcio, Alvarado, Zunzunegui og 

Guralnik, 2013; Pavasini o.fl., 2016). 

3.8. Handstyrkur 

Handstyrkur var mældur í kyrrstöðu með Saehan-mæli. Mæling á handstyrk er algengasta 

styrktarmælingin og hefur góða fylgni við styrk annarra líkamshluta (Normana, Stobäusc, 

Gonzalezb, Schulzkec og Pirlicha, 2011; Sigríður Lára Guðmundsdóttir, Díana Óskarsdóttir, 

Leifur Franzson, Ólafur Skúli Indriðason og Gunnar Sigurðsson, 2004). 

Þátttakendur sátu á stól alveg upp við stólbak. Þegar handstyrkur hægri og vinstri handar 

var mældur var olnbogi beygður í 90°, snerti ekki líkamann og axlir afslappaðar. Mælinum 

var komið í lófa og fingur gripu utan um tækið þannig að allir fingur voru í 90° beygju. 

Þátttakandi átti síðan að kreista eins fast og hann gat. Þátttakendur fá þrjár tilraunir fyrir hvora 

hönd ef báðar hendur eru metnar eins og hér var gert. Besta niðurstaðan var notuð við 

úrvinnslu gagna. Þátttakendur voru hvattir af rannsakanda að gera eins og þeir gátu í hvert 

skipti. Viðmið karla á handstyrk hægri handar, samkvæmt fylgiskjali Saehan-mælisins, er frá 

29,8 kg til 40,7 kg hjá körlum á aldrinum 60 til 80+ ára. En handstyrkur vinstri handar er frá 

24,9 kg til 34,8 kg. Handstyrkur hægri handar hjá konum á aldrinum 60 til 80+ ára er frá 19,3 

kg til 25,0 kg en handstyrkur vinstri handar er 17,1 kg til 20,7 kg, sjá fylgiskjal 5 (Vilaça o.fl., 

2013). 

3.9. Sex mínútna göngupróf 

Þol var mælt með sex mínútna gönguprófi sem metur hagnýta afkastagetu. Prófið er mjög 

algengt og viðurkennt mælitæki til að meta þol eldri einstaklinga þar sem álagið er undir 

hámarki (Du o.fl., 2009). Vegalengdin, sem þátttakandi fer á sléttu og hörðu yfirborði á sex 

mínútum, er mæld. Þátttakandi má stoppa og hvíla sig á meðan tíminn er tekinn og fara aftur 

af stað þegar hann treystir sér. Sex mínútna gönguprófið er því öruggt og er framkvæmd þess 

ódýr (Santana o.fl., 2012).  

 Framkvæmd sex mínútna gönguprófsins fór fram innandyra, í íþróttasal 

íþróttamiðstöðvarinnar á Hvolsvelli. Stillt var upp 20 metra göngubrautum með keilum með 

einnar metra millibili. Stólum var komið fyrir hjá brautunum fyrir þátttakendur ef þeir þurftu 
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að hvíla sig meðan á göngunni stóð og einnig til þess að setjast niður eftir gönguna. 

Þátttakendur fengu púlsmæla til þess að ganga með svo hægt væri að fylgjast með púlsi þeirra 

og var hann skráður niður en tekinn var púls fyrir gönguna, eftir gönguna og síðan mínútu 

eftir gönguna. Einn þátttakandi gekk í hverri göngubraut í einu og fylgdist einn rannsakandi 

með og skráði niður ferðir meðan á prófinu stóð. Þátttakandinn stillti sér upp við hliðina á 

fyrstu keilu brautarinnar og gekk hann beint í átt að keilunni í hinum endanum, gekk út fyrir 

keiluna og síðan til baka aftur sömu leið. Þetta gerði þátttakandinn í sex mínútur. Rannsakandi 

lét vita þegar tvær, fjórar og sex mínútur voru liðnar. Rannsakandi skráði hjá sér hvað hver 

þátttakandi fór margar ferðir og reiknaði út heildarvegalengd sem gengin var á þessum sex 

mínútum. Sjá má viðmið prófsins eftir aldri í fylgiskjali 4.  

3.10. Dagleg hreyfing 

Dagleg hreyfing þátttakenda fyrir íhlutun og á meðan á íhlutuninni stóð var metin með 

spurningalista og dagbók. Í spurningalistanum, sem lagður var fyrir þátttakendur viku áður en 

þjálfunin byrjaði, var meðal annars spurt hversu oft í viku þátttakendur höfðu stundað þol- og 

styrktarþjálfun seinustu fjórar vikurnar. Þátttakendur fengu einnig með sér dagbók þar sem 

þeir fylltu inn í upplýsingar um alla þá hreyfingu sem þeir stunduðu vikuna fyrir þjálfunina. Á 

meðan á þjálfuninni stóð fylltu þeir einnig inn í dagbók upplýsingar um alla þá hreyfingu sem 

þeir stunduðu og tilgreindu hvað var gert og hve lengi. Í heilsuræktinni var þjálfunaráætlun til 

staðar þar sem hver þátttakandi átti að merkja við hvort þeir mættu og hvort þeir gerðu þol- 

eða styrktarþjálfun. Það auðveldaði þjálfurum að fylgjast með hreyfingu þátttakenda þegar um 

sjálfstæða hreyfingu var að ræða ásamt því að auðvelda þátttakendum að sjá hvar þeir voru 

staðsettir í þjálfunaráætluninni. Dagleg hreyfing var mæld í mínútum og styrktarþjálfunin var 

metin eftir fjölda skipta í viku. Með þessu var kannað hvort þátttakendur náðu að uppfylla 

ráðleggingar alþjóðlegra heilbrigðisstofnana um daglega hreyfingu og hvort hægt yrði að ná 

þeim fram eftir tólf vikna íhlutun ef þær hefðu ekki verið til staðar.  

3.11. Heilsutengd lífsgæði 

Heilsutengd lífsgæði voru metin með spurningalista sem nefnist HL-próf (Tómas Helgason 

o.fl., 2000). Sá spurningalisti inniheldur spurningar um andlega og líkamlega heilsu ásamt 

spurningum um svefn, félagslega stöðu, einbeitingu, gleymsku og fleira. Út frá spurningunum 

er heildarstigafjöldi síðan reiknaður út og heilsutengd lífsgæði metin í heild sinni. Þar sem 

forrit á vegum Menntamálastofnunar, sem stúdentar hafa haft aðgang að, hefur legið niðri um 

nokkurt skeið og var því unnið á annan hátt úr gögnunum en gert var ráð fyrir. Nokkrar 
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spurningar voru skoðaðar með tilliti til fyrri og seinni mælinga og reynt eins og kostur var að 

rýna í svörin og velta fyrir sér breytingum ef um slíkt var að ræða milli mælinga. Niðurstöður 

voru meðal annars birtar í prósentum (%) og fjölda í svarmöguleikum milli mælinga.  

3.12. Þjálfun 

Til þess að ná fram daglegri hreyfingu, að meðaltali 30 mínútur á tólf vikna þjálfunartímabili 

þurftu þátttakendur að fara nákvæmlega eftir þeirri þjálfunaráætlun sem lögð var fyrir. 

Þjálfunaráætlunin var byggð upp með stigvaxandi þolþjálfun til að auðvelda aðlögun að 

auknu þjálfunarálagi þátttakenda en ekki síður til að hindra að farið yrði of geyst. Magn, 

ákefð og tíðni þjálfunar skiptir miklu máli og þarf að stjórna henni á réttan hátt (Rikli og 

Jones, 2001). Tíminn, sem fór í þolþjálfunina, jókst reglulega með viku hverri en fór síðan 

aftur aðeins niður áður en haldið var áfram að bæta við hann til þess að auka endurheimt og 

aðlaga helstu stoðkerfi líkamans. Helstu stoðkerfin eru taugakerfi, efnaskiptakerfi og hjarta- 

og æðakerfi (Bompa og Haff, 2009). Ákefðin var smám saman aukin (mynd 3) og nýttu 

þátttakendur sér púlsklukkur til þess að fylgjast með ákefð þolþjálfunarinnar. Notast var við 

3:1 þjálfunaraðferðina, fyrri talan stendur fyrir fjölda þrepa með auknu álagi og seinni talan 

fyrir fjölda þrepa með minnkuðu álagi (Bompa og Haff, 2009). 

 

Mynd 3. Stigvaxandi þolþjálfunarálag (magn, tíðni og ákefð). 

Styrktarþjálfun var skipulögð að lágmarki tvisvar sinnum í viku og byggð á tólf æfingum fyrir 

helstu vöðvahópa líkamans. Dæmi um styrktaræfingar, sem voru á æfingaáætlun, eru 

fótarétta, armbeygja og armrétta, hnébeygja með bolta, kviðæfingar og fleiri æfingar. Æfingar 

og þyngdir, sem voru notaðar, voru aðlagaðar að hverjum og einum þátttakanda. Notast var 

við þrepaskipta þjálfun í 12 vikur í styrktarþjálfuninni. Fyrstu sex vikurnar var áhersla lögð á 

vöðvaþol og síðari sex vikurnar var þjálfun vöðvaafls lykilatriði. Aðlögunarferli í 

styrktarþjálfun er nauðsynleg hjá byrjendum jafnt sem lengra komnum og því var byrjað á að 

þjálfa vöðvaþol til að bæta taugaaðlögun og tækni og draga úr líkum á meiðslum (Bompa og 
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Haff, 2009). Þegar vöðvaþol er þjálfað er æfingarmagnið ráðandi þar sem um er að ræða eitt 

til þrjú sett með 10 til 20 endurtekningum af lítilli eða meðalákefð eða um 30 til 60% af 1RM 

(one repeat maximum). 1RM er sú þyngd sem maður getur aðeins lyft einu sinni en ekki oftar. 

Stuttar hvíldir eru teknar á milli setta sem vara í 30 til 60 sekúndur.  

 Æfingarnar voru framkvæmdar með því að lyfta lóðunum í lokastöðu á tveimur sekúndum 

og fara rólega til baka eða á fjórum sekúndum. Þetta aðlögunartímabil tók um fjórar til sex 

vikur (Bompa og Haff, 2009). Þjálfun vöðvaafls tók síðan við til þess að ná fram 

hámarksstyrk í styrktarþjálfun. Þegar vöðvaafl var þjálfað voru tekin tvö til fimm sett með 

fjórum til tíu endurtekningum og þyngd sem lyft var um 60 til 85% af 1RM. Hvíldir voru nú 

lengri en áður eða um 60–90 sekúndur. Æfingarnar voru framkvæmdar með því að lyfta 

kröftuglega á einni sekúndu og fara aðeins hægar til baka eða á um það bil tveimur til þremur 

sekúndum (Bompa og Haff, 2009). Tímabilaskiptingu styrktarþjálfunar, uppbyggingu og 

hleðslu má sjá á mynd 4. 

 

Mynd 4. Tímabilaskipting styrktarþjálfunar. 

3.13. Úrvinnsla gagna 

Tölfræði forritið Statistics útgáfa 20 (SPSS) var notuð við úrvinnslu ganga ásamt forritinu 

Microsoft excel 2010. Aðhvarfsgreining var notuð við tölfræðigreiningu gagna á endurteknar 

mælingar. Við úrvinnslu gagna var notað rannsóknarnúmer á hvern þátttakenda þar sem 

þátttakendum var tryggð nafnleynd. Notast var við hentugleikaáúrtak (e. convenience 

sampling); valið eftir að auglýst hafi verið eftir þátttakendum. Samanburður var gerður á milli 

tímapunkta þar sem leiðrétt var fyrir fjölda og notast var við endurteknar mælingar (e. 

repeated measures). Þegar munur á milli þátttakenda í þéttbýli og dreifbýli var kannaður var 

einnig leiðrétt fyrir fjölda. Myndir voru gerðar í Microsoft excel og töflur í Microsoft word 

2010. Marktækni var miðuð við p<0,05 marktektarmörk. 
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4. Niðurstöður   

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum mælinga, grunnmælingu í upphafi 

rannsóknar, hér eftir nefnd mæling 1, og lokamæling að lokinni 12 vikna íhlutun, hér eftir 

nefnd mæling 2. Fyrst er fjallað um þátttakendur, meðalaldur þeirra, búsetu og fleira. Því næst 

er fjallað um niðurstöður úr mælingu 1, brottfall þátttakenda í rannsókninni, heilsutengd 

lífsgæði, niðurstöður úr mælingu 2 og síðan eru niðurstöður úr mælingu 1 og 2 bornar saman. 

4.1. Þátttakendur 

Þátttakendur voru í upphafi alls 62 talsins. Meiri hluti þátttakenda voru konur eða 41 en 

karlarnir voru 21, sjá mynd 5. 

 

Mynd 5. Kynjahlutfall í upphafi rannsóknar. 

Þátttakendur voru á aldrinum 60 til 81 árs og var meðalaldurinn 69,9 ár. Þátttaka var miðuð 

við 60 ára og eldri eða þá sem fæddir voru á árinu 1957 eða fyrr. Ekki var um að ræða 

marktækan mun á aldri karla og kvenna (tafla 1). Sjá má nánari aldursdreifingu og fjölda 

þátttakenda á mynd 6.  

 

Mynd 6. Aldursbil og fjöldi þátttakenda innan hvers aldursbils. 
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Þátttakendur, sem búsettir voru í þéttbýli, voru 49 talsins. Þátttakendur, sem búsettir voru í 

dreifbýli, voru 13. Í upphafi voru 4 karlar og 9 konur, sem tóku þátt í rannsókninni, búsett í 

dreifbýli og 17 karlar og 32 konur búsett í þéttbýliskjarna (mynd 7).  

 

Mynd 7. Fjöldi þátttakenda eftir kyni og búsetu. 

4.2. Niðurstöður grunnmælingar – Mæling 1 

Meðalþyngd þátttakenda í upphafi var 89,5 kg. Karlarnir voru að meðaltali þyngri en 

konurnar og var um marktækan mun að ræða (p<0,001). Einnig var marktækur munur á hæð 

milli kynja (p<0,001) þar sem konur (hæðin±staðalfrávik) voru lægri en karlarnir 

(hæðin±staðalfrávik), tafla 1. BMI var að meðaltali 31,1 kg/m
2
 og voru konurnar að meðaltali 

með hærri BMI-hlutfall en karlarnir en munur á milli kynja var ekki marktækur (p=0,731), 

tafla 1. WHR-hlutfall karla var í upphafi að meðaltali 0,98 sem fellur undir flokkinn mikil 

áhætta. Slíkri niðurstöðu geta fylgt aukin hætta á sykursýki II, of hátt kólesterólmagn í blóði, 

háþrýstingur og hjartasjúkdómar (Jones og Rose, 2005). WHR-hlutfall kvenna var í upphafi 

að meðaltali 0,87 sem flokkast einnig undir mikla áhættu tengda hættu á sömu sjúkdómum og 

tilgreindir eru fyrir karla (Jones og Rose, 2005). Sjá nánar niðurstöður grunnmælinga í töflu 1.  

Konurnar voru að meðaltali liðugri heldur en karlarnir. Munur á milli kynja var til staðar 

þegar liðleiki í öxlum hægra megin var kannaður (p=0,006) og einnig vinstra megin 

(p=0,007), tafla 1. Einnig kom hið sama í ljós varðandi liðleika í aftanverðu læri hægra megin 

(p=0,002) og vinstra megin (p<0,001), tafla 1. Karlarnir voru að meðaltali sterkari en 

konurnar, handstyrkur þeirra var 47,3 kg í hægri hendi og 46,6 kg í vinstri en hjá konunum 

var meðaltalið 30,8 kg í hægri hendi og 29,0 kg í vinstri. Munurinn var marktækur í báðum 

tilfellum (p<0,001), tafla 1. 
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Tafla 1. Niðurstöður úr grunnmælingu og kynjamunur. 

 

Dagleg hreyfing var metin út frá spurningalista og dagbók þar sem reiknaður var heildartími í 

mínútum sem fór í þolþjálfun hjá þátttakendum. Ganga, sund, hjólreiðar og róður var meðal 

annars sú hreyfing sem metin var sem þolþjálfun. Ekki var munur á daglegri hreyfingu karla 

og kvenna þó konurnar hafi hreyft sig að meðaltali í 13,8 mínútur á dag en karlarnir í 9,6 

mínútúr á dag fyrir íhlutun. Hvorugt kynið náði að uppfylla ráðleggingar frá Embætti 

landlæknis eða alþjóðlegum heilbrigðisstofnunum um hreyfingu eldri einstaklinga sem eru 30 

mínútur á dag. Til samans hreyfðu karlar og konur sig að meðaltali í 12,4 mínútur á dag (tafla 

1). Styrktarþjálfun var metin í fjölda skipta í viku sem þátttakendur stunduðu styrktarþjálfun. 
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Ekki var mikið um að þátttakendur stunduðu styrktarþjálfun fyrir íhlutun en af 62 

þátttakendum stunduðu fimm þátttakendur styrktarþjálfun. Mest var styrktarþjálfun stunduð 3 

sinnum í viku og minnst 0 sinnum í viku. 

4.3. Brottfall þátttakenda 

Af 62 þátttakendum hættu fimm þátttakendur í rannsókninni. Tveir af þeim hættu eftir viku 

vegna veikinda, tveir hættu vegna tímaskorts og einn hætti þegar fjórar vikur voru eftir vegna 

aðgerðar á hné. Meðalaldur þeirra sem hættu var 71,6 ár en meðalaldur þeirra sem luku 

íhlutun var 69,8 ár. Af þeim sem hættu, þrjár konur og tveir karlar, var sá elsti 80 ára en sá 

yngsti 62 ára. Þau voru öll úr þéttbýli. Munur kom í ljós þegar BMI-stuðull úr grunnmælingu 

(mæling 1) var skoðaður á milli þeirra sem hættu og þeirra sem luku þjálfunartíma (p<0,001). 

BMI-stuðull þeirra sem hættu var að meðaltali 35,0 kg/m
2
 eða mun hærra en meðaltal þeirra 

sem luku þjálfunartíma (30,8 kg/m
2
). Þau sem hættu voru að meðaltali þyngri (96 kg) en þeir 

sem luku þjálfunartíma (89 kg) og lágvaxnari (165 cm) en þeir sem luku þjálfunartíma (170 

cm). Hér var þó ekki um marktækan mun að ræða sem ef til vill ræðst af fjölda þeirra sem 

ekki luku þjálfun. Í sex mínútna gönguprófinu gengu þau sem hættu að meðaltali 381 metra 

sem er mun styttra en meðaltal þeirra sem luku þjálfunartíma en það var 445,0 metrar.  

4.4. Munur á heilsufari og daglegri hreyfingu í þéttbýli og dreifbýli 

Þegar litið er á niðurstöður þátttakenda úr grunnmælingu, sem bjuggu í þéttbýli annars vegar 

og dreifbýli hins vegar, var ekki munur milli hópa á neinni breytu (p>0,05), fyrir utan daglega 

hreyfingu þátttakenda. Þátttakendur í þéttbýli hreyfðu sig marktækt meira en þátttakendur í 

dreifbýli.   
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Tafla 2. Niðurstöður grunnmælingar (mæling 1) og munur á milli dreifbýlis og þéttbýlis. 

  

Þegar dagleg hreyfing þátttakenda var skoðuð kom fram munur á daglegri virkni íbúa í 

þéttbýli annars vegar og dreifbýli hins vegar. Þeir sem bjuggu í þéttbýli hreyfðu sig að 

meðaltali 14 mínútur daglega fyrir íhlutun en þeir sem bjuggu í dreifbýli um 6 mínútur 

(p=0,021), tafla 2. Þátttakendur, sem bjuggu í þéttbýli, stunduðu þolþjálfun í rúmar 17 

mínútur hvern virkan dag fyrir íhlutun en þeir sem bjuggu í dreifbýli í tæplega 9 mínútur 

(p=0,010). Þátttakendur, sem bjuggu í dreifbýli, stunduðu enga þolþjálfun um helgar fyrir 

íhlutun en þeir sem bjuggu í þéttbýli stunduðu þolþjálfun í um 6 mínútur að meðaltali á 

helgardögum (p=0,046), tafla 2. Einnig stunduðu þeir sem bjuggu í dreifbýli enga 
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styrktarþjálfun í viku fyrir íhlutun en þeir sem bjuggu í þéttbýli stunduðu styrktarþjálfun að 

meðaltali 0,2 sinnum í viku (p=0,040), mest 3 sinnum í viku og minnst 0 sinnum í viku (tafla 

2).  

4.5. Niðurstöður mælinga að lokinni 12 vikna íhlutun  

Meðalþyngd þátttakenda að lokinni 12 vikna íhlutun var 88,6 kg, sjá nánar töflu 3. BMI var 

að meðaltali 30,6 kg/m
2
 og voru konurnar og karlarnir að meðaltali með sama BMI-stuðul, 

30,6 kg/m
2
. WHR-hlutfall karla var að lokinni 12 vikna íhlutun að meðaltali 0,96 sem fellur 

undir flokkinn mikil áhætta sem getur fylgt aukin hætta á sykursýki II, of háu kólesterólmagni 

í blóði, háþrýstingi og hjartasjúkdómum (Jones og Rose, 2005). Hlutfall kvenna var að lokinni 

12 vikna íhlutun að meðaltali 0,85 sem fellur undir flokkinn áhætta í meðallagi. Í ljós kom 

munur á milli kynja í mælingu 2 á hlutfalli WHR (p<0,001) eins og í mælingu 1 (töflur 1 og 

3). 

Blóðþrýstingur var að meðaltali aðeins lægri hjá konunum fyrir utan hvíldarpúlsinn sem 

var að meðaltali lægri hjá körlunum og mun var að finna milli kynja (p=0,006) í mælingu 2 en 

ekki var munur til staðar í mælingu 1, sjá töflur 1 og 3. Konurnar voru að meðaltali liðugri 

heldur en karlarnir og var munur á milli kynja þegar liðleiki í aftanverðu læri hægra megin var 

greindur (p<0,001) og einnig vinstra megin (p<0,001). Einnig kom hið sama í ljós varðandi 

liðleika í öxlum hægra megin (p=0,016) og vinstra megin (p=0,020). Munurinn heldur sér frá 

mælingu 1, sjá töflu 1 og 3. SPPB-hreyfifærniprófið var svipað milli kynja og áður, tafla 3.  
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Tafla 3. Niðurstöður mælinga að lokinni 12 vikna íhlutun (mæling 2) og kynjamunur. 

 

Að meðaltali var handstyrkur karla 48 kg í hægri hendi og 48 kg í vinstri en hjá konunum var 

meðaltal þeirra 32,3 kg í hægri hendi og 30,8 kg í vinstri og var marktækur munur (p<0,001). 

Munurinn heldur sér frá mælingu 1, sjá töflu 1 og 3. Karlarnir gengu að meðaltali aðeins 

lengra (497,4 m) en konurnar (481,0 m) í sex mínútna gönguprófinu; ekki var um marktækan 

mun að ræða líkt og í mælingu 1 (töflur 1 og 3). 

Dagleg hreyfing þátttakenda var að meðaltali 171,1 mínúta á viku á íhlutunartímabili, þar 

með stunduðu þátttakendur að meðaltali daglega hreyfingu á íhlutunartíma í 24,4 mínútur. 

Karlarnir hreyfðu sig að meðaltali í 25 mínútur á dag eða í 175,1 mínútu á viku sem er örlítið 
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meira en konurnar gerðu. Þær hreyfðu sig að meðaltali í 24,2 mínútur á dag eða í 169,1 

mínútu á viku; ekki var um marktækan mun að ræða á milli kynja. Þátttakendur stunduðu 

styrktarþjálfun að meðaltali 1,9 sinnum í viku á íhlutunartímabili, tafla 3.     

4.6. Munur milli grunnmælinga og mælinga að lokinni 12 vikna þjálfun  

Þegar þyngd þátttakenda á milli mælinga var skoðuð kom í ljós að ekki var um marktækan 

mun að ræða en að meðaltali misstu þátttakendur 0,4 kg á milli mælinga (tafla 4). BMI-

stuðull þátttakenda lækkaði að meðaltali úr 30,8 niður í 30,6 á milli mælinga en virðist sú 

lækkun aðeins hafa átt sér stað hjá þeim sem bjuggu í þéttbýli; ekki var um marktækan mun 

að ræða. Ummál mittis og mjaðma minnkaði milli mælinga og var munur marktækur 

(p<0,001). Ummál mittis minnkaði að meðaltali um 3,5 cm á milli mælinga og ummál 

mjaðma um 2,2 cm. Ummál mittis minnkaði að meðaltali á milli mælinga hjá þeim sem 

bjuggu í þéttbýli (p<0,001) og einnig þeim sem bjuggu í dreifbýli (p=0,011). Ummál mjaðma 

minnkaði að meðaltali hjá þeim sem bjuggu í þéttbýli (p<0,001) en hjá þeim sem bjuggu í 

dreifbýli var munurinn ekki marktækur, tafla 4.  

Tafla 4. Munur á heilsufarsbreytum milli mælinga (mæling 1 og mæling 2). 
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WHR fór að meðaltali minnkandi á milli mælinga og var marktækur munur þar á (p<0,001). 

Munur var á milli mælinga hjá þeim sem bjuggu í þéttbýli (p<0,001). Þar var lækkun um 

0,015 á milli mælinga en ekki var munur hjá þeim sem bjuggu í dreifbýli þótt lækkunin hafi 

verið svipuð eða um 0,014 á milli mælinga (tafla 4). 

Tafla 5. Munur á blóðþrýstingi milli mælinga (mælingar 1 og mælingar 2). 

 

Þegar blóðþrýstingur þátttakenda var skoðaður kemur í ljós munur á milli fyrri og seinni 

mælinga, bæði í slagþrýstingi (SBP) og þanþrýstingi (DBP). SBP lækkaði úr 145,6 mmHg 

niður í 139,1 mmHg (p=0,001) og DBP lækkaði úr 85,8 mmHg niður í 80,7 mmHg (p<0,001). 

Einnig var um mun að ræða jákvæðar breytingar þegar niðurstöður þátttakenda úr þéttbýli 

voru skoðaðar, sér í SBP og DBP. SBP lækkaði úr 146,6 mmHg niður í 140,7 mmHg 

(p=0,005). DBP lækkaði úr 86,6 mmHg niður í 81,2 mmHg (p<0,001). Ekki var um 

marktækan mun að ræða þegar niðurstöður úr dreifbýli á SBP og DBP voru skoðaðar. 

Hvíldarpúlsinn fór að meðaltali lækkandi á milli mælinga hjá öllum þátttakendum og einnig 

þegar þéttbýli og dreifbýli voru skoðuð hvort fyrir sig en ekki var um marktækan mun að 

ræða, tafla 5.  
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Tafla 6. Munur á liðleika milli mælinga (mælingar 1 og mælingar 2). 

 

Þegar liðleiki þátttakenda var skoðaður kemur í ljós munur á milli mælinga í liðleika neðri 

hluta líkamans, aftanverðu læri og liðleika í öxlum. Liðleiki neðri hluta líkamans, á 

aftanverðu læri hægra megin fór úr –0,2 cm í 1,6 cm (p=0,007). Einnig var um mun að ræða 

jákvæðar breytingar þegar þéttbýli var skoðað sérstaklega. Þar var bæting úr –0,2 cm í 1,7 cm 

(p=0,020). Ekki var um mun að ræða þegar dreifbýli var skoðað sérstaklega þótt breytingin 

hafi verið í rétta átt, úr -0,2 cm í 1,5 cm. Liðleiki neðri hluta líkamans, á aftanverðu læri 

vinstra megin, færðist til betri vegar, úr –0,5 cm yfir í 1,8 cm (p=0,011). Einnig var um 

marktækan mun að ræða jákvæðar breytingar þegar þéttbýli var skoðað. Þar varð breyting úr 

–0,1 cm í 2,2 cm (p=0,042). Ekki var um marktækan mun að ræða þegar dreifbýli var skoðað 

sérstaklega þó að meðaltalið sýni breytingu frá –1,9 cm í 0,6 cm. Liðleiki axla hægra megin 

færðist til betri vegar, frá –17,9 cm í –12,4 cm (p<0,001). Einnig var um marktækan mun að 

ræða jákvæðar breytingar þegar þátttakendur úr þéttbýli voru skoðaðir sérstaklega. Þar var 

bæting úr –15,7 cm í –10,8 cm (p<0,001). Þegar dreifbýli var skoðað sérstaklega kom í ljós 

jákvæð breyting úr –25,5 cm í –17,7 cm (p=0,023). Liðleiki axla vinstra megin færðist til betri 

vegar, úr –23,4 cm í –17,1 cm (p<0,001). Einnig var um marktækan mun að ræða jákvæða 

breytingu þegar þéttbýli var skoðað sérstaklega. Þar var bæting úr –21,6 cm í –16,0 cm 
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(p<0,001) og þegar dreifbýli var skoðað var bæting úr –29,5 cm upp í –20,8 cm (p=0,022), sjá 

nánar töflu 6. 

Tafla 7. Munur á SPPB-prófi á milli mælinga (mælingar 1 og mælingar 2). 

 

Þegar litið var á niðurstöður SPPB-hreyfifærniprófsins milli mælinga kom í ljós munur á 

jafnvægi. Þátttakendur voru með að meðaltali 3,2 stig af 4 mögulegum í mælingu 1 en að 

lokinni tólf vikna íhlutun voru þátttakendur með að meðaltali 3,9 stig (p<0,001). Þátttakendur 

í þéttbýli bættu sig að meðaltali úr 3,1 stigi í 3,9 stig (p<0,001) og þátttakendur í dreifbýli 

bættu sig að meðaltali úr 3,5 stigum í 4,0 stig (p=0,027). Einnig kom í ljós munur á milli 

mælinga þegar tíminn í fjögurra metra göngu var skoðaður. Tími þátttakenda var að meðaltali 

3,5 sekúndur í mælingu 1 en að lokinni tólf vikna íhlutun var tími þátttakenda að meðaltali 2,9 
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sekúndur (p<0,001). Þátttakendur í þéttbýli bættu tíma sinn að meðaltali úr 3,4 sekúndum 

niður í 2,9 sekúndur (p<0,001) og þátttakendur í dreifbýli bættu tíma sinn að meðaltali úr 3,7 

sekúndum niður í 3,2 sekúndur (p=0,003). Lítil breyting var þó á milli mælinga þegar stigin í 

fjögurra metra göngu voru skoðuð þar sem þátttakendur fengu að meðaltali 4 stig af 4 

mögulegum og því um engan mun að ræða milli mælinga, tafla 7.  

Þegar skoðað var hversu lengi þátttakendur voru að meðaltali að standa og setjast fimm 

sinnum upp af stól kom í ljós marktækur munur. Þátttakendur voru að meðaltali í 13,3 

sekúndur í mælingu 1 en að lokinni tólf vikna íhlutun bættu þátttakendur sig verulega eða í 

10,4 sekúndur (p<0,001). Þátttakendur í þéttbýli bættu sig verulega eða úr 13,4 sekúndum í 

10,4 sekúndur (p<0,001) og þátttakendur í dreifbýli bættu sig úr 12,9 sekúndum í 10,4 

sekúndur (p=0,011). Þegar litið var á stigin sem þátttakendur fengu fyrir þann tíma, sem fór í 

að standa og setjast fimm sinnum upp af stól, kom einnig í ljós marktækur munur. 

Þátttakendur fengu að meðaltali 2,9 stig af 4 mögulegum í mælingu 1 en að lokinni tólf vikna 

íhlutun bættu þátttakendur sig og fengu að meðaltali 3,6 stig (p<0,001). Þátttakendur í þéttbýli 

bættu sig á íhlutunartíma, fengu 2,8 stig í fyrri mælingu en 3,7 stig í þeirri seinni (p<0,001). 

Þátttakendur í dreifbýli bættu sig úr 2,9 stigum í 3,5 stig (p=0,040), sjá nánar töflu 7. 

Þegar skoðaður var heildarfjöldi stiga úr SPPB-prófinu kom í ljós jákvæður munur á milli 

mælinga. Þátttakendur bættu sig úr 10,0 stigum í fyrri mælingu í 11,5 stig af 12 mögulegum í 

þeirri seinni (p<0,001). Þátttakendur í þéttbýli bættu sig úr 9,9 stigum í 11,5 stig (p<0,001) og 

þátttakendur í dreifbýli bættu sig úr 10,4 stigum í 11,5 stig (p=0,012), tafla 7. 

Tafla 8. Munur á handstyrk á milli mælinga (mælingar 1 og mælingar 2). 

 

Þegar handstyrkur var skoðaður kom í ljós jákvæður munur milli mælinga. Handstyrkur hægri 

handar jókst úr 36,5 kg í 37,5 kg (p=0,019). Þegar niðurstöður þátttakenda í þéttbýli voru 
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skoðaðar sérstaklega var ekki um mun að ræða á milli mælinga þó handstyrkur hægri handar 

hafi aukist úr 36,6 kg í 37,2 kg. Þegar þátttakendur í dreifbýli voru skoðaðir kom í ljós munur 

á milli mælinga en handstyrkur hægri handar varð betri, fór úr 35,7 kg í fyrri mælingu í 38,8 

kg í seinni mælingu (p=0,029). Handstyrkur vinstri handar jókst úr 35,1 kg í 36,5 kg 

(p=0,004). Þátttakendur í þéttbýli bættu sig úr 35,0 kg í 35,9 kg (p=0,048) og þátttakendur í 

dreifbýli úr 35,6 kg í 38,6 kg (p=0,040), sjá nánar töflu 8.   

Tafla 9. Munur á sex metra göngu og daglegri hreyfingu á milli mælinga (mælingar 1 og mælingar 2). 

 

Þegar vegalengd þátttakenda var skoðuð í sex mínútna gönguprófinu kom í ljós munur á milli 

mælinga. Þátttakendur bættu vegalengd sína, úr 445 metrum að meðaltali í 486,4 metra 

(p<0,001). Þátttakendur í þéttbýli bættu vegalengdina sem þér fóru í seinni mælingu, úr 445,4 

metrum í fyrri mælingu í 491,3 metra (p<0,001). Þátttakendur í dreifbýli bættu sig einnig, fóru 

úr 443,5 metrum í fyrri mælingu í 469,9 metra í þeirri seinni (p=0,041). Dagleg hreyfing 

þátttakenda jókst til muna á milli mælinga og var um marktækan mun að ræða. Tíminn, sem 

þátttakendur vörðu að meðaltali í þolþjálfun, lengdist úr 12,5 mínútum á dag í 24,4 mínútur á 

dag í seinni mælingu (p<0,001). Þátttakendur í þéttbýli bættu tímann, sem þeir eyddu í þol, úr 

14,4 mínútum á dag í 24,7 mínútur á dag í seinni mælingu (p<0,001). Þátttakendur í dreifbýli 

bættu einnig tímann sem þeir eyddu í þol til muna eða úr 6,2 mínútum á dag í fyrri mælingu í 

23,5 mínútur á dag (p=0,001) í seinni mælingu. Skiptum, sem þátttakendur eyddu í 

styrktarþjálfun í hverri viku, fjölgaði úr 0,2 skiptum í 1,9 skipti (p<0,001). Skiptum, sem 

þátttakendur í þéttbýli eyddu í styrktarþjálfun í viku, fjölgaði úr 0,2 skiptum upp í 1,8 skipti 



43 
 

(p<0,001) þegar meðaltal æfinga var tekið saman að lokinni 12 vikna þjálfun. Skiptunum, sem 

þátttakendur í dreifbýli eyddu í styrktarþjálfun í viku, fjölgaði úr engu skipti í 2 skipti í viku 

(p<0,001) við samantekt á æfingafjölda í styrktarþjálfun yfir 12 vikna tímabil, sjá nánar töflu 

9. 

4.7. Heilsutengd lífsgæði 

Þar sem forrit á vegum Menntamálastofnunar hefur legið niðri um nokkurt skeið verða 

nokkrar spurningar skoðaðar úr spurningalistanum Heilsutengd lífsgæði (HL-prófið) og 

niðurstaða birt í prósentum og fjölda í svarmöguleikum milli mælinga. Helstu niðurstöður úr 

einstökum spurningum úr HL-prófinu má sjá á myndum 6 til 11. Af 57 þátttakendum, sem 

tóku þátt í mælingu 1 og 2, mátu fimmtán heilsu sína slæma eða þokkalega í mælingu 1 en 

tveir að lokinni 12 vikna íhlutun. Í mælingu 1 mátu 32 heilsu sína góða en að lokinni 12 vikna 

íhlutun voru þeir 26. Í mælingu 1 mátu 10 þátttakendur heilsu sína mjög góða eða 

framúrskarandi en 29 að lokinni 12 vikna íhlutun. Hér var um að ræða jákvæðar breytingar á 

milli mælinga á mati þátttakenda á heilsu sinni, sjá mynd 8.  

 

Mynd 8. Niðurstöður úr spurningu 1 í HL-prófi, mæling 1 og mæling 2. 

Í grunnmælingu og að lokinni 12 vikna íhlutun voru þátttakendur beðnir um að meta hversu 

gleymnir þeir hefðu verið síðastliðinn mánuð. Ellefu þátttakendur töldu sig vera töluvert eða 

þó nokkuð gleymnir í mælingu 1 en níu að lokinni 12 vikna íhlutun. Þrjátíu og fjórir töldu sig 

svolítið gleymna áður en þjálfunin hófst en tuttugu og fimm að lokinni 12 vikna þjálfun. Tólf 

töldu sig alls ekkert gleymna í mælingu 1 en tuttugu og þrír að lokinni 12 vikna íhlutun. Hér 

var um að ræða jákvæðar breytingar á milli mælinga, sjá mynd 9. 
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Mynd 9. Niðurstöður úr spurningu 5 úr HL-prófi, mæling 1 og mæling 2. 

Þegar þátttakendur mátu hvort heilsa þeirra setti þeim einhver takmörk við að vinna 

miðlungserfið verk svo sem að færa til húsgögn, ryksuga eða þess háttar, töldu tveir í 

mælingu 1 heilsu sína há sér mikið við þessi störf en enginn að lokinni 12 vikna íhlutun. Í 

grunnmælingu töldu tuttugu heilsu sína há sér svolítið við þessi störf en fimmtán að lokinni 

12 vikna íhlutun. Í grunnmælingu töldu þrjátíu og fimm heilsu sína ekkert há sér við þessi 

störf en fjörutíu og tveir að lokinni 12 vikna íhlutun. Hér var um að ræða jákvæðar breytingar 

á milli mælinga, sjá mynd 10. 

 

Mynd 10. Niðurstöður úr spurningu 14 úr HL-prófi, mæling 1 og mæling 2. 

Þegar þátttakendur mátu hvort þeir höfðu haft óþægindi vegna dapurleika síðastliðna viku 

svöruðu sex í mælingu 1 að þeir hefðu oft eða stundum slík óþægindi en þrír að lokinni 12 

vikna íhlutun. Í grunnmælingu var tuttugu og einn þátttakandi sjaldan dapur en fjórtán að 

lokinni 12 vikna íhlutun. Í grunnmælingu mátu þrjátíu þátttakendur sig aldrei vera dapra en 
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fjörutíu að lokinni 12 vikna íhlutun. Hér var um að ræða jákvæðar breytingar á milli mælinga, 

sjá mynd 11.  

  

Mynd 11. Niðurstöður úr spurningu 20 í HL-prófi, mæling 1 og mæling 2. 

Þegar þátttakendur mátu hvort þeir hefðu haft óþægindi vegna erfiðleika með svefn 

síðastliðna viku svöruðu tuttugu og tveir með „oft“ eða „stundum“ í mælingu 1 en fjórtán að 

lokinni 12 vikna íhlutun. Í grunnmælingu áttu sautján sjaldan erfitt með svefn en tuttugu og 

sex að lokinni 12 vikna íhlutun. Í grunnmælingu áttu átján aldrei erfitt með svefn en sautján 

að lokinni 12 vikna íhlutun. Hér var um að ræða jákvæðar breytingar á milli mælinga, sjá 

mynd 12. 

 

Mynd 12. Niðurstöður úr spurningu 21 í HL-prófi, mæling 1 og mæling 2.  

Þegar þátttakendur mátu hvort þeir höfðu haft óþægindi vegna erfiðleika með einbeitingu 

síðastliðna viku svöruðu fimmtán með „oft“ eða „stundum“ í fyrri mælingu fyrir íhlutun en tíu 

að lokinni 12 vikna íhlutun. Í grunnmælingu áttu tuttugu og þrír sjaldan erfitt með að einbeita 
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sér en tuttugu og átta að lokinni 12 vikna íhlutun. Þegar svarmöguleikinn „aldrei“ var 

skoðaður varðandi erfiðleika með að einbeita sér var engin breyting milli mælinga sjáanleg þó 

var um að ræða jákvæðar breytingar á milli mælinga, sjá mynd 13. 

 

Mynd 13. Niðurstöður úr spurningu 22 í HL-prófi, mæling 1 og mæling 2. 

4.8. Áhugi þátttakenda að halda áfram markvissri þjálfun til lengri tíma 

Þegar litið var á niðurstöður spurningalista, sem lagður var fyrir þátttakendur að lokinni tólf 

vikna íhlutun, um áhuga þeirra á að halda áfram markvissri þjálfun til lengri tíma – ef ákveðið 

yrði að halda verkefninu áfram til næstu þriggja ára – kom í ljós að 79,5% þátttakenda töldu 

mjög líklegt eða frekar líklegt að þeir myndu halda áfram, mynd 14. Hlutfall þátttakenda, sem 

voru ekki vissir um hvort þeir myndu vilja halda áfram þjálfun til næstu þriggja ára, var 

12,8% en 7,7% þátttakenda fannst frekar ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir myndu vilja halda 

áfram þjálfun til næstu þriggja ára, mynd 14.  

 

Mynd 14. Svarhlutfall þátttakenda varðandi mögulegt framhald þeirra í verkefninu ef ákveðið yrði að halda því 

áfram. 
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Í sama spurningarlista voru þátttakendur spurðir hvernig líðan þeirra væri að lokinni tólf 

vikna þjálfun miðað við áður en þeir byrjuðu í verkefninu. Um 92% þátttakenda svöruðu að 

líðan þeirra væri mun betri eða betri. Þeir sem svöruðu að enginn munur væri á líðan þeirra 

voru 7,7% og enginn sagðist vera verri eða mun verri, sjá nánar mynd 15.     

 

Mynd 15. Svarhlutfall þátttakenda varðandi líðan þeirra að lokinni tólf vikna þjálfun.  
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5. Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver staða þátttakenda er í hreyfifærni, 

afkastagetu og daglegri hreyfingu. Kanna breytingar á daglegri hreyfingu, hreyfifærni og 

heilsutengdum lífsgæðum að lokinni tólf vikna þjálfun. Einnig var markmiðið að kanna hvort 

munur væri á heilsufari og daglegri hreyfingu eldri íbúa í Rangárþingi eystra sextíu ára og 

eldri sem bjuggu í þéttbýli annars vegar og í dreifbýli hins vegar og hve margir þátttakendur 

hefðu áhuga á að halda áfram markvissri þjálfun til lengri tíma að lokinni tólf vikna þjálfun.  

Svör við fyrstu rannsóknarspurningunni, hver er staða þátttakenda í hreyfifærni, 

afkastagetu og daglegri hreyfingu, eru eftirfarandi: Liðleiki kvenna í öxlum var góður í 

mælingu 1 og var innan viðmiða Rikli og Jones sem telst innan eðlilegra marka miðað við 

þeirra aldur. Þær voru aftur á móti undir viðmiðum Rikli og Jones á aftanverðum lærum í 

mælingu 1 og var liðleiki þeirra frekar slakur miðað við aldur. Karlarnir voru slakir bæði í 

liðleika axla og á aftanverðum lærum miðað við aldur og voru þeir undir viðmiðum Rikli og 

Jones í mælingu 1. SPPB-prófið kom vel út bæði hjá konum og körlum í mælingu 1. 

Handstyrkur hægri og vinstri handa kom vel út miðað aldur hjá báðum kynjum og voru bæði 

konur og karlar yfir viðmiðum Saehan-mælisins í mælingu 1. Vegalengd þátttakenda í sex 

mínútna gönguprófi kom vel út miðað við aldur og voru bæði konur og karlar innan viðmiða 

Rikli og Jones í mælingu 1. Dagleg hreyfing þátttakenda var frekar slök fyrir íhlutun og voru 

þeir ekki að ná ráðleggingum frá Embætti landlæknis um 30 mínútna hreyfingu á dag.        

Svör við annarri rannsóknarspurningu, hvaða breyting kemur í ljós á daglegri hreyfingu, 

hreyfifærni og heilsutengdum lífsgæðum að lokinni 12 vikna þjálfun, eru eftirfarandi: Munur 

var á daglegri hreyfingu þátttakenda að lokinni 12 vikna þjálfun sem fór úr 12,5 mínútum á 

dag í 24,4 mínútur á dag að meðaltali yfir allt tímabilið. Styrktarþjálfunin jókst einnig þar sem 

þátttakendur stunduðu að jafnaði slíka þjálfun tvisvar í viku yfir allt tímabilið. Jákvæður 

munur kom fram á hreyfifærni þátttakenda að lokinni 12 vikna þjálfun þar sem niðurstöður úr 

SPPB-hreyfifærniprófi urðu betri, liðleiki batnaði og handstyrkur óx. Heilsutengd lífsgæði 

þátttakenda eða þeir þættir sem teknir voru fyrir í þessu verkefni, jukust að lokinni 12 vikna 

þjálfun þar sem mun fleiri þátttakendur mátu heilsu sína mjög góða eða framúrskarandi að 

lokinni 12 vikna þjálfun en fyrir íhlutun og mátu færri heilsu sína þokkalega eða góða. 

Þátttakendur töldu sig ekki eins gleymna að lokinni 12 vikna þjálfun eins og fyrir íhlutun og 

fleiri þátttakendur töldu heilsu sína ekkert há sér við vinnu á miðlungserfiðum verkum eins og 

að færa til húsgögn, ryksuga eða bera matvælapoka inn eftir verslunarferð. Fleiri þátttakendur 

töldu sig aldrei vera dapra að lokinni 12 vikna þjálfun og færri töldu sig stundum eða sjaldan 
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vera dapra. Fleiri þátttakendur töldu sig sjaldan hafa átt erfitt með svefn og einbeitingu að 

lokinni 12 vikna þjálfun og þar með færri sem töldu sig oft eða stundum eiga erfitt með svefn 

og einbeitingu. 

Svör við þriðju rannsóknarspurningu, hver er munur á heilsufari og daglegri hreyfingu 

eldri íbúa (60+) í Rangárþingi eystra sem búa í þéttbýli annars vegar og í dreifbýli hins vegar, 

eru eftirfarandi: Ekki var munur á heilsufari þátttakenda í þéttbýli annars vegar og dreifbýli 

hins vegar. Munur á daglegri heyfingu þátttakenda í þéttbýli og dreifbýli var til staðar fyrir 

íhlutun þar sem þátttakendur í þéttbýli stunduðu meiri þolþjálfun en þátttakendur í dreifbýli 

en á íhlutunartímabili stunduðu þátttakendur á báðum stöðum þolþjálfun í um 25 mínútur. 

Einnig stunduðu þátttakendur í þéttbýli einhverja styrktarþjálfun fyrir íhlutun en þátttakendur 

í dreifbýli stunduðu enga en á íhlutunartímabili stunduðu þátttakendur á báðum stöðum 

styrktarþjálfun að meðaltali tvisvar sinnum í viku. Þátttakendur í dreifbýli voru aðeins 13 og 

því erfitt að heimfæra niðurstöður þátttakenda á íbúa úr dreifbýli. Ekki er nægur styrkur á bak 

við gögnin þar sem þátttakendur í dreifbýli eru hlutfallslega færri miðað við þátttakendur í 

þéttbýli. Niðurstöðurnar gefa því að öllum líkindum ekki rétta mynd af stöðunni. Velta má 

einnig fyrir sér hvort sú aðgreining sé réttmæt að tala um dreifbýli og þéttbýliskjarna í 

Rangárþingi eystra þar sem sveitarfélagið er í raun í heild sinni dreifbýli þar sem 

byggðarkjarnar eins og Reykjavík, Keflavík og Akureyri eru nær því að vera þéttbýli.   

Svör við fjórðu rannsóknarspurningu, hve margir þátttakendur hefðu áhuga á að halda 

áfram markvissri þjálfun til lengri tíma að lokinni 12 vikna þjálfun, eru eftirfarandi: 

Þátttakendur voru mjög áhugasamir um að halda þjálfun áfram þar sem 80% af þeim sem 

svöruðu vildu halda áfram markvissri þjálfun til lengri tíma að lokinni 12 vikna þjálfun. 

Aðeins tæplega 13% þátttakenda voru ekki viss um hvort þau myndu vilja halda áfram slíkri 

þjálfun. 

Framangreind svör við þessum fjórum rannsóknarspurningum benda til þess að 

þátttakendur rannsóknarinnar í Rangárþingi eystra þurfi að halda áfram markvissri hreyfingu 

til þess að uppfylla ráðleggingar um daglega hreyfingu í 30 mínútur á dag. Ásamt því að halda 

í og/eða bæta hreyfifærni og afkastagetu. Jákvæðu breytingarnar á daglegri hreyfingu, 

hreyfifærni og heilsutengdum lífsgæðum þátttakenda að lokinni 12 vikna þjálfun sýna og 

sanna mikilvægi heilsueflingar eldri einstaklinga líkt og sams konar heilsueflingar verkefni 

gera (Janus Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013). Auk þessa virðist þessi aldurshópur vera 

mótækilegur fyrir slíku inngripi og því enn þá nauðsynlegra að grípa inn í með slíkar aðgerðir 

á fleiri stöðum á Íslandi. 
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5.1. Þátttakendur 

Aldur þátttakenda var á bilinu 60 til 81 ára og meðalaldurinn var 70 ár en þátttaka var miðuð 

við 60 ára aldur eða þá sem fæddir voru á árinu 1957 og fyrr. Helstu niðustöður 

rannsóknarinnar voru þær að 57 þátttakendur af 62 luku við tólf vikna rannsóknar- og 

íhlutunarverkefni og brottfall því um 8%. Brottfallið var lítið miðað við aðrar rannsóknir 

(Janus Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013) sem er áhugaverð niðurstaða. Þó gæti brottfallið 

aukist eftir hálft ár; áhugavert væri að kanna það. Þátttakendur, sem hættu í rannsókninni, 

voru allir úr þéttbýli. Því má segja að þeir sem bjuggu í dreifbýli létu það ekki stoppa sig að 

þurfa að aka einhvern spotta til þess að fá hreyfingu og faglega aðstoð í þjálfuninni. Þó voru 

þátttakendur í dreifbýli frekar fáir miðað við þátttakendur í þéttbýli og hefur fjarðlægðin á 

milli líkamsræktarsals og heimilis eldri einstaklinga í dreifbýli ef til vill haft einhver áhrif á 

þátttöku þeirra í rannsókninni. Samkvæmt öðrum rannsóknum virðast þátttakendur í dreifbýli 

nefna fleiri hindranir tengdar hreyfingu en þátttakendur í þéttbýli og einnig hefur komið fram 

að þátttakendur í þéttbýli búi betur að því að sækja hóptíma (Plotnikoff o.fl., 2004; Wilcox 

o.fl., 2000).  

Það má ef til vill teljast til áhugaverðrar niðurstöðu að þeir sem hættu í íhlutuninni höfðu 

tilhneigingu til að hafa hærri BMI-stuðul og þar með í aukinni áhættu að þurfa að glíma við 

heilsutengd vandamál. Þessi niðurstaða styður við það að þyngri einstaklingar þurfi aukna 

athygli og aukinn stuðning til að viðhalda frekari þjálfun og bæta sinn árangur 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Ef til vill hefði þurft að huga betur að þessum atriðum meðan á 

íhlutun stóð og gera íhlutunina enn frekar einstaklingsmiðaðri, sér í lagi að höfða til þeirra 

sem áætla má að væru í aukinni áhættu eða kæmu verst út úr niðurstöðum mælinga.   

5.2. Helstu heilsufarsbreytur 

Þegar niðurstöður grunnmælinga eru skoðaðar má sjá að meðaltal úr mælingu á 

líkamsþyngdarstuðli fyrir þjálfun var 31 kg/m
2
. Þessi tala fellur undir flokkinn offitu sem 

þýðir meðal annars aukna áhættu á að fá ýmsa sjúkdóma eins og sykursýki II, háþrýsting og 

hjartasjúkdóma (Jones og Rose, 2005; Pescatello, 2014). Eftir tólf vikna þjálfun lækkaði 

líkamsþyngdarstuðull þátttakenda niður í 30,6 kg/m
2 

sem verður að teljast góð niðurstaða á 

ekki lengri tíma þótt þessar niðurstöður flokkist enn undir offitu (Jones og Rose, 2005). Ef til 

vill gæti niðurstaðan orðið ennþá betri eftir 3 ár ef haldið væri áfram íhlutun á þessum hóp.  

Þátttakendur í þéttbýli voru fyrir íhlutun að meðaltali með BMI-stuðul 31,4 kg/m
2
 og 

flokkuðust þar með í offitu í mælingu 1 en þátttakendur í dreifbýli voru að meðaltali með 

BMI 29,8 kg/m
2
 sem flokkast sem ofþyngd. Að lokinni tólf vikna þjálfun voru þátttakendur í 
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þéttbýli að meðaltali með BMI-stuðul 30,8 kg/m
2 

og náðu þar með að lækka sig á milli 

mælinga en þátttakendur í dreifbýli voru enn með BMI 29,8 kg/m
2
. Ein skýring á minni 

lækkun eða engri lækkun milli mælinga getur verið sú að vöðvamassi hafi aukist og því 

breyting ekki sjáanleg strax eftir tólf vikna þjálfun (Jones og Rose, 2005). Þessi jákvæða 

breyting á BMI-stuðli þátttakenda sýnir okkur hversu mikilvægt er að stunda daglega 

hreyfingu, að halda þjálfuninni áfram til þess að þátttakendur nái áfram að lækka BMI-

stuðulinn. Það er nauðsynlegt til að hindra það sem virðist eiga sér stað við aukinn aldur, að 

magn líkamsfitu aukist á meðan fitufríi massinn, vöðvamassinn, minnkar (Spirduso o.fl., 

2005). Áhugavert var að sjá niðurstöður BMI-stuðuls þeirra sem hættu í rannsókninni en hann 

var að meðaltali 35,0 kg/m
2
 sem er mun hærra en meðaltal þeirra sem luku þjálfunartíma 30,8 

kg/m
2
. Út frá þessu vaknar upp sú spurning hvort að þeir sem eru með hærri BMI-stuðul séu 

líklegri til að hætta í slíkum heilsueflingum og má rekja veikindi þeirra af einhverjum hluta til 

hás BMI-stuðuls. 

Ummál mittis og mjaðma minnkaði á milli mælinga. Þátttakendur í þéttbýli og dreifbýli 

náðu svipuðum árangri hvað varðar minnkun á ummáli mittis og mjaðam á milli mælinga. 

Einnig lækkaði WHR-stuðullinn töluvert á milli mælinga. Lækkun á WHR-stuðli þátttakenda 

í þéttbýli og dreifbýli var svipuð milli mælinga. Eins og áður hefur komið fram og samkvæmt 

viðmiðum WHR-stuðuls einstaklinga 60 ára og eldri er talið að áhættan á hjartasjúkdómum 

aukist nokkuð ef WHR-stuðull fer yfir 1,00 hjá körlum og 0,90 hjá konum. Áhættan er lítil ef 

WHR-stuðull einstaklinga 60 ára og eldri er <0,90 hjá körlum og <0,80 hjá konum (Jones og 

Rose, 2005).  

Af þeim 19 körlum, sem luku við tólf vikna þjálfun, voru sjö eða 36,8% með WHR-stuðul 

1,00 eða hærra í mælingu 1 (mynd 16) en það segir til um mikla hættu á auknum líkum á 

hjartasjúkdómum hjá körlum 60 ára og eldri. Aðeins fjórir eða 21,1% voru í þessum flokki að 

lokinni tólf vikna íhlutun, sjá nánar mynd 17.  



52 
 

 

Mynd 16. Hlutfall karla á WHR 1,0 eða hærra í mælingu 1.  

 

Mynd 17. Hlutfall karla á WHR 1,0 eða hærra í mælingu 2 að lokinni íhlutun. 

Af 38 konum voru tíu eða 26,3% með WHR-stuðul 0,90 eða hærra í mælingu 1 sem flokkast 

sem mikil áhætta á hjartasjúkdómum hjá konum 60 ára og eldri, sjá nánar mynd 18. Aðeins 

sex konur eða 15,8% höfðu þessa greiningu að lokinni tólf vikna íhlutun, sjá mynd 19. Enginn 

karl var undir WHR-stuðli <0,90 í mælingu 1 en slík tala flokkast sem lítil áhætta á 

hjartasjúkdómum. Tveir karlar voru aftur á móti komnir í þennan flokk að lokinni tólf vikna 

íhlutun. Fimm konur voru undir WHR-stuðli <0,80 í mælingu 1 sem flokkast sem lítil áhætta 

á hjartasjúkdómum en sex að lokinni tólf vikna íhlutun.  

Þessar niðurstöður segja okkur enn og aftur hversu mikilvægt það er að stunda daglega 

hreyfingu. Samhliða hreyfingunni þarf einnig að huga að næringu því holl og fjölbreytt fæða á 

hér líka stóran þátt (Embætti landlæknis, 2017). Minnkun á kviðfitu og aukinn styrkur í 

vöðvum neðri hluta líkamans á sér stað þegar bæting er á WHR-stuðlinum (Jones og Rose, 

2005) en eins og komið hefur fram á vöðvarýrnun sér stað við öldrun, fyrst í neðri hluta 

líkamans, og aukin kviðfita meðal annars vegna hreyfingarleysis (Pescatello, 2014; Spirduso 

o.fl., 2005). Líkamsþyngdarstuðull Íslendinga 18 til 79 ára og barna á Íslandi hefur hækkað á 
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síðustu árum (Lýðheilsustöð, 2009). Aukin þyngd getur haft áhrif á hreyfigetu (Balzi o.fl., 

2010). Það getur dregið úr athöfnum daglegs lífs sem öllum er mikilvæg. Ekki er það heldur 

jákvæð þróun að eldra fólk léttist um of með aldrinum (D. Dey o.fl., 2009). Þess vegna er 

mjög mikilvægt að þessi aldurshópur haldi daglegri hreyfingu áfram til þess að halda 

vöðvastyrk eins og unnt er ásamt því að losa sig við kviðfitu.  

 

Mynd 18. Hlutfall kvenna á WHR 0,90 eða hærra í mælingu 1. 

 

Mynd 19. Hlutfall kvenna á WHR 1,0 eða hærra í mælingu 2 að lokinni íhlutun. 

Blóðþrýstingur þátttakenda lækkaði á milli mælinga bæði hjá konum og körlum og einnig hjá 

þátttakendum bæði í dreifbýli og þéttbýli. Þátttakendur í þéttbýli og dreifbýli voru að 

meðaltali með svipaðan blóðþrýsting en konur voru að meðaltali með aðeins lægri 

blóðþrýsting en karlarnir. Meðalblóðþrýstingur þátttakenda var innan viðmiðunarmarka á 

þanbilsþrýstingi (neðri mörk) sem voru 85,8 mmHg en rétt fyrir ofan á slagbilsþrýstingi (efri 

mörk) sem var 145,6 mmHg í mælingu 1. Að lokinni 12 vikna þjálfun var slagbilsþrýstingur 

þátttakenda 139,1 mmHg og þanbilsþrýstingur 80,7 mmHg þar með innan viðmiðunarmarka 

sem telst eðlilegur þrýstingur en þau eru 140 mmHg í slagbilsþrýstingi og 90 mmHg í 

þanbilsþrýstingi (Pescatello, 2014). Með hækkandi aldri á sér stað breyting á æðarkerfinu sem 

í mörgum tilfellum veldur háþrýstingi og líklegra er að efri mörk hækki meira en neðri mörk 
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(Pinto, 2007). Hjartað styrkist með reglulegri þjálfun og þar með dælir það meira magni af 

blóði til líkamans í hverju slagi við minna álag. Við það verður minni þrýstingur á æðarnar 

sem leiðir til lækkaðs blóðþrýstings (Pescatello, 2014). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna 

að ávinningur átti sér stað á hjartaafköstum og hvíldarpúls lækkaði á milli mælinga bæði hjá 

þátttakendum í þéttbýli og dreifbýli og bæði hjá konum og körlum. Karlarnir voru að 

meðaltali með aðeins lægri hvíldarpúls en konurnar. Hvíldarpúlsinn var svipaður hjá 

þátttakendum í þéttbýli og dreifbýli. Þessi lækkun er jákvæð fyrir þátttakendur í rannsókninni 

því að hjartað styrktist á þessu 12 vikna þjálfunartímabili (Pescatello, 2014) en við hækkandi 

aldur hækkar hvíldarpúlsinn (Spirduso o.fl., 2005). Áhrifaþættir hjarta- og æðasjúkdóma eru 

nokkrir og má þar helst nefna aldur, hreyfingaleysi, offita, háþrýstingur, fjölskyldusaga og 

fleira. Ef einstaklingur er með tvo áhættuþætti þá er áhættan í meðallagi á líkum á hjarta- og 

æðasjúkdómum en ef áhættuþættirnir eru orðnir þrír eða fleiri þá er mikil áhætta (Pescatello, 

2014). Þar sem allir þátttakendur þessarar rannsóknar eru með aldur sem áhættuþátt þá meiga 

þeir ekki við að hafa hreyfingarleysi, offitu eða háþrýsting ofan á það og því mikilvægt að 

halda markvissri þjálfun áfram til lengri tíma.  

5.3. Liðleiki  

Liðleiki þátttakenda batnaði á milli mælinga. Þátttakendur í þéttbýli og dreifbýli voru að 

meðaltali svipaðir hvað liðleika snertir og náðu að bæta hann á milli mælinga. Konurnar voru 

að meðaltali liðugri en karlarnir sem telst líffræðilega eðlilegt (Green og Bryant, 2003) og þær 

náðu að bæta liðleika sinn á milli mælinga. Mikil áhersla var lögð á góðar teygjuæfingar í lok 

hverrar æfingar á þjálfunartímabilinu. Konurnar voru innan viðmiða Rikli og Jones (Rikli og 

Jones, 2001) í liðleika neðri hluta líkamans, á aftanverðum lærum í mælingu 1, og að lokinni 

þjálfun í mælingu 2 bættu þær sig og voru yfir áðurnefndum viðmiðum (sjá fylgiskjal 4). 

Karlarnir voru innan við þessi viðmið í liðleika neðri hluta líkamans, á aftanverðum lærum 

hægra megin, en undir viðmiðum vinstra megin í mælingu 1 og 2. Konurnar og karlarnir voru 

frekar mikið undir viðmiðum Rikli og Jones í liðleika axla í mælingu 1 og 2, bæði hægra og 

vinstra megin, en þó náðu þau að bæta sig töluvert á milli mælinga (Rikli og Jones, 2001). Því 

er nauðsynlegt fyrir þátttakendur að halda áfram markvissri þjálfun og teygja vel í lok æfinga 

til þess að reyna að komast nær eða jafnvel ná viðmiðum Rikli og Jones og þar með halda 

áfram að bæta hreyfifærnina. Með auknum liðleika verða eldri einstaklingar betur í stakk 

búnir til að takast á við daglegar athafnir því að með hækkandi aldri og lítilli daglegri virkni 

stirðna vöðvar líkamans. Slíkt getur valdið því að hreyfingar verða erfiðari og viðbrögð 

slakari (Pufhoff og Nielsen, 2007). Þar með hefur liðleiki mikla þýðingu fyrir líkamlega 
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færni. Viðmiðunarmörk Rikli og Jones er ákveðinn kvarði sem flokkaður er eftir aldri 

einstaklinga og ef viðmiðum er ekki náð þá gefur það til kynna aukna hættu á sjúkdómum, 

hreyfingarvandamálum og aukna fallhættu (Rikli og Jones, 2001). 

5.4. SPPB-hreyfifærnipróf 

Meta má skerta hreyfigetu með SPPB-hreyfifærniprófi en það próf hefur sterka tengingu við 

veikleika í stoðkerfi neðri hluta líkamans, þá sérstaklega hvað varðar vöðvastyrk, en sá 

veikleiki eykur líkur á fallhættu eldri einstaklings (Pavasini o.fl., 2016). Slíkur veikleiki getur 

einnig valdið minni hreyfigetu hjá eldri einstaklingum (Guralnik, Ferrucci, Simonsick, Salive 

og Wallace, 1995; Pavasini o.fl., 2016). Niðurstöður rannsóknarinnar, sem þessi ritgerð fjallar 

um, eru í samræmi við niðurstöður rannsókna Bernabeu-Moras (2015) þar sem í SPPB-

hreyfifærniprófinu átti sér stað bæting milli mælinga á jafnvægi, gönguhraða og tímanum sem 

fór í að standa og setjast fimm sinnum upp af stól. Árangurinn var svipaður á milli mælinga 

hjá þátttakendum í þéttbýli og dreifbýli annars vegar og hjá körlum og konum hins vegar. 

Heildarstigum í SPPB-prófinu fjölgaði úr 10 stigum í mælingu 1 upp í 11,5 stig að lokinni 

íhlutun í mælingu 2, sem er sambærileg bæting og átti sér stað í rannsókn Bernabeu-Moras 

(Bernabeu-Mora o.fl., 2015). Bæting á jafnvægi þátttakenda og á tíma þeirra í að standa fimm 

sinnum upp af stól án aðstoðar má rekja til styrktarþjálfunarinnar en æfingaáætlunin innihélt 

markvissa uppbyggingu á helstu vöðvum líkamans. Við styrktarþjálfun styrkjast vöðvarnir og 

viðbrögð þátttakenda eru sneggri og þeir eiga auðveldara með að standa fimm sinnum upp af 

stól og að halda jafnvægi en niðurstöður sem þessar má finna í fleiri rannsóknum (Hess og 

Woollacott, 2005; Pufhoff og Nielsen, 2007). Aukning á gönguhraða þátttakenda má rekja til 

markvissrar þolþjálfunar sem einnig má finna í æfingaáætluninni. Sumir þátttakendur 

stunduðu enga þolþjálfun fyrir íhlutun en hófu að stunda um 30 mínútna daglega hreyfingu á 

12 vikna tímabili. Einn þátttakandinn hætti meira að segja að nota göngustaf við göngu þegar 

leið á tímabilið. Þátttakendur í þessari rannsókn náðu að bæta sig verulega í heildina og miðað 

við aðrar rannsóknir (Guralnik o.fl., 1994; Pavasini o.fl., 2016) má velta fyrir sér hvort prófið 

hafi verið auðvelt fyrir einhvern hóp þátttakenda. Engu að síður átti sér stað góð bæting hjá 

þátttakendum á milli mælinga 1 og 2 og er í takt við niðurstöður í annarri íslenskri rannsókn 

(Janus Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013). Sá ávinningur, sem er til staðar, tapast sé þjálfun ekki 

haldið við (Teixeira-Salmela o.fl., 2005) og því mikilvægt að halda slíkri íhlutun áfram til 

lengri tíma. 
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5.5. Handstyrkur 

Handstyrkur þátttakenda jókst á milli mælinga. Þátttakendur í dreifbýli juku handstyrk sinn 

meira en þeir sem búa í þéttbýli. Ástæðan kann að hafa verið sú að þátttakendur í dreifbýli 

stunduðu enga styrktarþjálfun fyrir íhlutun en einhverjir þátttakendur í þéttbýli stunduðu 

styrktarþjálfun fyrir íhlutun. Karlarnir mældust að meðaltali með meiri handstyrk en konurnar 

sem þykir líffræðilega eðlilegt (Green og Bryant, 2003). Bæði kynin voru að meðaltali með 

hærri handstyrk í hægri hendi í mælingu 1. Í mælingu 2 voru karlarnir að meðaltali með 

jafnan handstyrk í hægri og vinstri hendi en konurnar áfram með að meðaltali hærri handstyrk 

hægra megin. Bæði kynin bættu handstyrk sinn á milli mælinga en sömu niðurstöður er að 

finna í rannsókna sem gerð var á einstaklingum í Reykjavík (Geirsdottir o.fl., 2012). Þessar 

niðurstöður eru áhugaverðar og þýða að konurnar hafi bætt sig í handstyrk að jafnaði eins og 

karlarnir. Karlarnir og konurnar voru vel yfir viðmiðum handstyrks Saehan-mælisins á 

einstaklingum 60 til 80+ ára, bæði á hægri og vinstri hendi í mælingu 1 og 2. Þær niðurstöður 

eru mjög góðar og nauðsynlegt er að halda í þann styrk með áframhaldandi þjálfun til þess að 

lífsgæði þátttakenda dali ekki eins mikið við hækkandi aldur en góður vöðvastyrkur getur 

dregið úr hættu á hjartasjúkdómum, beinþynningu og aukið hreyfigetu. Með hækkandi aldri á 

sér stað ótímabært vöðvaniðurbrot (e. sarcopenia) og er talið vera ástæða taps á nýmyndun 

vöðvapróteina (Miyazaki o.fl., 2016). Með áframhaldandi reglulegri styrktarþjálfun er hins 

vegar hægt að koma í veg fyrir vöðvarýrnun með bættum vöðvamassa. Jafnframt má þannig 

halda áfram að bæta jafnvægi og auka viðbrögð þátttakenda með auknum vöðvastyrk í neðri 

útlimum líkamans sem dregur úr fallhættu sem eykst með aldrinum (Pufhoff og Nielsen, 

2007). Samhliða styrktarþjálfuninni er einnig nauðsynlegt að huga vel að hollri og góðri 

næringu og að hún uppfylli bæði þau næringarefni sem líkaminn þarf á að halda og þá 

orkuþörf sem krafist er hverju sinni (Embætti landlæknis, 2017). Rík áhersla er lögð á að auka 

við próteinríka fæðu ásamt vítamínum, steinefnum og trefjum hjá eldri einstaklingum. Þar 

með er nauðsynlegt að nægt prótein sé neytt bæði vegna hækkandi aldurs en einnig ef 

styrktarþjálfun er stunduð. Áhugavert hefði verið að kanna nánar þennan mikilvæga þátt, 

hvort þátttakendur hefðu neytt nægilega mikið af próteinríkri fæðu samhliða 

styrktarþjálfuninni. 

5.6. Sex mínútna göngupróf og dagleg hreyfing þátttakenda 

Regluleg þolþjálfun er nauðsynleg öllum því slík þjálfun styrkir öndun, hjarta- og æðakerfið 

ásamt því að örva heilastarfsemi (Miyazaki o.fl., 2016). Þol þátttakendahópsins var metið með 

sex mínútna gönguprófi og tók það jákvæðri breytingu milli mælinga 1 og 2. Í prófinu náðu 
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þátttakendur að auka töluvert við þá vegalengd sem þeir gengu á milli mælinga, um 41,4 

metra. Gönguvegalengd í 6 mínútna gönguprófi jókst, meira á milli mælinga hjá þátttakendum 

í þéttbýli (45,9 metra) en í dreifbýli (26,4 metra). Þátttakendur í þéttbýli stunduðu meiri 

þolþjálfun fyrir íhlutun sem gæti hafa gefið þeim forskot á þátttakendur í dreifbýli. Í báðum 

tilvikum er bætingin hins vegar mjög góð og svipar til niðurstaðna úr rannsókn sem einnig var 

gerð á eldri einstaklingum á Íslandi (Janus Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013). Gönguvegalengd 

í 6 mínútna gönguprófi jókst, meira hjá körlum en konum eða um 20,4 metrum lengra en 

konurnar í mælingu 1. Í mælingu 2 gengu þeir að meðaltali 16,4 metrum lengra en konurnar. 

Sambærilegar niðurstöður má finna í rannsókn Janusar Friðriks Guðlaugssonar (2013). 

Karlarnir náðu viðmiðum Rikli og Jones í sex mínútna gönguprófinu í mælingu 1. Að lokinni 

12 vikna þjálfun höfðu þeir að meðaltali bætt sig. Konurnar náðu viðmiðum Rikli og Jones í 

mælingu 1 og að lokinni 12 vikna þjálfun náðu þær að koma sér hærra á viðmiðunarlista 

þeirra, sjá fylgiskjal 4 (Rikli og Jones, 2001). Þessar niðurstöður benda til þess að íhlutunin 

hafi skilað tilætluðum árangri.   

Samkvæmt ráðleggingum alþjóðlegra heilbrigðisstofnana, Embættis landlæknis og 

fræðimanna er eldri einstaklingum ráðlagt að hreyfa sig að minnsta kosti í 30 mínútur á dag 

(Embætti landlæknis, 2015; Spirduso o.fl., 2005). Ávinningur þjóðfélagsins af bættu þoli, en 

skortur á því er helsta ógn þjóðfélaga og eldri einstaklinga, myndi skila sér í minni kostnaði 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Eldri einstaklingar virðast ekki hreyfa sig nægilega mikið eins 

og sjá má af niðurstöðum þessarar rannsóknar fyrir íhlutun ásamt öðrum rannsóknum, (Janus 

Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013). Afleiðingarnar eru minnkuð hreyfigeta, líkamsstarfsemi 

hnignar, vöðvarýrnun verður, fallhætta eykst, erfiðleikar við daglegar athafnir aukast og líkur 

á að fara fyrr á hjúkrunarheimili aukast einnig (Pufhoff og Nielsen, 2007; Spirduso o.fl., 

2005). Dagleg hreyfing þátttakenda jókst verulega milli mælinga. Þolþjálfunin fór úr að 

meðaltali 12,4 mínútur af daglegri hreyfingu fyrir íhlutun í 24,4 mínútur að meðaltali á dag á 

íhlutunartímabilinu. Þessi aukning er verulega góð og sýnir hversu nauðsynlegt er að fá 

þennan aldurshóp til að stunda daglega hreyfingu sem er innifalin í markvissri þjálfun. Þrátt 

fyrir þessa bætingu og daglega hreyfingu, að meðaltali rúmlega 24 mínútur, þá náði hópurinn 

ekki viðmiðum alþjóðlegra heilbrigðisstofnana og Embættis landlæknis um daglega hreyfingu 

í 30 mínútur á dag (Embætti landlæknis, 2015). Sú spurning vaknar hvort þátttakendur hefðu 

náð þessari viðmiðun ef íhlutunin hefði verið lengri. Konurnar stunduðu örlítið meiri 

þolþjálfun fyrir íhlutun en karlarnir en að lokinni íhlutun eyddu bæði kynin svipuðum tíma í 

þolþjálfun. Þátttakendur í þéttbýli hreyfðu sig að meðaltali meira fyrir íhlutun en þátttakendur 

í dreifbýli en slíkt jafnaðist eftir 12 vikna íhlutun.  
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Þátttakendur fjölguðu að meðaltali þeim skiptum í viku, sem þeir stunduðu styrktarþjálfun, 

úr 0,2 skiptum upp í 1,9 skipti í viku en af 62 þátttakendum stunduðu fimm styrktarþjálfun 

þrisvar í viku. Þátttakendur í þéttbýli fóru að meðaltali úr 0,2 skiptum í viku upp í 1,8 skipti í 

viku en af 44 þátttakendum stunduðu fimm styrktarþjálfun þrisvar í viku. Þátttakendur í 

dreifbýli fóru að meðaltali úr núll skiptum í viku upp í 2 skipti í viku. Þeir kipptu sér lítið upp 

við það að þurfa að aka einhverja vegalengd til þess að mæta á styrktaræfingar með faglegri 

aðstoð. Þetta getur bent til þess að íbúar bæði í dreifbýli og þéttbýli eiga svipaðan möguleika 

á að stunda daglega hreyfingu. Íbúar í dreifbýli þurftu aðeins að sækja líkamsræktaraðstöðuna 

til þess að stunda styrktarþjálfun tvisvar í viku en þolþjálfunina gátu þeir stundað heima hjá 

sér. Spurning er samt hvort munurinn hefði orðið annar ef fleiri þátttakendur hefðu verið úr 

dreifbýli en aðeins 13 þátttakendur voru þaðan.    

5.7. Heilsutengd lífsgæði 

Út frá þeim spurningum, sem valdar voru úr spurningalistanum um heilsutengd lífsgæði, má 

sjá að þátttakendur mátu heilsu sína betri eftir tólf vikna íhlutun. Heilsutengd lífsgæði felast í 

andlegri og líkamlegri heilsu sem aftur felur í sér nægan svefn, góða félagslega stöðu, góða 

einbeitingu og fleira. Mikilvægt er að skoða það samhliða hlutlægum mælingum því að við 

daglega hreyfingu á sér einnig stað bætt líðan (Singh, 2002). Jákvæð breyting var á svörum 

þátttakenda á einstökum spurningum á milli mælinga 1 og 2. Fleiri þátttakendur töldu að 

heilsan væri mjög góð eða framúrskarandi og því mátu færri heilsu sína þokkalega í mælingu 

2. Þátttakendur töldu sig ekki eins gleymna og heilsu sína ekki há sér eins mikið við vinnu við 

miðlungserfið verk eins og fyrir íhlutun. Þátttakendur töldu sig ekki eins dapra eftir tólf vikna 

íhlutun eins og fyrir íhlutun. Þeir áttu sjaldnar erfitt með svefn og einbeitingu eftir tólf vikna 

íhlutun en fyrir íhlutun. Í spurningalista, sem lagður var fyrir þátttakendur að lokinni tólf 

vikna þjálfun, var spurning um hvernig þátttakendur töldu líðan sína vera að lokinni tólf vikna 

þjálfun miðað við líðanina áður en þeir byrjuðu í verkefninu. Alls svöruðu 92,3% þátttakenda 

að líðan þeirra væri mun betri eða betri. Allt sem tengist heilsu þátttakenda virtist færast til 

betri vegar. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að áætla að ávinningur daglegrar hreyfingar 

skipti þennan aldurhóp miklu máli. Þátttakendur mátu heilsutengd lífsgæði sín eða einstaka 

þætti þeirra mun betri þegar reglubundin hreyfing var stunduð. Þar með hefur hreyfingin 

jákvæð áhrif á heilsu og líðan þátttakenda sem sýnir sambærilegar niðurstöður og í öðrum 

rannsóknum (Janus Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013; Spirduso o.fl., 2005).  
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5.8. Lokaorð 

Í ljósi þessara niðurstaðna má með sanni segja að tólf vikna þol- og styrktarþjálfun fyrir 

einstaklinga 60 ára og eldri í Rangárþingi eystra hafi haft jákvæð áhrif á þátttakendur, bæði 

hvað varðar þætti tengda lífsgæðum þeirra og heilsu en ekki síður afkastagetu og hreyfifærni. 

Niðurstöður sýna ótvírætt mikilvægi íhlutunar af þessum toga fyrir þennan aldurshóp. 

Niðurstöðurnar eru í anda rannsókna Hollmanns og félaga sem telja að þol- og styrktarþjálfun 

geti hægt á öldrunarferlinu (Hollmann o.fl., 2007). Þjálfunin hafði jákvæð áhrif á líkamlega 

hæfni, heilsu og líðan þátttakenda sem er sambærilegt niðurstöðum annarra rannsókna (Hess 

og Woollacott, 2005; Janus Friðrik Guðlaugsson o.fl., 2013; Pufhoff og Nielsen, 2007). 

Aukinn vöðvastyrkur, meiri gönguhraði, betra jafnvægi, andleg, félagsleg og líffræðileg heilsa 

varð betri en þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Barile o.fl., 

2016).  

Í framhaldi af þessari rannsókn munu þátttakendur geta nýtt sér þá fræðslu sem þeim var 

veitt á rannsóknartímabilinu. Mikilvægt er að eldri einstaklingar ásamt öllum almenningi fái 

fræðslu um mikilvægi daglegrar hreyfingar og hollrar næringar ásamt fræðslu um hvernig best 

sé að ná þeim markmiðum. Hlutverk fræðslunnar er meðal annars að kenna þátttakendum 

framkvæmd styrktaræfinga og rétta líkamsstaða við æfingar til að draga úr líkum á meiðslum 

og gera þátttakendur sjálfbæra varðandi eigin heilsu. Mikið bar á sjálfbærni þátttakenda í lok 

rannsóknarinnar og þekking þeirra á réttri líkamsbeitingu við æfingar jókst; ásamt því voru 

þátttakendur farnir að aðstoða hver annan ef þörf var á. Sú staðreynd að þátttakendur hafi 

orðið meira sjálfbær styður við þá kenningu um að þjálfun ýti undir heilsuhegðun sem gerir 

einstaklinga sjálfbæra sem eykur síðan líkur á að þeir haldi áfram af sjálfdáðum (Bandura, 

1971). Rannsakandi getur einnig nýtt sér þá þekkingu og reynslu, sem hann hefur öðlast á 

rannsóknartímabilinu, við þjálfun og mælingar á eldri aldurshópum. Vonandi getur þetta 

verkefni orðið hvatning til þess að fleiri sveitarfélög á Íslandi taki upp slíka og jafnvel lengri 

heilsueflingu fyrir þennan aldurshóp. Mikilvægi þessa leynir sér ekki sérstaklega í ljósi þess 

að íbúar í flestum löndum ná nú sífellt hærri aldri (Spirduso o.fl., 2005).  

Slíkar breytingar – eins og áttu sér stað eftir 12 vikna þjálfun – á efri árum eru hverjum 

manni mikilvægar til að geta komið til móts við þau markmið sem flestir stefna að, þ.e. að 

njóta sjálfstæðrar búsetu eins lengi og kostur er og geta sinnt athöfum daglegs lífs því 

samhliða. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna hve mikilvægt það er að sinna þessum 

aldurshópi af kostgæfni með því að sveitarfélög hér á landi gefi honum tækifæri til þátttöku í 

fjölþættri heilsurækt og svara þannig kröfum ört vaxandi samfélags eldri aldurshópa í 

framtíðinni. Kostnaður ríkisins hækkar með auknu BMI og hreyfingarleysi Íslendinga 
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(Velferðarráðuneytið, 2016). Hvetja þessar niðurstöður ekki til áframhaldandi heilsueflingar í 

Rangárþingi eystra? Hvað tekur við hjá hinum eldri að loknu þessu verkefni? Hvetja þessar 

niðurstöður ekki önnur sveitarfélög til að hrinda í framkvæmd heilsueflingarferli fyrir eldri 

aldurshópa? Samkvæmt lögum sveitarfélaga á að þjónusta hina eldri þannig að þeir geti búið 

sjálfstætt og við eðlilegt heimilislíf sem lengst (Lög um málefni aldraðra nr. 28/2012) og því 

er sú heilsuefling sem hér hefur verið fjallað um kjörin til framkvæmda í öðrum 

sveitarfélögum til að mæta þeim markmiðum sem lögin eru að kalla eftir.  

Allir eldri Íslendingar ættu að fá það tækifæri að geta stundað reglulega hreyfingu þar sem 

fagleg aðstoð er til staðar. Niðurstöður þátttakenda þessarar rannsóknar sýndu að með 12 

vikna þjálfun er hægt að ná fram góðum árangri þegar kemur að heilsu og velferð eldri 

einstaklinga. Æskilgt væri að geta sýnt fram á það með lengri tíma íhlutun en þriggja mánaða 

verkefni að áunnar breytingar geti haldist stöðugar eða orðið enn betri með lengri tíma 

íhlutun. Á þann hátt má að öllum líkindum mæta helstu markmiðum eldri einstaklinga, að 

geta búið sem lengst í sjálfstæðri búsetu, sinnt athöfnum daglegs lífs eins lengi og kostur er og 

forðast of snemmbæra innlögn á dvalar- og hjúkrunarheimili. Í ljósi mikillar aukningar í eldri 

aldurshópum á næstu árum eða um 20% fjölgunar einstaklinga 65 ára og eldri á næstu 15 til 

20 árum verður þörfin enn meiri fyrir íhlutanir og verkefni af þessum toga.  
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