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Ágrip		

Regluleg	 hreyfing	 er	 öllum	 einstaklingum	 nauðsynleg	 til	 að	 viðhalda	 góðri	 heilsu.	Með	

reglulegri	 hreyfingu	 eldri	 einstaklinga	 má	 seinka	 öldrunareinkennum	 samhliða	 því	 að	

bæta	 lífsgæði.	Hún	 getur	 einnig	 komið	 í	 veg	 fyrir	 ýmis	 langvarandi	 heilsufarsvandamál,	

sem	 fylgja	 öldrun,	 eins	 og	 hreyfiskerðingu,	 byltur,	 minnkandi	 afkastagetu,	 minnkun	 á	

liðleika	og	þoli,	hækkun	á	blóðþrýstingi	og	getu	til	að	sinna	athöfnum	daglegs	lífs.	

Helstu	 markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 afkastagetu,	 hreyfifærni	 og	

líkamssamsetningu	hjá	einstaklingum	sextíu	ára	og	eldri	(60+)	eftir	tólf	vikna	íhlutun	sem	

samanstóð	 af	 þol-	 og	 styrktarþjálfun	 auk	 fræðsluerinda.	 Þá	 var	 markmiðið	 einnig	 að	

kanna	áhuga	þátttakenda	á	frekari	heilsueflingu.		

Þátttakendur	voru	mældir	 í	upphafi	og	aftur	að	 lokinni	 tólf	 vikna	þjálfun.	Helstu	

breytur,	 sem	 voru	 mældar,	 voru	 þessar:	 blóðþrýstingur,	 hvíldarpúls,	 líkamsþyngdar-

stuðull,	 styrkur,	 liðleiki,	 hreyfifærni	 og	 þol.	 Að	 auki	 voru	 lagðir	 fyrir	 spurningalistar	 um	

heilsufar	og	áhuga	á	verkefninu.		

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 voru	 þær	 að	 jákvæður	 munur	 var	 á	

blóðþrýstingi	og	hlutfalli	mittis-	og	mjaðma	(WHR)	hjá	þátttakendum	að	lokinni	tólf	vikna	

þjálfun.	Hreyfifærni	og	afkastageta	færðist	marktækt	til	betri	vegar	á	tímabilinu	þar	sem	

munur	kom	í	ljós	á	liðleika,	hreyfigetu,	styrk	í	efri	og	neðri	líkama,	þoli,	gönguvegalengd	

og	 daglegri	 hreyfingu	 við	 lok	 íhlutunartímabils.	 Þegar	 niðurstöður	 hópsins	 voru	 bornar	

saman	við	viðmið	sem	sett	eru	fram	með	tilliti	 til	aldurs	og	kyns	kom	í	 ljós	að	hann	var	

nokkuð	 fyrir	 neðan	 þau,	 bæði	 fyrir	 og	 eftir	 íhlutun.	 	 Að	 tímabili	 loknu	 vildu	 um	 80%	

þátttakenda	halda	áfram	markvissri	þjálfun.		

	 Niðurstöður	 þessa	 rannsóknarverkefnis	 eru	 í	 takt	 við	 aðrar	 rannsóknir	 um	

mikilvægi	 skipulagðrar	 þjálfunar	 fyrir	 eldri	 aldurshópa	 undir	 handleiðslu	 fagaðila.	 Þær	

sýna	 að	 íhlutun	 af	 þessum	 toga	 gæti	 haft	 þau	 áhrif	 að	 þau	 auðveldi	 einstaklingum	 að	

sinna	athöfnum	daglegs	lífs	og	gefa	vísbendingu	um	að	þeir	geti	dvalist	lengur	í	sjálfstæðri	

búsetu	með	áframhaldandi	þjálfun.	 Því	 væri	æskilegt	 að	gefa	öllum	eldri	 einstaklingum	
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landsins	kost	á	þátttöku	í	heilsueflingu	af	þessum	toga	þar	sem	gera	má	ráð	fyrir	því	að	sú	

starfsemi	 vinni	 gegn	 kyrrsetu	 lífsstíl	 og	minnki	 þar	með	 líkur	 á	 snemmbærri	 innlögn	 á	

dvalar-	og	hjúkrunarheimili	landsins.	
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Abstract	
Regular	 exercise	 is	 important	 for	 everyone	 to	maintain	 good	 health.	 	 Regular	 exercise	

delays	ageing	and,	at	 the	same	time,	 it	 increases	 the	quality	of	 life.	 It	 can	also	prevent	

various	 chronic	 health	 problems	 that	 often	 affect	 the	 old	 people	 such	 as	 mobility	

impaired,	 falling,	 less	 productivity,	 decreased	 agility	 and	 endurance,	 hypertension	 and	

ability	to	take	care	of	daily	routines.	

The	 main	 aim	 of	 this	 study	 was	 to	 explore	 the	 productivity,	 mobility	 and	 body	

composition	 of	 individuals	 at	 the	 age	 of	 60	 years	 and	 older	 (60+)	 after	 a	 twelve	week	

intervention	 consisting	 of	 exercises	 for	 stamina	 and	 strength	 as	 well	 as	 attending	

lectures.	 The	 aim	 was	 also	 to	 study	 the	 interest	 of	 the	 participants	 in	 further	 health	

promotion.	 	 The	 participants	 were	 measured	 at	 the	 beginning	 of	 the	 twelve	 weeks	

intervention	and	again	at	 the	end	of	 the	 training	period.	 The	main	 variables	measured	

were:	 blood	 pressure,	 resting	 heart	 rate,	 body	 mass	 index	 (BMI),	 strength,	 agility,	

mobility,	 and	 stamina.	 Participants	 were	 also	 given	 questionaires	 on	 their	 health	 and	

their	interest	in	the	project.	

The	main	results	of	 the	study	show	that	at	 the	end	of	 the	 twelve	week	period	of	

exercising,	 blood	 pressure	 and	 	 waist	 and	 hip	 ratio	 (WHR)	 decreased.	 Mobility	 and	

productivty	 improved	 significantly	 during	 the	 period	 i.e.	 an	 improvement	 in	 agility,	

mobility,	upper	and	lower	body	strength,	stamina,	walking	distance	and	daily	movement.	

On	 average,	 both	 before	 and	 after	 the	 intervention	 period,	 the	 group	 was	 below	 the	

criteria	set	for	age	and	sex.		At	the	end	of	the	exercising	period,	80%	of	the	participants	

were	interested	in	further	disciplined	training.	

The	 results	 of	 the	 research	project	 are	 in	 concordance	with	other	 studies	 on	 the	

importance	 of	 organised	 training	 for	 old	 people	 under	 the	 guidance	 of	 professional	

trainers.	Studies	show	that	this	approch	can	make	 it	easier	 for	 the	 individual	with	daily	

routines	 and	 they	 also	 indicate	 that	 people	 will	 be	 able	 to	 reside	 longer	 in	 their	 own	

home	if	they	continue	to	exercise	on	a	regular	basis	and	improve	health	wise.	Therefore,	
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every	 old	 people	 in	 Iceland	 should	 be	 given	 the	 opportunity	 to	 exercise	 reglularly,	 to	

facilitate	longer	independent	living	in	the	community.	
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1 	Inngangur			

Góð	heilsa	skiptir	alla	einstaklinga	máli.	Orðið	heilsa	kemur	frá	því	 ,,að	vera	heill’’	og	er	

samspil	 líkamlegrar,	 andlegrar	og	 félagslegrar	 vellíðanar	en	þessir	þættir	hafa	allir	 áhrif	

hver	 á	 annan	og	 eru	 stór	 þáttur	 í	 lífi	 einstaklinga	 í	 því	 að	þeir	 nái	 að	 lifa	 lífinu	 til	 fulls.	

Samkvæmt	 skilgreiningu	 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	 (World	 Health	 Organization;	

WHO),	 samanstendur	 heilsa	 af	 líkamlegri,	 andlegri	 og	 félagslegri	 vellíðan	 en	 felst	 ekki	

einungis	 í	 því	 að	 einstaklingar	 séu	 lausir	 við	 sjúkdóma	 og	 veikindi	 (World	 Health	

Organization,	2010).		

Regluleg	 hreyfing	 er	 mikilvæg	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 rækta	 heilsu	 og	 velferð	

einstaklinga,	bæði	ungra	sem	eldri,	en	 rannsóknir	 sýna	að	kyrrsetulíf	er	áhættusamt	og	

getur	 haft	 slæmar	 afleiðingar	 fyrir	 heilsu	 fólks	 (Embætti	 landlæknis,	 2015).	 Í	 dag	 eru	

langvinnir	sjúkdómar,	sem	eiga	rót	sína	að	rekja	til	óheilbrigðs	 lífsstíls,	algengasta	orsök	

ótímabærra	dauðsfalla	í	heiminum.	Faraldsfræðilegar	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	tengsl	

nokkurra	 vel	 skilgreindra	 áhættuþátta	 við	 áunna	 sjúkdóma	 þar	 sem	 flestir	 þeirra	 eru	

tengdir	 óheilsusamlegum	 lífsstíl	 en	 þetta	 má	 hafa	 áhrif	 á	 með	 aðgerðum	 sem	 móta	

lífsstílsákvarðanir	fólks	(Karl	Andersen	og	Vilmundur	Guðnason,	2013).		

	 Öldrun	er	 skilgreind	 sem	ákveðið	 líffræðilegt	 ferli	 sem	á	 sér	 stað	 í	 lifandi	 lífveru	

sem	með	tímanum	veldur	óafturkræfum	breytingum	á	uppbyggingu	og	starfsemi	hennar.	

Með	 tímanum	 leiðir	 þessi	 breyting	 til	 taps	 á	 aðlögunarhæfni,	 skerðingar	 á	 líkamlegri	

virkni,	hrörnunar	og	að	lokum	dauða	(Hargreaves	og	Spriet,	2006;	Jones	og	Rose,	2005).	

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 líkamsfita	 eykst	 hjá	 einstaklingum	með	 auknum	 aldri	 þar	 sem	

fitan	 dreifist	 mest	 á	 miðju	 líkamans	 á	 meðan	 fitufrír	 massi	 og	 vöðvamassi	 minnkar.	

Breytingar	sem	þessar	geta	tengst	minni	hreyfingu	og	líkamlegri	virkni	einstaklinga	sem	er	

oft	tilfellið	hjá	einstaklingum	sem	ná	háum	aldri	ásamt	breyttum	matarvenjum	(Spirduso,	

Francis	og	MacRae,	2005).		

Dagleg	 hreyfing	 getur	 haft	 þau	 jákvæðu	 áhrif	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 ýmsa	

lífsstílssjúkdóma	sem	fylgja	öldrun.	Hreyfing	er	öllum	einstaklingum	nauðsynleg	og	hættir	

ekki	að	hafa	jákvæð	áhrif	þrátt	fyrir	hækkandi	aldur.	Með	hreyfingu	er	hægt	að	draga	úr	



	

	15	

hættu	á	áunnum	heilsufarsvandamálum	eins	og	hjarta-	og	æðasjúkdómum,	sykursýki	2,	

háþrýstingi,	 sumum	 tegundum	 krabbameins,	 stoðkerfisvandamálum	 og	 geðröskunum	

(Bouchard,	Blair	og	Haskell,	2012;	World	Health	Organization,	2010).	Í	ráðleggingum,	sem	

Embætti	 landlæknis	og	Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	gefa	út,	er	mælt	með	hreyfingu	

fyrir	 eldri	 einstaklinga	 í	 30	 mínútur	 á	 dag	 alla	 daga	 vikunnar	 af	 miðlungsákefð.	 Með	

hreyfingu	öðlast	einstaklingur	 	aukið	sjálfstæði,	andlega	vellíðan	og	getur	aukið	 lífsgæði	

sín	 með	 markvissri	 skipulagðri	 þjálfun.	 Rannsóknir,	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 á	 eldri	

einstaklingum,	 sýna	 að	 auk	 þessara	 fyrrnefndu	 þátta	 getur	 hreyfing	 seinkað	

öldrunareinkennum	(Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	2012).	

Helsta	ástæða	fyrir	vali	á	þessu	verkefni	er	mikill	áhugi	á	þjálfun	og	hreyfingu	eldri	

aldurshópa.	Til	þess	að	fá	eldri	einstaklinga	í	Rangárþingi	eystra	til	þess	að	uppfylla	viðmið	

um	daglega	hreyfingu	Alþjóðaheilbrigðismálastufnunarinnar	sem	er	30	mínútur	á	dag	var	

mikilvægt	að	athuga	daglega	hreyfifærni	þátttakenda	og	leggja	síðan	á	ráðin	með	áætlun	

um	áframhald	á	verkefninu	í	samvinnu	við	stjórnendur	sveitarfélags.	Vali	á	viðfangsefninu	

var	einnig	ætlað	að	bæta	við	 reynslu	mína	 í	þjálfun	og	mælingum	á	eldri	einstaklingum	

þar	 sem	 ég	 tel	 að	 slík	 vinna	 geti	 nýst	 mér	 í	 náinni	 framtíð.	 Þar	 að	 auki	 var	 einstakt	

tækifæri	til	að	koma	til	baka	úr	námi	í	sveitarfélag,	sem	ég	er	fædd	og	uppalin	í	og	miðla	

af	þekkingu	minni.	Eldri	einstaklingum	fer	fjölgandi	í	samfélaginu	öllu	og	því	er	mikilvægt	

að	 bregðast	 við	 slíkri	 fjölgun	 með	 auknum	 forvörnum	 og	 markvissri	 heilsurækt	 fyrir	

aldurshópinn.	 Í	 framhaldinu	 mun	 verkefnið	 vonandi	 hvetja	 til	 frekari	 forvarna	 í	 formi	

hreyfingar	fyrir	eldri	einstaklinga	í	fleiri	sveitarfélögum	á	landinu.			

Hagnýtt	 gildi	 eða	 vísindalegur	 ávinningur	 þessarar	 rannsóknar	 er	 bæði	

þekkingarlegs	 eðlis	 en	 einnig	 hagnýtur.	 Vegna	 íhlutunar	 varðandi	 hreyfingu	 þessa	

aldurshóps	með	áherslu	á	þol	og	styrk,	auk	ráðgjafar	um	næringu	og	heilsutengda	þætti	

verður	 áhugavert	 að	 sjá	 niðurstöður	 mælinga	 hjá	 þátttakendum.	 Þá	 hefur	 íhlutun	 af	

þessum	 toga	 ekki	 verið	 framkvæmd	 í	 Rangárþingi	 eystra	 áður	 svo	 vitað	 sé	 eða	

heilsufarsstaða	borin	sama	milli	karla	og	kvenna	í	sveitarfélaginu.		

Eitt	 af	 markmiðum	 rannsóknarinnar	 var	 að	 leita	 eftir	 svari	 við	 þeirri	 spurningu	

hvernig	æskilegt	 sé	 að	bjóða	upp	á	hreyfingu	 í	 sveitarfélögum	 til	 lengri	 tíma	þannig	 að	

hún	 skili	 árangri	 á	 sviði	 lýðheilsufræðilegra	 þátta.	 Þátttakendur	 voru	 spurðir	 í	 lok	

verkefnisins	um	áhuga	þeirra	á	að	halda	þjálfuninni	áfram	til	lengri	tíma	eða	í	2	–	3	ár	eða	
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lengur.	Hér	er	meðal	annars	átt	við	að	bæta	og	viðhalda	 líkamlegri	afkastagetu	og	auka	

eða	viðhalda	heilsutengdum	lífsgæðum	eldri	aldurshópa	yfir	lengri	tíma.	Það	er	von	þeirra	

sem	að	verkefninu	standa	að	ávinningurinn	geti	 síðar	orðið	sá	að	heilsugæslukostnaður	

hins	opinbera	og	sveitarfélaga	minnki	 samhliða	 lengri	þjálfun	af	þeim	toga	sem	hér	um	

ræðir.	Þá	er	markmiðið	einnig	að	hinir	eldri	geti	dvalið	lengur	í	sjálfstæðri	búsetu	og	tekist	

lengur	 á	 við	 athafnir	 daglegs	 lífs	 með	 þátttöku	 í	 fjölþættri	 heilsurækt.	 Þá	 muni	

viðkomandi	aðilar	nýta	síður	eða	síðar	á	lífsleiðinni	dvalar-	og	hjúkrunarheimili.	

Markmið	 þessa	 rannsóknarverkefnis	 var	 að	 kanna	 heilsufar	 eldri	 aldurshópa	 í	

Rangárþingi	 eystra	 og	 vinna	 að	 heilsueflingu	 með	 12	 vikna	 íhlutun	 auk	 fræðsluerinda.	

Áhersla	 var	 lögð	 á	 daglega	 þolþjálfun,	 styrktarþjálfun	 tvisvar	 í	 viku	 auk	 fræðslu	 um	

næringu	 og	 aðra	 heilsutengda	 þætti.	 Jafnframt	 var	 markmiðið	 að	 kanna	 afkastagetu,	

daglega	hreyfingu	og	hreyfifærni	í	sveitarfélaginu	Rangárþing	eystra	fyrir	og	að	lokinni	12	

vikna	 íhlutun.	 Þá	 var	 einnig	 markmið	 verkefnisins	 að	 kanna	 áhuga	 eldri	 einstaklinga	 í	

sveitarfélaginu	 til	 frekari	 þátttöku	 í	 lengri	 tíma.	 Rannsóknarspurningarnar	 voru	

eftirfarandi:		

• Hvert	er	heilsufar	þátttakenda	fyrir	íhlutun?	

• Hvaða	 breytingar	 eiga	 sér	 stað	 á	 afkastagetu,	 hreyfifærni	 og	 líkamssamsetningu	

þátttakenda	að	lokinni	tólf	vikna	íhlutun?	

• Hver	er	munurinn	á	afkastagetu	karla	og	kvenna	að	lokinni	tólf	vikna	íhlutun?	

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

tíma	eftir	íhlutun?	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur		

Íbúar	í	flestum	löndum	heims	ná	sífellt	hærri	aldri.	Einstaklingum	í	eldri	aldurshópum	fer	

fjölgandi	 og	 meðalævi	 Íslendinga	 mun	 líklega	 lengjast	 þannig	 að	 meðalævilengd	 karla	

hækki	úr	79,7	árum	árið	2017	í	84,4	ár	árið	2066	en	hjá	konum	úr	83,8	árum	árið	2017	í	

88,6	ár	árið	2066	(Hagstofa	 Íslands,	2017).	Lítil	 líkamleg	virkni	hefur	færst	 í	aukana	sem	

sjálfstæður	áhættuþáttur	 í	 tengslum	við	 langvinna	sjúkdóma	og	hefur	 skapað	aðstæður	

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

o.fl.,	 2002).	 Áunnir	 lífsstílssjúkdómar	 valda	 um	 85%	 af	 öllum	 dauðsföllum	 í	 Evrópu	

(Hannes	Hrafnkelsson,	2013).	Stór	hluti	lífeyrisþega	mun	því	ekki	lifa	við	heilbrigði	síðustu	

áratugi	 lífsins	 heldur	 glíma	 við	 einn	 eða	 fleiri	 langvinna	 lífsstílssjúkdóma.	 Þessi	 þróun	

veldur	mikilli	 skerðingu	 á	 lífsgæðum	 og	miklum	 kostnaði.	 Þessari	 þróun	má	 snúa	 við	 í	

okkar	 samfélagi.	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 að	 80%	 lækkun	 á	 dánartíðni	 hjartasjúkdóma	 á	

síðustu	 25	 árum	 hjá	 körlum	 og	 konum	 yngri	 en	 75	 ára	má	 að	 langmestu	 leyti	 rekja	 til	

breytinga	 á	 lífsstíl	 þar	 sem	 minnkandi	 reykingar	 og	 breytt	 mataræði	 vega	 þyngst	 en	

lyfjameðferð	og	tækniframfarir	útskýra	einungis	minni	hluta	þessara	breytinga	(Bouchard	

o.fl.,	2012;	A.	C.	King	o.fl.,	2000).	Helsta	leiðin	til	að	verjast	áunnum	lífsstílssjúkdómum	er	

því	að	breyta	um	lífsstíl	þar	sem	reykleysi,	bætt	mataræði	og	hæfileg	hreyfing	tengd	þol-	

og	styrktarþjálfun	skiptir	mestu	máli.	Hugarfarsbreyting	þarf	að	koma	til	á	sviði	forvarna	

tengdum	lífsstíl	því	enginn	skyldi	treysta	á	að	lyf	og	tækni	geti	komið	í	stað	hollra	lífshátta	

(Hannes	Hrafnkelsson,	2013).	Þrátt	fyrir	þetta	uppfyllir	aðeins	lítill	hluti	fólks	alþjóðlegar	

ráðleggingar	 um	 hreyfingu	 (Gu,	 Gomez-Redondo	 og	 Dupre,	 2015;	 Karl	 Andersen	 og	

Vilmundur	Guðnason,	2012;	A.	C.	King	o.fl.,	2000).	

Góð	 heilsa	 er	 mikilvæg	 fyrir	 alla	 einstaklinga.	 Regluleg	 hreyfing,	 næringarríkt	

mataræði	 og	 svefn	 eru	 taldir	 mikilvægir	 þættir	 þegar	 kemur	 að	 heilsu.	 Fjölbreytt	 og	

skipulögð	 heilsurækt,	 þar	 sem	 einstaklingar	 byggja	 upp	 þol,	 styrk	 og	 liðleika	 með	

markvissum	 æfingum,	 getur	 komið	 að	 góðum	 notum	 og	 auðveldað	 daglegar	 athafnir.	

Rannsóknir	hafa	 sýnt	 fram	á	að	 regluleg	hreyfing	eldri	 einstaklinga	getur	aukið	 lífsgæði	

þeirra,	hreyfifærni	og	afkastagetu	(Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	2012).		
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Öldrun	vísar	í	ákveðið	ferli	sem	á	sér	stað	í	lifandi	lífveru	sem	með	tímanum	leiðir	til	

taps	á	aðlögun,	skerðingu	á	virkni	og	að	 lokum	dauða.	Með	hækkandi	aldri	eykst	magn	

líkamsfitu	 hjá	 einstaklingum	 sem	 dreifist	 um	 miðju	 líkamans	 á	 meðan	 fitufríi	 massinn	

minnkar.	 Þessar	 breytingar	 geta	 tengst	 minni	 hreyfingu	 ásamt	 breyttum	matarvenjum	

sem	 er	 algengt	 hjá	 einstaklingum	 sem	 ná	 háum	 aldri	 (Spirduso	 o.fl.,	 2005).	 Í	 rannsókn	

með	fimm	ára	eftirfylgni,	sem	gerð	var	á	75	ára	gömlum	einstaklingum	þar	sem	skoðuð	

var	 líkamssamsetning	og	tengsl	við	vöðvastyrk,	kom	í	 ljós	að	allar	niðurstöður	mælinga,	

sem	 gerðar	 voru,	 höfðu	 lækkað	 á	 þessu	 fimm	 ára	 tímabili,	 frá	 75	 til	 80	 ára	 aldurs.	

Meðaltöl	 úr	 styrktarprófum	 og	 líkamsþyngdarstuðull	 lækkuðu,	 fitufríi	 massinn,	

vöðvamassinn,	 hæð	 og	 þyngd	 minnkuðu	 ásamt	 því	 að	 líkamsfita	 jókst	 (Dey,	 Bosaeus,	

Lissner	og	Steen,	2009).		

Dagleg	 hreyfing	 getur	 komið	 í	 veg	 fyrir	 ýmsa	 lífsstílssjúkdóma	 sem	 fylgja	 öldrun.	

Hreyfing	er	öllum	einstaklingum	nauðsynleg	og	hættir	ekki	að	hafa	jákvæð	áhrif	þrátt	fyrir	

hækkandi	aldur.	Hana	ættu	 læknar	að	skrifa	upp	á	alveg	eins	og	hvert	annað	 lyf	 (Janus	

Gudlaugsson	o.fl.,	2012).	Vísir	að	slíku	er	hreyfiseðill	en	með	hreyfingunni	eykst	sjálfstæði	

einstaklinga	 	 og	 andleg	 vellíðan	 og	 þeir	 geta	 bætt	 lífsgæði	 sín	 með	 markvissri	 þjálfun	

(Singh,	 2002).	 Í	 íslenskri	 rannsókn,	 þar	 sem	 eldri	 einstaklingar	 á	 aldrinum	 71	 til	 90	 ára	

tóku	 þátt	 í	 sex	 mánaða	 fjölþættri	 þjálfun,	 drógu	 rannsakendur	 þá	 ályktun	 að	 fjölþætt	

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

sjálfstæði	 til	 athafna	 og	 því	ætti	 slík	 þjálfun	 að	 vera	 hluti	 af	 hefðbundinni	 heilsuvernd	

eldri	aldurshópa	(Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	2012).	

Fjölþætt	heilsurækt	felur	 í	sér	þjálfun	þar	sem	unnið	er	bæði	með	styrktarþjálfun	og	

þolþjálfun	 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	margs	

konar	vegu.	Vöðvar,	sem	eru	ekki	virktir,	rýrna	og	missa	styrk	en	það	kallast	vöðvarýrnun	

(e.	muscle	 atrophy)	 (Spirduso	 o.fl.,	 2005).	Góður	 vöðvastyrkur	 getur	 dregið	 úr	 hættu	 á	

hjarta-,	 æða	 og	 efnaskiptasjúkdómum,	 dregið	 úr	 beinþynningu,	 aukið	 hreyfigetu	 og	

komið	 í	 veg	 fyrir	 hreyfiskerðingu.	 Minnkun	 styrks	 við	 hækkandi	 aldur	 er	 í	 beinum	

tengslum	 við	 tap	 á	 vöðvamassa	 og	 ef	 ekki	 er	 gripið	 inn	 í	 er	 hætta	 á	 vöðvarýrnun	 (e.	

sarcopenia)	sem	er	aldurstengd	breyting	á	vöðvamassa	og	virkni	hans.	Vöðvarýrnun	leiðir	

af	sér	minnkandi	vöðvastyrk,	minni	getu	til	kraftmyndunar,	minnkaðri	líkamlegri	færni	og		



	

	19	

aukinni	 fitusöfnun	 þar	 sem	 allir	 þessir	 þættir	 auka	 líkur	 á	 dauða	 (Marzetti	 o.fl.,	 2017).	

Helsta	ástæða	fyrir	vöðvaniðurbroti	er	talin	vera	minnkandi	nýmyndun	vöðvapróteina	hjá	

eldri	 einstaklingum	en	þau	eru	helsta	uppbyggingarefni	 vöðva	 (Miyazaki,	 Takeshima	og	

Kotani,	2016).	Styrktarþjálfun	veldur	stækkun	beinagrindarvöðva	(e.	Hypertrophy)	og	auk	

þess	 breyringum	 í	 taugakerfinu.	 Álag	 á	 vöðva	 kveikir	 á	 boðpróteinum	 í	 vöðvanum	 sem	

virkja	 gen	 til	 örvunar	 á	 próteinmyndun	 sem	aftur	 eykur	 stærð	 vöðvaþráða	og	þar	með	

eykst	 vöðvamassinn.	 Vöðvaþráðum	 er	 skipt	 í	 tvö	 flokka:	 hæga	 vöðvaþræði	 (týpa	 1)	 og	

hraðs	 vöðvaþræði	 (týpu	 2).	 Samsetning	 vöðvaþráða	 breytist	 með	 hækkandi	 aldri	 en	

rannsóknir	sýna	fram	á	fjölgun	vöðvaþráða	af	týpu	1	á	kostnað	týpu	2.	Styrktarþjálfun	–	

og	þá	 sér	 í	 lagi	 þjálfun	 vöðvaafls	 –	 er	 talin	 geta	 virkjað	 vöðvaþræði	 af	 týpu	2	 á	meðan	

vöðvaþol	og	þolþjálfun,	þar	sem	unnið	er	í	 loftháða	kerfinu,	virkja	vöðvaþræði	af	týpu	1	

(Hargreaves	og	 Spriet,	 2006).	Vöðvar	bregðast	misjafnlega	 við	með	hækkandi	 aldrei	 en	

aldurstengdar	breytingar	vöðva	í	neðri	hluta	líkamans	eru	meiri	en	í	efri	hluta	líkamans.	

Þættir,	sem	taldir	eru	hafa	áhrif	á	vöðvagæði,	eru	minnkun	á	hlutfalli	vöðvaþráða	af	týpu	

2,	aukin	bandvefsmyndun,	aukin	fitumyndun	og	breytt	efnaskipti	í	vöðvum	(Spirduso	o.fl.,	

2005).		

Styrktarþjálfun	 getur	 komið	 í	 veg	 fyrir	 vöðvarýrnun	 hjá	 eldri	 einstaklingum	 en	

þjálfunin	stuðlar	að	heilbrigðum	vöðvastyrk,	góðri	hreyfifærni	og	góðri	líkamsstöðu.	Eftir	

fertugt	fer	vöðvamassi	einstaklinga	minnkandi	um	1,5%	á	ári	og	minnkar	mun	meira	eftir	

sjötugt	eða	um	3–5%	á	ári.	Ástæðan	fyrir	því	að	styrkurinn	minnkar	er	vegna	fækkunar	á	

vöðvaþráðum	1	og	2	í	vöðvum	líkamans.	Reglulegar	styrktaræfingar	geta	komið	í	veg	fyrir	

vöðvarýrnun	 og	 bætt	 við	 vöðvamassa	 hjá	 eldri	 einstaklingum.	 Styrktaræfingar	 auka	

vöðvamassa,	vöðvaþræðirnir	stækka	og	prótein	eykst	(Spirduso	o.fl.,	2005).	Vöðvakerfið	

svarar	vel	styrktarþjálfun	og	áhrifin	fara	þó	eftir	hvers	konar	þjálfun	er	um	að	ræða,hvaða	

vöðvar	eru	þjálfaðir	og	hvernig.	Vöðvastyrkurinn	eykst	mest	á	 fyrstu	tveimur	mánuðum	

æfinga.	Verður	strax	sjáanlegur	munur	á	útliti	vöðvanna	á	þessum	stutta	tíma	sem	getur	

haft	 jákvæð	áhrif	 á	 sjálfsmynd	einstaklinga.	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	draga	úr	fallhættu	en	

hún	eykst	með	aldri	 (Hess	 og	Woollacott,	 2005).	 Þó	 að	 styrktaræfingar	 hafi	 þessi	 góðu	
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áhrif	er	ekki	komist	alfarið	hjá	hrörnun	á	vöðvamassa	með	hækkandi	aldri	(Spirduso	o.fl.,	

2005).		

Samhliða	styrktarþjálfun	er	lykilatriði	að	stunda	þolþjálfun.	Þolþjálfun	er	hreyfing	eða	

álag	 sem	 hraðar	 hjartslætti	 og	 andardrætti.	 Slík	 þjálfun	 styrkir	 öndun,	 hjarta-	 og	

æðakerfið,	losar	um	streitu	og	örvar	heilastarfsemina.	Áhrif	þolþjálfunar	eru	mest	ef	hún	

er	stunduð	oft	og	reglulega.	Skipta	má	þolþjálfun	í	 loftfirrta	og	loftháða	þjálfun.	Loftháð	

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	hagkvæm	og	góð	leið	til	þess	

að	bæta	heilsufar	einstaklinga	og	vinna	gegn	útbreiðslu	sjúkdóma	í	samfélaginu	(Spirduso	

o.fl.,	 2005).	 Samkvæmt	 ráðleggingum	 frá	 Embætti	 landlæknis	 er	 eldri	 einstaklingum	

ráðlagt	að	hreyfa	sig	að	minnsta	kosti	í	30	mínútur	daglega.	Miðlungs	ákefð	hreyfingar	er	

æskileg.	 Í	 góðu	 lagi	 er	 að	 skipta	 heildartímanum	 niður	 í	 styttri	 æfingar	 yfir	 daginn	

(Embætti	 landlæknis,	 2015).	 Það	 er	 til	 bóta	 að	 hreyfa	 sig	 í	 meira	 en	 30	 mínútur	 ef	

einstaklingar	hafa	stundað	hreyfingu	til	 lengri	tíma.	Þá	er	æskilegt	að	endurskoða	ákefð	

og	lengd	æfinga	reglulega	til	að	bæta	árangur.	Annað	sem	er	mikilvægt	að	hafa	í	huga	er		

að	stunda	 fjölbreytta	 líkams-	og	heilsurækt	þar	sem	unnið	er	með	mismunandi	æfingar	

tengdar	þoli	og	styrk	(Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	2012).		

Liðleiki	er	hreyfiferill	 í	kringum	liðamót	(e.	range	of	motion)	án	sársauka.	Þættir	sem	

hafa	 áhrif	 á	 liðleika	 eru	 tengdir	 taugakerfinu,	 teygjanleika	 vöðva,	 liðamótum	 og	

bandvefjum.	Til	eru	tvenns	konar	tegundir	liðleika:	kyrrstöðuliðleiki	(e.	static	flexibility)	og	

hreyfanlegur	 liðleiki	 (e.	dynamic	 flexibility)	 (Thacker,	Gilchrist,	Stroup	og	Kimsey,	2004).	

Liðleikanum	er	viðhaldið	með	því	að	nota	 liðamótin	á	sem	fjölbreyttastan	hátt	og	vinna	

með	allt	hreyfisvið	 liðanna	daglega.	Ef	hreyfigetunni	er	ekki	viðhaldið	minnkar	hún	með	

tímanum.	Það	er	 til	 lítils	að	hafa	mikinn	vöðvamassa	og	 sterk	bein	ef	maður	getur	ekki	

hreyft	sig	eðlilega.		

Ekki	er	síður	mikilvægt	að	huga	vel	að	næringu	en	hreyfingu.	Holl	og	fjölbreytt	fæða	

er	 mikilvæg	 fyrir	 heilsu	 og	 vellíðan	 (Elva	 Gísladóttir,	 Hólmfríður	 Þorgeirsdóttir	 og	 Ólöf	

Guðný	Geirsdóttir,	 2017).	 Jafnvægi	milli	 næringarefna	 er	mikilvægt	 og	 það	 verður	 best	

tryggt	 með	 fjölbreyttu	 og	 hollu	 fæði.	 Embætti	 landlæknis	 hvetur	 til	 þess	 að	 fólk	 hafi	

fjölbreytni	 í	 fyrirrúmi.	 Með	 hækkandi	 aldri	 minnkar	 orkuþörfin,	 aðallega	 vegna	
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vöðvarýrnunar	 og	 minni	 hreyfingar.	 Fyrir	 eldra	 fólk,	 sem	 hefur	 minni	 matarlyst,	 er	

mikilvægt	 að	 minni	 fæðuskammtur	 gefi	 meira	 magn	 af	 próteini	 en	 óbreytt	 magn	 af	

vítamínum	 og	 steinefnum	 (Elva	 Gísladóttir	 o.fl.,	 2017).	 Til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

vöðvarýrnun	er	ekki	nóg	að	neyta	næringardrykkja	eða	bætiefna	en	slík	viðbót	samhliða	

æfingum	 getur	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 vöðvamassa	 einstaklinga	 þar	 sem	 prótein	 er	

uppbyggingarefni	vöðva	(Fiatarone	 	o.fl.,	1994).	Líkaminn	þarf	orku	til	þess	að	starfa	og	

breytist	 hún	 úr	 einu	 formi	 í	 annað.	Menn	 fá	 orku	 úr	 fæðunni	 og	 orkugjafar	 sem	 gefa	

líkamanum	 orku	 eru	 kolvetni,	 fita	 og	 prótein	 (Kenney,	 Wilmore	 og	 Costil,	 2012).	

Mikilvægt	 er	 fyrir	 eldri	 einstaklinga	 að	 huga	 vel	 að	 næringu	 sinni	 og	 fara	 eftir	

ráðleggingum	Embættis	 landlæknis	 til	 þess	 að	 tryggja	 að	 líkaminn	 fái	 þau	 næringarefni	

sem	hann	þarf	á	að	halda	ásamt	því	að	uppfylla	orkuþörf	líkamans	(Elva	Gísladóttir	o.fl.,	

2017).		

Margs	konar	mælingar	eru	notaðar	til	þess	að	meta	líkamssamsetningu	og	holdafar	

hjá	 eldri	 einstaklingum	 og	 má	 þar	 nefna	 WHR-stuðulinn	 sem	 mælir	 hlutfall	 mittis-	 og	

mjaðma	og	gefur	hugmynd	um	líkur	á	ýmsum	lífsstílssjúkdómum.	Samkvæmt	viðmiðum	

WHR-stuðuls	einstaklinga,	sem	eru	60	ára	eða	eldri,	er	talið	að	hætta	á	hjartasjúkdómum,	

sykursýki	 II,	háu	kólesterólmagni	 í	blóði	og	háþrýstingi	aukist	ef	WHR-stuðull	fer	yfir	1,0	

hjá	 körlum	 og	 0,90	 hjá	 konum.	 Ef	 stuðullinn	 er	 lægri	 en	 0,90	 hjá	 körlum	 og	 0,80	 hjá	

konum	er	hættan	lítil	(Jones	og	Rose,	2005).		

	 Líkamsþyngdarstuðull	(Body	Mass	Index,	BMI)	er	önnur	mæliaðferð	sem	er	notuð	

til	þess	að	mæla	og	meta	holdafar.	Stuðullinn	er	fundinn	út	með	því	að	deila	þyngd	með	

hæð	í	öðru	veldi	(kg/m2).	Flokkunin	segir	okkur	til	um	hvar	einstaklingar	standa	varðandi	

líkamsþyngd	og	hvort	þeir	 séu	 innan	æskilegra	marka.	Kjörþyngd	hefur	 stuðulinn	18,5–

24,9.	Þeir	 sem	eru	 fyrir	neðan	hann	eru	 taldir	vannærðir;	þeir	 sem	 lenda	 fyrir	ofan	eru	

taldir	 í	ofþyngd	sem	skiptist	 í	stig	eftir	því	sem	stuðullinn	er	hærri.	Þeir	sem	lenda	utan	

kjörþyngdar	eru	 líklegri	 til	þess	að	þróa	með	sér	sjúkdóma	eða	heilsufarsvandamál	sem	

geta	skert	lífsgæði/-líkur	(Hjartavernd,	2001).		

Mælingar	 á	 hreyfifærni	 og	 afkastagetu	 einstaklinga	 eru	 í	 stöðugri	 þróun	 og	 settu	 þeir	

félagar	Rikli	og	Jones	fram	staðlaðar	mælingar	fyrir	eldri	einstaklinga	sem	snúa	að	þáttum	

eins	og	styrk,	þoli,	 liðleika,	 lipurð	og	jafnvægi	en	allir	þessir	þættir	hafa	áhrif	á	daglegar	

lífsvenjur	 einstaklinga.	 Á	 einfaldan	 hátt	 er	 hægt	 að	 mæla	 og	 meta	 einstaklinga	 í	
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mismunandi	ástandi	og	bera	saman	við	viðmið	sem	sett	eru	fram	fyrir	aldursbil	frá	60	ára	

aldri	 fyrir	 hvort	 kynið	 fyrir	 sig.	 Þetta	 gerir	 rannsakendum	og	 öllum	þeim	 sem	 koma	 að	

hreyfingu	eldra	fólks	kleift	að	bera	saman	og	sjá	hvar	einstaklingar	standa	miðað	við	sett	

viðmið,	 sjá	 töflu	 1	 (Rikli	 og	 Jones,	 2001).	 Til	 þess	 að	 meta	 á	 hvaða	 þjálfunarálagi	

einstaklingar	 ættu	 að	 vera	 á	 æfingum	 er	 gott	 að	 nota	 púlsklukkur.	 Klukkurnar	 mæla	

hjartslátt	 vel	 og	 eru	 góðar	 til	 þess	 að	 fylgjast	 með	 álagi	 hjartans	 á	 meðan	 æfingum	

stendur.	Til	eru	mismunandi	aðferðir	við	að	finna	út	þjálfunarálag	fyrir	hvern	og	einn,	en	

ein	 leið	 er	 að	 notast	 við	 svokallaða	 Karvonen	 formúlu	 sem	 tekur	 mið	 af	 aldri	 og	

hvíldarpúlsi.	Formúlan	er	eftirfarandi:	slög/mín	=	220	–	aldur	–	hvíldarpúls	=	tala	x	%	álag	

+	hvíldarpúls	=	þjálfunarpúls	(Kenney	o.fl.,	2012).	

Tafla	1.	Viðmiðunartölur	fyrir	hvert	aldursbil	fyrir	mismunandi	æfingar	(Rikli	og	Jones,	2001).		
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Meðaltal	 liðleikatölu	 var	 fundið	 út	með	 því	 að	 leggja	 saman	 spönn	 viðmiðanna,	

sem	Rikli	og	 Jones	setja	 fram,	og	deila	með	 tveimur.	Þessi	nálgun	var	notuð	 til	þess	að	

svipa	til	töflu	1	sem	sýnir	viðmið	hverrar	breytu	með	tilliti	til	aldurs	og	kyns,	sjá	töflu	2.		

Tafla	2.	Meðaltal	liðleikatölu	fyrir	hvert	aldursbil	hjá	konum	(Rikli	og	Jones,	2001).		

Að	geta	 fylgst	með	og	 rannsakað	 lífeðlisfræðilega	þætti	og	 samband	 líkamlegrar	

virkni	 og	 öldrunarferlis	 einstaklinga	 er	 háð	 því	 að	 mælingar	 á	 þessum	 þáttum	 séu	

framkvæmdar	af	mikilli	nákvæmni	(Bouchard	o.fl.,	2012).	Öldrun	er	einstaklingsbundið	og	

flókið	ferli	 (Bouchard	o.fl.,	2012).	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	skipulögð	fjölþætt	heilsurækt	

getur	haft	 góð	og	 jákvæð	áhrif	 til	 að	draga	úr	öldrunarferlinu	 (Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	

2012;	 Spirduso	 o.fl.,	 2005).	Markmið	 þessarar	 íhlutunarrannsóknar,	 sem	 greint	 er	 frá	 í	

þessari	 ritgerð,	 var	að	bjóða	einstaklingum,	 sem	voru	60	ára	eða	eldri,	upp	á	 fjölþætta	

heilsurækt	 sem	 samanstóð	 af	 skipulagðri	 og	 ígrundaðri	 styrktar-	 og	 þolþjálfun	 ásamt	

fræðsluerindum	 um	 næringu	 og	 holla	 lifnaðarhætti.	 Þá	 var	 einnig	 markmið	 að	 kanna	

heilsufarsstöðu	þátttakenda	fyrir	og	eftir	 íhlutun	og	bera	saman	við	staðlaðar	mælingar	

og	viðmið	með	hliðsjón	af	kyni	og	aldri	sem	þeir	félagar	Rikli	og	Jones	(2001)	setja	fram.		
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3 Aðferð		

Í	 þessum	kafla	 verður	 fjallað	um	þá	 einstaklinga	 sem	 tóku	þátt	 í	 rannsókninni,	 sagt	 frá	

uppbyggingu	og	skipulagi	rannsóknarverkefnisins,	mæliaðferðum	sem	notaðar	voru	áður	

en	 íhlutun	 hófst	 og	 að	 12	 vikum	 loknum	 og	 að	 lokum	 sagt	 frá	 tölfræðilegri	 úrvinnslu	

gagna.	

Rannsóknin	 ber	 númerið	 16-172-S1	 og	 var	 samþykkt	 af	 Vísindasiðanefnd	 10.	 janúar	

2017.	VSN-tilvísunarnúmer	rannsóknarinnar	er	VSNb2016110021/03.03	(sjá	fylgiskjal	3).		

3.1 Þátttakendur		
Við	leit	að	þátttakendum	voru	sendir	kynningarbæklingar	til	allra	þeirra	sem	voru	60	ára	

eða	 eldri	 búsettir	 í	 sveitarfélaginu	 Rangárþingi	 eystra	 og	 var	 þetta	 gert	 með	 aðstoð	

sveitarfélagsins.	 Sveitarfélagið	 Rangárþing	 eystra	 er	 gríðarlega	 stórt	 og	 nær	 frá	 Eystri-

Rangá	 í	 vestri	 til	 Jökulsár	 á	 Sólheimasandi	 í	 austri.	 Í	 sveitarfélaginu	 er	 þéttbýliskjarni	

sveitarfélagsins	 þar	 sem	 stjórnsýslan	 er.	 Helstu	 atvinnuvegir	 í	 þéttbýlinu	 eru	 iðnaður,	

verslun	og	þjónusta	og	 í	dreifbýli	 er	mikill	 landbúnaðariðnaður.	 Í	 sveitarfélaginu	bjuggu	

1.776	einstaklingar,	922	karlar	og	854	konur.	Búsettir	voru	840	einstaklingar	í	dreifbýli	og	

936	í	þéttbýli.	Íbúar	sveitarfélagsins,	sem	eru	fæddir	árið	1957	eða	fyrr,	voru	381	talsins	

þar	sem	skipting	eftir	búsetu	var	nánast	jöfn.	Öllum	þeim	sem	voru	fæddir	árið	1957	eða	

fyrr	í	sveitarfélaginu	var	boðin	þátttaka	og	skráðu	62	einstaklingar	á	aldrinum	60–81	árs	

sig	til	þátttöku.	Íbúar	þess	aldursbils	í	sveitarfélaginu	voru	329	talsins	þar	sem	166	voru	í	

dreifbýli	og	163	 í	þéttbýli	 (Hagstofa	 Íslands,	2017b).	Þannig	 tóku	19%	einstaklinga	á	því	

aldursbili	þátt	í	rannsókninni.	

Bæklingurinn,	 sem	 sendur	 var	 á	 öll	 heimili	 þessa	 aldurshóps,	 samanstóð	 af	

upplýsingum	 um	 rannsóknarverkefnið,	 samstarfs-	 og	 stuðningsaðila,	 fróðleiksmolum	 úr	

fyrri	 rannsóknum	 á	 þessu	 sviði	 ásamt	 auglýstum	 tíma	 um	 kynningarfund	 verkefnisins	 í	

félagsheimilinu	 Hvoli,	 sjá	 fylgiskjal	 1.	 Fjölmennt	 var	 á	 kynningarfundi	

rannsóknarverkefnisins	og	voru	þeir	sem	höfðu	áhuga	á	að	taka	þátt	beðnir	um	að	skrá	

sig	til	þátttöku	viku	áður	en	grunnmælingar	voru	framkvæmdar.	Einstaklingum	var	einnig	
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gefinn	 kostur	 á	 að	 skrá	 sig	 með	 tölvupósti	 eða	 símleiðis	 að	 fundi	 loknum.	 Nokkrum	

dögum	síðar	var	hringt	í	alla	þá	sem	höfðu	skráð	sig	til	þátttöku,	þeir	voru	beðnir	um	að	

staðfesta	 þátttöku	 sína	 og	 þeim	 var	 gefinn	 tími	 fyrir	 grunnmælingar	 þar	 sem	þeir	 voru	

beðnir	um	að	hafa	með	sér	undirritað	upplýst	samþykki	(sjá	fylgiskjal	2.	Upplýst	samþykki	

fól	 í	sér	yfirlýsingu	einstaklings	um	þátttöku	 í	rannsókn,	að	honum	væri	frjálst	að	hætta	

þátttöku	hvenær	sem	væri	á	rannsóknartímanum	og	draga	samþykki	sitt	til	baka	án	þess	

að	 útskýra	 það	 eða	 án	 nokkurra	 eftirmála,	 sjá	 nánar	 upplýst	 samþykki	 í	 fylgiskjali	 2.	

Mælingar	 voru	 framkvæmdar	 í	 Íþróttamiðstöðinni	 á	 Hvolsvelli	 laugardaginn	 21.	 janúar	

2017.	 Íhlutun	 hófst	 strax	 mánudaginn	 23.	 janúar	 2017.	 Samtals	 hófu	 62	 einstaklingar	

þátttöku,	41	kona	(66,1%)	og	21	karl	(33,9%).		

	

Mynd	1.	Flæðirit	rannsóknar.		

3.2 Íhlutun	–	Uppbygging	og	skipulag		
Eftir	 að	 grunnmælingar	 fóru	 fram	 hófst	 þjálfun	 sem	 stóð	 yfir	 í	 12	 vikur.	 Þátttakendur	

fengu	 úthlutað	 tíma	 undir	 leiðsögn	 íþróttafræðinga	 þrisvar	 sinnum	 í	 viku	 þar	 sem	

Ingibjörg	 Steinunn,	 meistaranemi	 í	 íþrótta-	 og	 heilsufræðum,	 og	 rannsakandi,	 Aníta	

Þorgerður,	 skiptu	 með	 sér	 og	 sáu	 um	 þjálfun.	 Þjálfunin	 fór	 fram	 í	 líkamsræktar-	 og	

íþróttasal	 Íþróttamiðstöðvarinnar	 á	 Hvolsvelli	 þar	 sem	 leiðbeinendur	 voru	 til	 staðar	 á	

mánudögum,	 miðvikudögum,	 föstudögum	 og	 laugardögum.	 Styrktarþjálfun	 var	 tvisvar	
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sinnum	í	viku	og	gátu	þeir	sem	vildu	bætt	við	þriðja	skiptinu	á	viku	en	leiðbeinendur	voru	

til	 staðar	 tvisvar	 sinnum	 í	 viku	 og	 einu	 sinni	 í	 viku	 fyrir	 þolþjálfun.	 Aðra	 daga	 áttu	

þátttakendur	sjálfir	að	stunda	hreyfingu	og	auka	þannig	sjálfstæði	sitt.	

3.3 Mæliaðferðir		
Hér	á	eftir	verður	gerð	grein	 fyrir	þeim	mælingum	sem	framkvæmdar	voru	á	tímabilinu	

21.	 janúar–12.	 apríl	 2017.	 Fyrri	 mælingin	 (mæling	 1)	 fór	 fram	 í	 Íþróttamiðstöðinni	 á	

Hvolsvelli	 laugardaginn	21.	 janúar	2017.	Tæpum	tólf	vikum	síðar	eða	12.	apríl	 fór	seinni	

mælingin	fram	(mæling	2).	Þátttakendur	skráðu	hjá	sér	daglega	hreyfingu	eins	og	hún	var	

vikuna	áður	en	íhlutun	hófst	og	í	framhaldinu	skráðu	þeir	niður	tímann	sem	fór	í	þol-	og	

styrktarþjálfun	 á	 hverjum	 degi	 fyrir	 sig	 í	 dagbók	 sem	 þeir	 fengu	 úthlutað	 frá	

rannsakendum.		

Framkvæmdar	 voru	 mælingar	 á	 þyngd,	 hæð,	 ummáli,	 blóðþrýstingi	 og	 hjartslætti	 í	

hvíld.	Kannaðar	voru	nokkrar	breytur	eftir	 stöðluðum	mælingum	(Rikli	og	 Jones)	og	eru	

þær	 eftirfarandi:	 hreyfijafnvægi	 var	 kannað	 með	 hreyfijafnvægisprófi	 (2,44	 metrar),	

liðleiki	með	 teygjuæfingum	fyrir	aftanverð	 læri	og	axlir,	þol	var	kannað	með	6	mínútna	

gönguprófi	og	styrkur	í	efri	líkama	með	30	sekúndna	armbeygjuprófi	sem	framkvæmt	var	

með	 lóði	 og	 í	 neðri	 líkama	með	 því	 að	 standa	 upp	 og	 setjast	 á	 stól	 (hnébeygja)	 á	 30	

sekúndum.	Einnig	voru	 lagðir	fyrir	spurningalistar	um	heilsufar	þar	sem	spurt	var	meðal	

annars	um	 lyfjanotkun	og	 sjúkdóma.	 Spurningalisti	 var	 lagður	 fyrir	 í	 lok	 íhlutunar	 til	 að	

kanna	áhuga	þátttakenda	á	frekari	þátttöku	í	þjálfun	sem	þessari.	Hér	fyrir	neðan	verður	

betur	 gerð	grein	 fyrir	 þeim	mælingum,	 sem	 framkvæmdar	 voru,	og	þeim	breytum	sem	

skráðar	voru.	

Þátttakendur	 fengu	 úthlutað	 tíma	 í	 mælingar	 auk	 þess	 sem	 þeim	 voru	 afhentir	

spurningalistar	til	að	svara	ef	slíkt	átti	við.	Byrjað	var	á	að	mæla	blóðþrýsting,	þá	tók	við	

mæling	á	líkamsþyngdarstuðli,	síðan	hreyfi-	og	afkastagetumælingar	og	að	lokum	mæling	

með	6	mínútuna	gönguprófi.	Þessar	mælingar	voru	endurteknar	þremur	mánuðum	síðar	

á	sama	hátt,	á	sama	stað	og	tímasetningar	þær	sömu	fyrir	hvern	einstakling.	Sérfræðingar	

voru	fengnir	til	mælinga,	bæði	sjúkraþjálfarar,	hjúkrunarfræðingar	og	íþróttafræðingar	og	

allar	 mælingar	 voru	 gerðar	 með	 stöðluðum	 mælitækjum	 og	 mæliaðferðum.	 Í	 næstu	

köflum	verður	gerð	nánar	grein	fyrir	mælingunum	og	framkvæmd	þeirra.	



	

	27	

3.3.1	Blóðþrýstingur	og	hjartsláttur	í	hvíld		

Við	mælingar	á	blóðþrýstingi	í	hvíld	(BP),	slagbilsþrýstingi	(SBÞ),	þanbilsþrýstingi	(DBP)	og	

hjartslætti	í	hvíld	(HHR)	var	notast	við	blóðþrýstingsmæli	af	tegundinni	Braun.	Mælingar	

voru	 framkvæmdar	 í	 lokuðu	herbergi	þar	sem	þátttakendur	sátu	rólegir	 í	um	5	mínútur	

áður	en	mæling	var	framkvæmd.	Gerðar	voru	þrjár	mælingar	með	einnar	mínútu	millibili.	

Meðaltal	allra	þátttakenda	var	notað	í	tölfræðilegri	úrvinnslu	gagna.	

3.3.2	Líkamsþyngdarstuðull		

Hæðarmæling	 var	 framkvæmd	með	 löggiltum	 hæðarmæli	 af	 tegundinni	 Seca	 206	 sem	

fenginn	var	að	láni	hjá	Heilsugæslustöðinni	á	Hvolsvelli.	Þyngdarmæling	var	framkvæmd	

með	 vog	 af	 tegundinni	 AND	 FG-150KAL	 sem	 mælir	 í	 kílógrömmum.	

Líkamsþyngdarstuðullinn	 BMI	 (Body	 Mass	 Index)	 er	 oft	 notaður	 til	 að	 meta	 holdafar	

einstaklinga.	 Til	 þess	 að	 fá	út	BMI-stuðulinn	þarf	 að	deila	þyngd	einstaklinga	með	hæð	

sama	 einstaklings	 í	 öðru	 veldi	 (kg/m2).	 Þessi	 stuðull	 greinir	 ekki	 á	milli	 þyngdar	 fitu	 og	

þyngdar	 vöðva	 sem	 getur	 valdið	 ákveðinni	 skekkju	 fyrir	 þá	 sem	 eru	 til	 dæmis	

vöðvastæltir.	Líkamsþyngdarstuðullinn	flokkast	óháð	aldri	og	kyni.		

3.3.3	Ummálsmælingar		

Ummál	mittis	var	mælt	með	málbandi	en	mælt	var	um	það	svæði	þar	sem	einstaklingur	

var	grennstur.	Samhliða	því	var	ummál	mjaðma	einnig	mælt	með	málbandi	en	mælt	var	

svæðið	þar	sem	einstaklingur	var	breiðastur.	Báðar	þessar	mælingar	voru	framkvæmdar	

meðan	 einstaklingar	 stóðu	 í	 uppréttri	 stöðu.	 Út	 frá	 þessum	 mælingum	 var	 fundið	 út	

hlutfall	mittis-	 og	mjaðma;	WHR-stuðull	 sem	 reiknaður	 er	 út	með	 því	 að	 deila	 ummáli	

mittis	(cm)	með	ummáli	mjaðma	(cm).	Með	því	að	finna	út	WHR-stuðul	er	hægt	að	meta	

áhættu	 á	 sjúkdómum	 hjá	 einstaklingum.	 Fitan,	 sem	 sest	 á	 kvið,	 er	 talin	 hættulegri	 en	

önnur	 fita.	 Á	 töflu	 2	 sést	 hversu	 mikil	 sjúkdómsáhættan	 er	 fyrir	 bæði	 karla	 og	 konur	

(World	Health	Organization,	2011).	

3.3.4	Hreyfifærnipróf		

Tilgangur	 hreyfijafnvægisprófsins	 (e.	 8-Foot	 Up-and-Go)	 er	 að	 mæla	 lipurð,	 snerpu	 og	

jafnvægi	þar	sem	þátttakandi	stendur	upp	úr	stól,	gengur	hringinn	í	kringum	keilu	og	sest	

aftur	 niður	 á	 stólinn	 (Rikli	 og	 Jones,	 2001).	Mæld	 er	 2,44	metra	 (8	 fet)	 göngubraut	 frá	

fremri	stólfótum	að	keilu	sem	sett	er	við	brautarenda.	Þátttakandi	fékk	þau	fyrirmæli	að	
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sitja	á	stól	með	beint	bak,	fætur	í	gólfi	og	hendur	á	lærum.	Þegar	þátttakandi	var	tilbúinn	í	

þessari	stöðu	fékk	hann	þau	fyrirmæli	að	standa	upp	úr	stólnum,	ganga	fyrir	keiluna	eins	

hratt	 og	 hann	 treysti	 sér	 til,	 án	 þess	 þó	 að	 hlaupa,	 og	 setjast	 aftur	 niður	 í	 stólinn.	

Tímamælingin	hófst	um	leið	og	þátttakandi	fór	af	stað	og	hún	var	stöðvuð	þegar	hann	var	

sestur	 aftur	 á	 stólinn.	 Þátttakendur	 fengu	 að	 framkvæma	 prófið	 tvisvar	 sinnum,	 báðir	

tímarnir	 voru	 skráðir	 niður	 og	 sá	 betri	 var	 notaður	 við	 úrvinnslu	 gagna	 (Rikli	 og	 Jones,	

2001).	

Mynd	2.	Átta	feta	göngupróf	(Rikli	og	Jones,	2001).		

3.3.5	Liðleiki		

Notuð	voru	tvö	próf	við	mat	á	liðleika,	annað	prófið	fyrir	neðri	hluta	líkamans	og	hitt	fyrir	

efri	hlutann.	Liðleiki	í	öxlum	var	mældur	þannig	að	þátttakendur	teygðu	hendur	aftur	fyrir	

bak	en	liðleiki	aftanverðra	læra	var	mældur	þannig	að	þátttakandi	teygði	handleggi	með	

bein	hné	niðurí	átt	að	tám.	Sama	mælistikan	var	notuð	í	báðum	prófunum.		

3.3.6	Liðleiki	aftanverðra	læra		

Tilgangur	prófsins	(e.	Chair	Sit-and	Reach	Test)	er	að	mæla	liðleika	í	neðri	líkama,	aðallega	

aftan	á	lærum	(e.	hamstring)	(Rikli	og	Jones,	2001).	Þátttakandi	sat	á	brík	stóls	sem	búið	

var	 að	 koma	 vel	 fyrir	 upp	 við	 vegg	 til	 að	 tryggja	 stöðugleika	 hans.	 Annar	 fóturinn	 var	

hafður	flatur	í	jörð	og	beygður	í	um	90°	á	meðan	hinn	fóturinn	var	hafður	eins	beinn	og	

hægt	var	í	mjaðmalínu,	hællinn	í	gólfi	og	ökkli	krepptur	í	um	90°.	Notast	var	við	mælistiku	

sem	lögð	var	á	hné	og	tær	þar	sem	núllpunktur	var	við	tær	þátttakanda.	Þátttakandi	lagði	

þann	lófa	sem	var	samsíða	beina	fætinum	á	mælistikuna	og	setti	síðan	hinn	lófann	ofan	á	

þannig	 að	 löngutangir	 beggja	 handa	 voru	 jafnar.	 Þegar	 þátttakandi	 var	 kominn	 í	 þessa	

stöðu	teygði	hann	sig	rólega	eins	langt	og	hann	gat	í	átt	að	tám	eftir	mælistikunni	án	þess	

að	beygja	hnéð.	Stöðunni	var	haldið	í	að	lágmarki	tvær	sekúndur.	Þátttakandi	fékk	að	hita	
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sig	 upp	 með	 því	 taka	 prófið	 tvisvar.	 Hann	 fékk	 síðan	 tvær	 próftilraunir	 þar	 sem	

útkomurnar	úr	báðum	tilraununum	voru	skráðar	niður	en	sú	betri	var	notuð	við	úrvinnslu	

gagna	(Rikli	og	Jones,	2001).	

Mynd	3.	Liðleiki	aftanverðra	læra	(Rikli	og	Jones,	2001).		

3.3.7	Liðleiki	axlarliða		

Markmiðið	með	 að	mæla	 liðleika	 axla	 (e.	 Back	 Scratch	 Test)	 er	 að	 kanna	 liðleika	 í	 efri	

hluta	 líkamas	(Rikli	og	Jones,	2001).	 Í	prófinu	stóð	þátttakandi	uppréttur	og	teygði	 fyrst	

hægri	hönd	upp	og	aftur	fyrir	hægri	öxl	og	niður	eftir	hægra	herðablaði	eins	langt	og	hann	

gat.	 Vinstri	 hönd	 var	 sett	 aftur	 fyrir	 bak	 og	 teygð	 upp	 eftir	 miðju	 baki	 í	 átt	 að	 hinni	

hendinni,	sjá	nánar	mynd	4.	Áður	en	liðleikinn	var	mældur	fékk	þátttakandi	að	æfa	sig	og	

síðan	var	mæld	fjarlægðin	á	milli	handa,	löngutanga	beggja	handa.	Tvær	niðurstöður	voru	

skráðar	en	sú	betri	var	notuð	við	úrvinnslu	gagna	(Rikli	og	Jones,	2001).	

Mynd	4.	Liðleiki	axlaliða	(Rikli	og	Jones,	2001).		

3.3.8	Styrktarmælingar		

Notuð	voru	tvö	próf	við	mat	á	styrkleika,	annað	prófið	fyrir	neðri	hluta	líkamans	og	hitt	

fyrir	efri	hluta	líkamans.	Styrkur	í	fótleggjum	var	mældur	þannig	að	þátttakendur	stóðu	

upp	úr	stól	og	settust	niður	aftur	eins	oft	og	þeir	gátu	á	ákveðnum	tíma.	Styrkur	arma	var	

mældur	í	sitjandi	stöðu	þar	sem	armbeygjur	voru	gerðar	með	lóðum	í	ákveðinn	tíma.	
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3.3.9	Styrkur	fótleggja			

Markmið	prófsins,	 sem	hér	er	 lýst,	 er	 að	mæla	 styrk	 í	 neðri	hluta	 líkamans	með	því	 að	

standa	upp	úr	stól	og	setjast	aftur	niður	(e.	30	Second	Chair	Stand	Test)	(Rikli	og	Jones,	

2001).	 Þátttakendur	 sitja	með	 allan	 þunga	 á	miðju	 stólsins,	 báðir	 fætur	 í	 gólfi	 og	með	

hendur	 krosslagða	 yfir	 brjóst.	 Þegar	 þátttakendur	 eru	 tilbúnir	 í	 þessari	 stöðu	 fá	 þeir	

fyrirmæli	um	að	standa	upp	úr	stólnum,	rétta	alveg	úr	sér	og	setjast	aftur	niður	í	sitjandi	

stöðu	 eins	 oft	 og	 þeir	 geta	 á	 30	 sekúndum.	 Þátttakendur	 prófa	 að	 gera	 æfinguna	

nokkrum	sinnum	til	að	tryggja	að	hún	sé	framkvæmd	á	réttan	hátt	og	síðan	fá	þeir	eina	

próftilraun.	Talin	eru	þau	skipti	sem	þátttakandi	nær	að	standa	upp	úr	stólnum	á	þessum	

tíma	(Rikli	og	Jones,	2001).		

Mynd	5.	Staðið	upp	úr	stól	og	sest	aftur	niður	(Rikli	og	Jones,	2001).		

3.3.10	Armbeygja	með	lóð	á	30	sekúndum		

Tilgangur	prófsins,	sem	hér	um	ræðir	(30	Second	Arm	Curl	Test),	er	að	mæla	styrk	 í	efri	

hluta	 líkamans,	 sérstaklega	 tvíhöfða	 (e.	 bicep)	 (Rikli	 og	 Jones,	 2001).	 Þátttakendur	 sitja	

með	beint	bak	í	stól	með	fætur	í	gólfi.	Þátttakendur	skulu	sitja	næst	stólbrúninni	sem	er	

sömu	megin	og	höndin	sem	prófuð	er	hverju	sinni.	Armur	er	hafður	beinn	niður	með	síðu	

þar	 sem	 lóði	 er	 haldið	 með	 handabandsgripi	 og	 lóði	 haldið	 samsíða	 líkama.	 Þegar	

þátttakendur	framkvæma	prófið	kreppa	þau	handlegg	og	snúa	lóði	upp	að	brjósti	svo	að	

lóðið	 sé	 samsíða	 brjóstkassa,	 olnbogi	 er	 kyrr	 við	 síðu	 á	meðan	æfingin	 er	 framkvæmd.	

Notast	er	við	handlóð	(konur	2,3	kg	og	karlar	3,6	kg).	Áður	en	prófið	er	framkvæmt	skulu	

þátttakendur	æfa	sig	nokkrum	sinnum	til	að	vera	vissir	um	að	æfingin	sé	rétt	framkvæmd.	

Þátttakendur	lyfta	lóðinu	eins	oft	og	þeir	geta	á	30	sekúndum	þar	sem	farið	er	í	gegnum	

allan	 hreyfiferilinn.	 Efri	 hluti	 handleggs	 verður	 að	 vera	 kyrr	 meðan	 á	 prófinu	 stendur.	

Talin	eru	þau	skipti	sem	þátttakendur	ná	að	lyfta	lóðinu	með	réttri	tækni	og	fá	þeir	eina	

próftilraun	(Rikli	og	Jones,	2001).	
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Mynd	6.	Armbeygja	með	handlóð.		

3.3.11	Mælingar	á	þoli		

Notast	 var	 við	 sex	mínútna	 göngupróf	 til	 þess	 að	mæla	 loftháð	 þol	 (e.	 6-minute	Walk	

Test)	(Rikli	og	Jones,	2001).	Stillt	var	upp	göngubraut	þar	sem	keilur	eru	settar	niður	með	

eins	metra	löngu	millibili	og	stólum	komið	fyrir	við	brautina	svo	að	þátttakendur	geti	sest	

niður,	ef	þurfa	þykir,	meðan	á	prófinu	stendur	og	einnig	til	að	setjast	á	við	lok	göngunnar.	

Þátttakendur	byrja	á	öðrum	enda	göngubrautarinnar	við	fyrstu	keilu,	ganga	beint	áfram	

við	hliðina	á	keilunum	í	átt	að	þeirri	seinustu	á	hinum	enda	brautarinnar,	út	fyrir	hana	og	

til	baka	eins	hratt	og	þeir	treysta	sér	til	án	þess	þó	að	hlaupa.	Þátttakendur	fá	púlsmæli	

svo	 að	 hægt	 sé	 að	 fylgjast	 með	 hjartslætti	 en	 hann	 er	 skoðaður	 í	 upphafi,	 eftir	 sex	

mínútna	 göngu	 og	 þegar	 ein	mínúta	 er	 liðin	 frá	 því	 að	 prófinu	 lýkur.	 Einn	 þátttakandi	

þreytir	prófið	í	einu	og	er	hann	undir	stöðugu	eftirliti	meðan	á	því	stendur.	Hann	er	látinn	

vita	þegar	tvær	mínútur	eru	liðnar,	honum	er	aftur	gert	viðvart	eftir	4	mínútur	og	sagt	að	

halda	áfram	á	sömu	braut.	Stjórnendur	skrá	niður	fjölda	umferða	sem	þátttakendur	fara	á	

tveggja	mínútna	 fresti	og	 í	 lokin	er	 reiknað	út	hve	marga	metra	þátttakendur	komust	á	

sex	mínútum	(Rikli	og	Jones,	2001).	

3.3.12	Dagleg	hreyfing		

Til	þess	að	mæla	daglega	hreyfingu	var	notast	við	spurningalista	(e.	The	General	Practice	

Physical	 Activity	 Questionnaire)	 og	 dagbók	 sem	 þátttakendur	 fylltu	 út	 fyrir	 íhlutun	 og	

meðan	 á	 henni	 stóð.	 Spurningalistann	 fengu	 þátttakendur	 viku	 áður	 en	 þjálfunin	 hófst	

þar	 sem	 var	meðal	 annars	 spurt	 um	 hreyfivenjur	 þeirra	 á	 síðustu	 fjórum	 vikum	 ásamt	

fleiru.	Þátttakendur	 fengu	 í	hendurnar	dagbók	og	 skráðu	 í	hana	upplýsingar	um	alla	þá	

hreyfingu	 sem	 þeir	 höfðu	 stundað	 vikuna	 fyrir	 íhlutun.	 Á	 þjálfunartímabilinu	 skráðu	

þátttakendur	í	dagbókina	upplýsingar	um	alla	þá	hreyfingu,	sem	þeir	stunduðu,	og	skyldu	
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þeir	 tilgreina	 í	 hverju	hreyfingin	 fólst	og	hve	 lengi	hún	 stóð,	 sjá	 fylgiskjal	 4.	Við	upphaf	

þjálfunartímabilsins	 fengu	 þátttakendur	 þjálfunaráætlun	 sem	 geymd	 var	 í	

Íþróttamiðstöðinni	á	Hvolsvelli.	Sú	áætlun	fól	 í	 sér	yfirlit	yfir	þjálfun	þessar	12	vikur	þar	

sem	 auðvelt	 var	 að	 sjá	 hvort	 stunda	 ætti	 þol-	 eða	 styrktarþjálfun.	 Þar	 merktu	

þátttakendur	 við	 hvort	 þeir	 hefðu	mætt	 og	 hvora	 þjálfunina	 þeir	 hefðu	 stundað.	Með	

þessu	 fyrirkomulagi	 var	auðvelt	 fyrir	þá	 sem	að	þjálfuninni	 stóðu	að	 fylgjast	með	virkni	

þátttakenda	 í	 hreyfingunni	 þegar	um	 sjálfstæða	þjálfun	 var	 að	 ræða.	 Einnig	 auðveldaði	

þetta	 þátttakendum	 að	 skilja	 og	 vita	 hvar	 þeir	 voru	 staddir	 í	 ferlinu.	 Ráðleggingar	 um	

hreyfingu	 fyrir	 eldri	 aldurshópa	 eru	 30	 mínútur	 á	 dag	 alla	 daga	 vikunnar	 (Embætti	

landlæknis,	2015).	Styrktarþjálfunin	var	mæld	í	fjölda	skipta	á	viku	sem	viðkomandi	mætti	

og	tók	þátt	en	daglega	hreyfingin	var	mæld	í	mínútum.	Með	þessu	fyrirkomulagi	var	hægt	

að	 kanna	 hvort	 þátttakendur	 næðu	 að	 uppfylla	 ráðleggingar	 Embættis	 landlæknis.	

Leiðbeinendur	 fóru	 yfir	 allar	 dagbækur	 hjá	 þátttakendum	 á	 fyrsta	 fræðslufundi	 til	 að	

kanna	hvort	þær	væru	rétt	útfylltar.		

3.4 Þjálfunin		
Styrktarþjálfun	 fór	 fram	 í	 líkamsræktarsal	 Íþróttamiðstöðvarinnar	 á	 Hvolsvelli	 tvisvar	

sinnum	 í	 viku.	 Æfingaáætlun	 var	 sett	 upp	 með	 tólf	 æfingum	 fyrir	 helstu	 vöðvahópa	

líkamans	og	aðlöguð	að	þátttakendum	eftir	þörfum	hvers	og	eins	þar	sem	bæði	var	unnið	

með	lóð	og	eigin	þyngd.	Á	fyrri	sex	vikunum	var	áhersla	lögð	á	vöðvaþol	þar	sem	markmið	

þjálfunarinnar	var	kennsla,	aðlögun	og	efling	á	vöðvaþoli	en	vöðvaþol	er	geta	vöðvanna	til	

þess	að	endurtaka	vöðvasamdrátt	oft	án	þess	að	þreyta	komi	upp	(Jones	og	Rose,	2005).	

Seinni	 sex	 vikurnar	 var	 breytt	 yfir	 í	 þjálfun	 vöðvaafls	 en	 vöðvaafl	 er	 getan	 til	 þess	 að	

mynda	kraft	hratt	og	er	reiknað	sem	vinna	deilt	í	tíma	(Spirduso	o.fl.,	2005).	Nauðsynlegt	

er	að	byrja	rólega	til	að	einstaklingar	aðlagist	nýjum	æfingum	og	læri	rétta	tækni.	Þá	er	

einnig	lykilatriði	að	byrja	á	því	að	vinna	með	vöðvaþol	til	þess	að	bæta	taugaaðlögun	en	

hún	ásamt	góðri	tækni	getur	dregið	úr	líkum	á	meiðslum	(Bompa	og	Haff,	2009).	Munur	

er	á	vöðvaþoli	og	vöðvaafli.	Hvað	vöðvaþol	varðar	þá	er	æfingamagnið	ráðandi	þar	sem	

endurtekningar	eru	á	bilinu	10	 til	 20	af	 lítilli	 ákefð	eða	meðalákefð;	 30	 til	 60%	af	 einni	

endurtekningu	af	hámarksstyrks	(e.	one	repeat	maximum:	1	RM),	þrjú	sett,	stuttar	hvíldir	

á	milli	setta	(30–60	sekúndur)	og	æfingarnar	eru	framkvæmdar	með	því	að	lyfta	lóðum	í	

lokastöðu	 á	 tveimur	 sekúndum	 en	 fara	 hægar	 til	 baka	 eða	 á	 fjórum	 sekúndum.	
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Skilgreiningin	á	einu	RM	er	sú	þyngd	sem	einstaklingur	getur	lyft	aðeins	einu	sinni	en	ekki	

oftar.	Hins	vegar	er	markmiðið	með	þjálfun	vöðvaafls	að	ná	fram	hámarksstyrk	þar	sem	

settum	er	 fjölgað	 (tvö	 til	 fimm),	 endurtekningum	 fækkað	 (fjórar	 til	 tíu	 af	 1	RM).	 Lengri	

hvíldir	 voru	 nú	 á	milli	 setta	 (60	 til	 120	 sekúndur)	 og	æfingarnar	 	 framkvæmdar	 hraðar	

með	því	að	lyfta	kröftuglega	í	lokastöðu	á	einni	sekúndu	og	hægar	til	baka	eða	á	tveimur	

til	þremur	sekúndum	(Bompa	og	Haff,	2009)	.	Á	mynd	7	má	sjá	tímabilaskiptingu	þjálfunar	

þar	sem	styrktarþjálfun	var	sett	fyrir	tvisvar	sinnum	í	viku.	Unnið	var	með	tvö	sett	og	10–

16	endurtekningar	fyrstu	sex	vikurnar.	Æfingamagn	var	aukið	í	þrjár	vikur	en	í	þeirri	fjórðu	

var	 það	 aftur	 minnkað	 til	 þess	 að	 ná	 fram	 endurheimt	 og	 gefa	 líkamanum	 tíma	 til	

aðlögunar	(Bompa	og	Haff,	2009).	Í	seinni	sex	vikunum	voru	þyngdir	auknar	eins	og	greint	

var	frá	hér	að	framan.		

	

	

Mynd	7.	Tímabilaskipting	styrktarþjálfunar.		

Samhliða	 styrktarþjálfuninni	 var	 lögð	 áhersla	 á	 þolþjálfun.	 Megin	 markmiðið	 á	

íhlutunartímabilinu	 var	 að	 ná	 að	 meðaltali	 30	 mínútur	 á	 dag	 í	 daglegri	 hreyfingu	 yfir	

tímabilið.	 Þolþjálfun	 var	mest	 í	 formi	 göngu	 en	 sumir	 þátttakendur	 hjóluðu	 eða	 syntu.	

Miðað	var	við	að	þátttakendur	myndu	stunda	þolþjálfun	í	fjögur	skipti	á	viku	að	lágmarki	

þar	 sem	 þjálfunaráætlun	 var	 byggð	 upp	 með	 stigvaxandi	 æfingamagni.	 Eins	 og	 í	

styrktarþjálfuninni	var	byrjað	á	aðlögun	og	þjálfunarálag	síðan	aukið	í	þrepum,	þrjú	þrep	

upp	og	eitt	niður,		til	þess	að	aðlagast	þjálfuninni	og	forðast	hættu	á	meiðslum	(Bompa	og	

Haff,	2009).		

	 Reiknaður	 var	 út	 þjálfunarpúls	 með	 Karvonen-formúlunni	 fyrir	 hvern	 og	 einn	

þátttakanda	sem	þátttakendur	gátu	farið	eftir	með	því	að	nota	púlsklukku.		

	 Til	að	auðvelda	þátttakendum	þjálfunina	og	auka	sjálfstæði	þeirra	voru	settar	fram	

myndir	 af	 öllum	 æfingunum	 þar	 sem	 hreyfiferill	 styrktaræfinganna	 sást;	 þá	 gátu	 allir	
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þátttakendur	flett	þeim	upp	ef	þeir	hygðust	æfa	utan	viðverutíma	íþróttafræðinga.	Einnig	

voru	litlar	skýringarmyndir	við	hverja	æfingu	á	æfingaáætlununum.		

	

Mynd	8.	Stigvaxandi	þolþjálfun,	með	auknu	æfingamagni	í	þrjár	vikur	og	minnkandi	æfingamagni	í	
fjörðu	hverri	viku.			

3.5 Fræðslufundir	og	félagslegi	þátturinn		
Á	tímabilinu	skipulögðu	rannsakendur	tvo	fræðslufundi.	Á	fyrri	fundinum	fengum	við	dr.	

Janus	Guðlaugsson	til	þess	að	fjalla	um	mikilvægi	þjálfunar	og	áhrif	hennar	sem	studdi	við	

þá	þjálfun	sem	þátttakendur	voru	búnir	að	læra	hjá	leiðbeinendum.	Einnig	voru	kynntar	

lauslega	niðurstöður	úr	mælingu	1	til	þess	að	sjá	hvar	hópurinn	stóð	miðað	við		alþjóðleg	

viðmið	 og	 viðmið	 Embætti	 landlæknis.	 Tilgangur	 var	 einnig	 að	 hvetja	 fólk	 til	

áframhaldandi	þátttöku	í	þjálfun.	Að	loknum	fræðslufundi	fengu	allir	bragðgóða	kjötsúpu	

í	boði	Sláturfélags	Suðurlands.		

Á	seinni	fræðslufundinum	var	Olga	Mörk	Valsdóttir,	næringarrekstrarfræðingur	og	

meistaranemi	í	matvælafræði	fengin	til	að	flytja	fræðsluerindi	um	næringu.	Þar	var	farið	

yfir	mikilvægi	þess	 að	borða	nægilega	mikið,	 skiptingu	næringarefna	og	þær	breytingar	

sem	 geta	 orðið	 á	 næringarþörf	 við	 hækkandi	 aldur.	 Einnig	 var	 fjallað	 um	 merkingar	

matvæla	og	hugmyndir	að	hollari	kosti	þegar	kemur	að	því	að	velja	mat.			

Á	fyrri	fræðslufundi	var	einn	þátttakandi	valinn	af	handahófi	til	þess	að	skipuleggja	

félagslíf	fyrir	hópinn.	Sá	einstaklingur	valdi	að	hafa	spilakvöld	þar	sem	félagsvist	var	spiluð	

og	fengu	sigurvegarar	vegleg	verðlaun.	Að	því	kvöldi	loknu	var	næsti	þátttakandi	valinn	til	

þess	 að	 halda	 utan	 um	 svipaða	 afþreyingu.	 Þannig	 fengu	 þátttakendur	 að	 hafa	 áhrif	 á	

ferlið.		

	Unnur	 Lilja	 Bjarnadóttir	 sjúkraþjálfari,	 sem	 var	 okkur	 innan	 handar,	 bauð	 upp	 á	

gönguferðir	á	miðvikudögum	þegar	veður	og	færð	leyfðu	þar	sem	allir	þátttakendur	voru	
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velkomnir.	 Hún	 auglýsti	 göngurnar	 á	 „facebook“-síðu	 sem	 rannsakendur	 stofnuðu,	 sjá	

nánar	í	kafla	3.19.	Farið	var	í	göngur	um	þorpið	og	nýttu	sér	margir	þátttakendur	þennan	

möguleika	fyrir	þolþjálfunina.		

3.6 „Facebook“-síða		
Eftir	 að	 skráningu	 og	 grunnmælingu	 lauk	 og	 helstu	 upplýsingar	 voru	 komnar	 um	 alla	

þátttakendur	 var	 ákveðið	 að	 útbúa	 samskiptasíðu	 á	 „facebook“	 undir	 nafninu	 Fjölþætt	

heilsurækt	 í	Rangárþingi	eystra.	 Síðan	var	einungis	ætluð	þátttakendum	og	öðrum	sem	

komu	að	verkefninu.	Þeir	 sem	ekki	áttu	aðgang	að	„facebook“-síðunni	 fengu	börnin	sín	

eða	einhvern	nákominn	til	þess	að	vera	inni	á	síðunni	og	fylgjast	með	upplýsingum	sem	

þangað	 fóru	 inn.	 Inn	 á	 þessa	 síðu	 settum	 við	 rannsakendur	 til	 dæmis	 tilkynningar	 um	

fræðslufundi,	 upplýsingar	 um	 viðveru	 og	 forföll,	 ýmsa	 fróðleiksmola,	 hvatningarorð	 og	

auglýsingar	 tengdar	 mælingum.	 Þessi	 síða	 bauð	 upp	 á	 vettvang	 fyrir	 spurningar	 og	

umræður	 sem	 tengdust	 íhlutun,	næringu	o.fl.	Nýttu	margir	 sér	þennan	 samskiptamáta,	

bæði	rannsakendur	og	þátttakendur.		

	

Mynd	9.	Skjáskot	af	facebook-síðunni	Fjölþætt	heilsurækt	í	Rangárþingi	eystra.		

3.7 Úrvinnsla	gagna			
Við	úrvinnslu	 gagna	 voru	notuð	 tölfræðiforritin	 Statistics	 (SPSS)	 útgáfa	20	og	Microsoft	

Excel	 2017.	 Í	 upphafi	 fengu	 allir	 þátttakendur	 rannsóknarnúmer	 og	 með	 því	 var	 þeim	

tryggð	 nafnleynd	 við	 úrvinnslu	 gagnanna.	 Við	 tölfræðigreiningu	 gagna	 á	 endurteknum	

mælingum	 var	 notast	 við	 parað	 t-próf	 en	 þegar	 munur	 á	 milli	 karla	 og	 kvenna	 var	

skoðaður	var	notast	við	parað	óháð	t-próf.	Á	bak	við	úrtak	rannsóknar	eru	allir	þeir	sem	

skráðu	sig	til	þátttöku.	Samanburður	var	gerður	á	milli	 tímapunkta,	kynja	og	búsetu	þar	

sem	notast	var	við	endurteknar	mælingar.	Leiðrétt	var	fyrir	fjölda	í	öllum	tilvikum.	Myndir	
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voru	unnar	 í	Microsoft	 Excel	 og	 Statistics	 (SPSS)	 en	 töflur	 í	Mircrosoft	Word	2016	með	

útreikningum	úr	Excel	2016.	Marktækni	var	miðuð	við	p	<	0,05.	
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4 Niðurstöður		

Í	 þessum	 kafla	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	mælinga.	 Grunnmælingarnar,	 sem	

voru	framkvæmdar	í	upphafi	rannsóknarinnar,	verða	hér	eftir	nefndar	mæling	1	og	seinni	

mælingarnar,	sem	voru	framkvæmdar	að	lokinni	12	vikna	íhlutun,	verða	hér	eftir	nefndar	

mæling	2.	 Í	upphafi	verður	 fjallað	um	þátttakendur,	niðurstöður	úr	mælingu	1,	brottfall	

þeirra	 sem	 hófu	 þátttöku	 í	 rannsókninni,	 líkamssamsetningu,	 mat	 á	 afkastagetu	 og	

hreyfifærni	 þátttakenda	 og	 niðurstöður	 úr	mælingu	 2.	 Niðurstöður	 úr	mælingu	 1	 og	 2	

verða	bornar	saman	ásamt	því	að	skoða	mun	á	milli	kynjanna.	Einnig	verður	gerð	grein	

fyrir	 niðurstöðum	 spurningalista	 um	 áframhaldandi	 þátttöku	 sem	 lagður	 var	 fyrir	 í	 lok	

íhlutunar.		

4.1 Þátttakendur			
Skráðir	þátttakendur	 í	upphafi	 voru	62	 talsins.	Meirihluti	þátttakenda	var	konur	eða	41	

talsins	og	karlarnir	voru	21,	sjá	mynd	10.		

Mynd	10.	Kynjahlutfall	í	upphafi	rannsóknar.		
	

Þátttakendur	 komu	úr	 Rangárþingi	 eystra	 og	 voru	bæði	 úr	 þéttbýliskjarna	og	 úr	

dreifbýli.	 Í	 upphafi	 komu	 13	 einstaklingar	 úr	 dreifbýli,	 9	 konur	 og	 4	 karlar,	 og	 49	

einstaklingar	 úr	 þéttbýliskjarna	 sveitarfélagsins,	 32	 konur	 og	 17	 karlar.	 Niðurstöður	 úr	

mælingu	1	sýndu	að	ekki	var	um	marktækan	mun	að	ræða	á	neinni	breytu	hjá	þeim	sem	

búsettir	voru	 í	þéttbýli	annars	vegar	og	dreifbýli	hins	vegar	(p	>	0,05)	fyrir	utan	daglega	
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hreyfingu	þar	sem	þátttakendur	í	þéttbýli	hreyfðu	sig	marktækt	meira	en	þátttakendur	í	

dreifbýli.			

Þátttakendur	 voru	 á	 aldrinum	 60–81	 árs	 og	 meðalaldurinn	 var	 69,9	 ár.	 Flestir	

þátttakendur	voru	á	aldursbilinu	60–64	ára	en	fæstir	á	aldursbilinu	80–84	ára.	Nánar	má	

sjá	dreifingu	og	fjölda	þátttakenda	eftir	aldri	á	mynd	12.		

	

Mynd	11.	Aldursbil	og	fjöldi	þátttakenda	á	hverju	aldursbili.		

4.2 Niðurstöður	úr	mælingu	1		
Niðurstöður	úr	mælingu	1	eru	settar	fram	hjá	hópnum	í	heild	sem	og	körlum	og	konum	

sundurliðað,	sjá	nánar	í	töflu	1.	Einnig	má	sjá	í	töflunni	hvort	um	mun	á	kynjunum	sé	að	

ræða	í	einstökum	mælingum.		

Meðalhæð	þátttakenda	í	mælingu	1	var	170	cm	þar	sem	karlarnir	voru	að	meðaltali	

marktækt	 hærri	 en	 konurnar	 (p	 <	 0,001),	 sjá	 nánar	 töflu	 3.	 Karlarnir	 voru	 einnig	 að	

meðaltali	þyngri	en	konurnar	en	meðalþyngd	þátttakenda	í	upphafi	var	89,5	kg.	Karlarnir	

voru	 að	 meðaltali	 98	 kg	 og	 konurnar	 85,2	 kg	 sem	 er	 marktækur	 munur	 (p	 <	 0,001).	

Líkamsþyngdarstuðullinn	var	að	meðaltali	31,1	kg/m2	þar	sem	konurnar	voru	að	meðaltali	

með	hærra	gildi	en	karlarnir	en	kynjamunur	var	ekki	marktækur	(p	=	0,371).		

Ummál	mittis	var	að	meðaltali	102,6	cm,	karlar	voru	með	marktækt	lægra	meðaltal	

en	konur	(p	<	0,003).	Mittismál	kvenna	var		108,4	cm	en	karla	99,6.	Ummál	mjaðma	var	

að	 meðaltali	 113,2	 cm	 og	 þar	 voru	 konur	 meiri	 um	 sig	 en	 karlar	 en	 munur	 var	 ekki	

marktækur	 (p	 =	 0,051).	 Mittis-	 og	 mjaðmamálshlutfall	 leiddi	 í	 ljós	 að	 karlar	 voru	 að	

meðaltali	með	hlutfallið	0,98	og	konur	með	0,87.	
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Munur	var	á	milli	kynja	þegar	liðleiki	í	öxlum	var	skoðaður.	Þar	voru	konur	liðugri	en	

karlar	 bæði	 í	 hægri	 (p	 =	 0,006)	 og	 vinstri	 (p	 =	 0,007).	 Það	 átti	 einnig	 við	 um	 liðleika	 á	

aftanverðum	lærvöðvum,	hægra	megin	(p	<	0,002)	og	vinstra	megin	(p	<	0,001),	sjá	nánar	

töflu	3.		

Niðurstöður	í	hreyfijafnvægisprófi	sýndu	að	karlar	voru	með	betri	árangur	en	konur.	

Karlar	þreyttu	prófið	að	meðaltali	 á	5,92	 sekúndum	en	konur	á	6,77	 sekúndum	sem	er	

marktækur	munur	(p	=	0,030).	

	 Í	sex	mínútna	gönguprófinu	gengu	þátttakendur	að	meðaltali	444	metra,	karlar	að	

meðaltali	 465	metra	 en	 konur	 	 430	metra.	 Sá	munur	 var	 ekki	marktækur,	 (p	 =	 0,107).	

Þessi	vegalengd	nær	ekki	stöðluðum	viðmiðunum	Rikli	og	Jones	(2001)	þessa	prófs,	bæði	

hvað	varðar	aldur	og	kyn.		

Í	 styrktarprófi	 fyrir	 neðri	 hluta	 líkamans,	 þar	 sem	 þátttakendur	 voru	 beðnir	 að	

standa	upp	eins	oft	og	þeir	gætu	á	30	sekúndum	(e.	Chair	Stand),	sýndu	niðurstöður	að	

þátttakendur	gátu	staðið	upp	og	sest	aftur	niður	10,8	sinnum	á	30	sekúndum.	Karlarnir	

náðu	að	meðaltali	11,7	skiptum	en	konurnar	10,4	skiptum	sem	er	ekki	marktækur	munur	

milli	 kynja.	 Niðurstöður	 armbeygjuprófsins	 (e.	 Arm	 Curl),	 þar	 sem	 vöðvaþol	 er	 mælt,	

sýndu	 að	þátttakendur	 voru	 sterkari	 í	 vinstri	 hönd	 (14,3	 skipti)	 heldur	 en	 í	 hægri	 (13,7	

skipti).	Karlar	voru	sterkari	á	báðum	höndum	en	konur	en	munurinn	var	sá	sami	á	hægri	

og	vinstri	handlegg	hjá	báðum	kynjum	(p	=	0,004),	sjá	töflu	4.		

Niðurstöður	 úr	 spurningalistanum	 og	 dagbókum,	 sem	 greindu	 daglega	 hreyfingu,	

sýndu	að	þátttakendur	hreyfðu	sig	að	meðaltali	í	um	12,4	mínútur	á	dag	fyrir	íhlutun.	Ekki	

var	 um	 mun	 á	 daglegri	 hreyfingu	 karla	 og	 kvenna	 að	 ræða,	 sjá	 töflu	 3.	 Þátttakendur	

stunduðu	nánast	enga	styrktarþjálfun	áður	en	íhlutun	hófst	en	hún	var	metin	með	fjölda	

skipta	í	á	viku.	Aðeins	fimm	einstaklingar	af	62	þátttakendum	stunduðu	styrktarþjálfun.	
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Tafla	3.	Niðurstöður	úr	fyrri	mælingu.	Samanburður	á	körlum	og	konum.		
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4.3 Brottfall	þátttakenda		
Af	 þeim	 62	 einstaklingum,	 sem	 mættu	 í	 mælingu	 1,	 hættu	 fimm	 einstaklingar	 á	

íhlutunartíma,	 tveir	 karlar	 og	 þrjár	 konur.	 Tveir	 hættu	 vegna	 tímaskorts,	 tveir	 vegna	

veikinda	og	einn	hætti	þegar	fjórar	vikur	voru	eftir	af	þjálfunartímabilinu	vegna	aðgerðar	

á	hné.	Meðalaldur	þeirra	sem	hættu	var	71,6	ár,	sá	yngsti	var	62	ára	en	sá	elsti	80	ára	og	

bjuggu	allir	þessir	einstaklingar	í	þéttbýli.		

Þegar	 brottfallið	 var	 borið	 saman	 við	 þá	 þátttakendur	 sem	 kláruðu	

íhlutunartímabilið	 sást	 að	 þeir	 sem	hættu	 voru	 að	meðaltali	 eldri	 eða	 71,6	 ára	 en	 þeir	

sem	 þreyttu	 íhlutun	 til	 loka	 voru	 að	meðaltali	 69,8	 ára.	 Þeir	 einstaklingar,	 sem	 hættu,	

voru	einnig	lágvaxnari,	eða	1,65	m	að	hæð,	og	þyngri,	eða	96,0	kg	að	meðaltali,	en	þeir	

sem	luku	tímabilinu,	hæð	þeirra	var	1,70	m	og	þyngdin	89,0	kg.		

Þegar	 niðurstöður	 úr	mælingu	 1	 á	 líkamsþyngdarstuðli	 voru	bornar	 saman	 á	milli	

brottfalls	þátttakenda	og	þeirra	sem	luku	íhlutun	kom	í	ljós	marktækur	munur	(p	<	0,001).	

Þar	munaði	að	meðaltali	4,2	kg/m2	þar	sem	brottfallið	var	að	meðaltali	35,0	kg/m2	og	þeir	

sem	luku	við	íhlutun,	30,8	kg/m2.		

4.4 Niðurstöður	mælinga	að	lokinni	12	vikna	íhlutun		
Þegar	 blóðþrýstingur	 hjá	 öllum	 þátttakendum	 var	 skoðaður	 kom	 í	 ljós	 munur	 á	

slagbilsþrýstingi	 (SBP)	 og	 þanbilsþrýstingi	 (DBP)	 milli	 mælinga	 1	 og	 2.	 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).	Þegar	konur	voru	skoðaðar	sérstaklega	kom	í	 ljós	að	breytingar	voru	

svipaðar	en	SBP	fór	úr	145,6	mmHg	niður	í	137,4	mmHg	(p	<	0,001)	og	DBP	úr	84,9	mmHg	

niður	í	79,7	mmHg	(p	<	0,001).	Ekki	var	um	marktækan	mun	að	ræða	hjá	körlunum	þegar	

niðurstöður	úr	SBP	og	DBP	voru	skoðaðar	þó	að	breytingarnar	hafi	 færst	til	betri	vegar.	

Hvíldarpúlsinn	 (HRR)	 lækkaði	 að	meðaltali	 hjá	 öllum	þátttakendum	en	 einungis	 var	 um	

marktækan	mun	að	 ræða	hjá	 konunum	þar	 sem	HRR	 fór	úr	84,9	 slög/mín.	niður	 í	 79,7	

slög/mín.	(p	=	0,005),	sjá	töflu	4.		
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Tafla	4.	Niðurstöður	úr	fyrri	og	seinni	mælingu	á	blóðþrýstingi	og	hvíldarpúls.					

	

Þegar	 líkamsþyngdarstuðull	 milli	 mælinga	 var	 skoðaður	 kom	 í	 ljós	 að	 breyting	

hafði	 átt	 sér	 stað	 en	 ekki	 var	 um	marktækan	mun	 að	 ræða	 hjá	 hópnum	 í	 heild.	 Þegar	

kynin	 voru	 skoðuð	 sérstaklega	 kom	 í	 ljós	 að	 konurnar	 fóru	 úr	 30,9	 niður	 í	 30,6	 sem	

reyndist	marktækt	(p	=	0,034)	en	breytingin	var	ómarktæk	hjá	körlunum	en	stuðullinn	fór	

úr	30,5	upp	í	30,6.	Þyngd	þátttakenda	á	milli	mælinga	lækkaði	að	meðaltali	um	0,4	kg	þar	

sem	konurnar	misstu	að	meðaltali	1,0	kg	en	karlarnir	bættu	á	sig	að	meðaltali	0,5	kg.	Ekki	

var	um	marktækan	mun	að	ræða	í	neinu	tilfelli,	sjá	töflu	5.		
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Tafla	5.	Niðurstöður	úr	fyrri	og	seinni	mælingu	á	líkamsþyngdarstuðli.		

	

Ummál	 mittis	 minnkaði	 marktækt	 á	 milli	 mælinga	 eða	 um	 3,5	 cm	 (p	 <	 0,001).	

Ummál	 karla	minnkaði	 að	meðaltali	 um	3,0	 cm	 en	 konur	 að	meðaltali	 4,0	 cm	 sem	 var	

marktækt	 breyting	 hjá	 konum	 (p	 <	 0,001).	 Ummál	 mjaðma	 minnkaði	 að	 meðaltali	

marktækt	 bæði	 hjá	 körlum	 og	 konum	 og	 voru	 niðurstöður	marktækar	 (p	 <	 0,001),	 sjá	

töflu	6.		
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Tafla	6.	Niðurstöður	úr	fyrri	og	seinni	mælingu	á	mittis-	og	mjaðmahlutfall.		

	
	

Mittis-	 og	 mjaðmahlutfall	 (WHR)	 minnkaði	 á	 milli	 mælinga	 og	 var	 munurinn	

marktækur	 (p	<	0,001).	Munur	kom	 fram	á	milli	mælinga	hjá	 körlum	þar	 sem	hlutfallið	

lækkaði	 um	 0,03	 á	milli	 mælinga	 (p	 <	 0,001).	 Einnig	 var	 að	 finna	marktækan	mun	 hjá	

konum,	sem	var	þó	lægri	en	hjá	körlum	(p	<	0,001),	sjá	nánar	töflu	6.	
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Tafla	7.	Niðurstöður	úr	fyrri	og	seinni	mælingu	á	liðleika,	hreyfifærni	og	afkastagetu.	
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Niðurstöður	 liðleikamælinga	 fyrir	 aftanverða	 fótleggi	 sýndu	 að	 þátttakendur	

bættu	sig	á	milli	mælinga	úr	–0,2	cm	í	1,6	cm	á	hægri	fæti	og	var	munurinn	marktækur	(p	

=	0,008).	Á	vinstri	 fæti	fór	hópurinn	úr	–0,5	og	yfir	 í	1,8	cm.	Þegar	konur	og	karlar	voru	

skoðuð	 sérstaklega	 kom	 í	 ljós	 að	 konurnar	 bættu	 sig	marktækt	meira	 á	milli	mælinga:	

hægri	fótur	2,4	cm	yfir	í	5,1	cm,	p	<	0,001,	og	vinstri	fótur	2,8	cm	yfir	í	6,3	cm,	p	<	0,001.	

Ekki	var	um	marktækan	mun	að	ræða	hjá	körlum	á	milli	mælinga.		

Niðurstöður	 liðleika	 á	 axlarliðum	 sýndu	 að	 hópurinn	 bætti	 sig	 að	meðaltali	milli	

mælinga	þar	sem	hann	fór	úr	–17,9	cm	yfir	í	–12,4	cm	á	hægri	öxl	(p	<	0,001)	og	úr										–

23,4	cm	yfir	í	–17,1	cm	(p	<	0,001).	Þar	bættu	karlar	og	konur	sig	marktækt	á	bæði	hægri	

og	vinstri	öxl,	sjá	nánar	töflu	7.		

Þegar	niðurstöður	liðleikaprófs	fyrir	aftanverð	læri	voru	skoðaðar	nánar	og	bornar	

saman	við	sett	viðmið	fyrir	hvert	aldursbil	samkvæmt	töflum	Rikli	og	Jones	(2001)	sást	að	

karlar	í	öllum	aldursbilum	voru	nokkuð	langt	frá	viðmiðum	fyrir	aldur	á	báðum	fótum	og	

voru	80–84	 ára	 áberandi	 lengst	 frá	 þeim.	 Karlar	 á	 öllum	aldursbilum	voru	 að	meðaltali	

stirðari	á	vinstri	fæti	en	þeim	hægri.		

Mynd	12.	Liðleiki	hægri	og	vinstri	aftanverðra	læra;	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	mæling	2.		
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Á	myndum	 12–26	má	 sjá	 niðurstöður	mælinga	 1	 og	 2	 ásamt	 settum	 viðmiðum	

þeirra	Rikli	og	Jones	(2001)	fyrir	hvort	kynið	fyrir	sig	á	hverju	aldursbili.	Þegar	liðleiki	karla	

var	 skoðaður	 nánar	 og	 borinn	 saman	 við	 sett	 viðmið	 hvers	 aldursbils	 sást	 að	 karlarnir	

voru	 að	 meðaltali	 töluvert	 langt	 frá	 settum	 viðmiðum	 bæði	 á	 hægri	 og	 vinstri	 öxl	 en	

stirðleiki	 þó	 meiri	 í	 þeirri	 vinstri.	 Þátttakendur	 á	 öllum	 aldursbilum	 bættu	 sig	 á	 milli	

mælinga	en	náðu	þó	ekki	að	uppfylla	sett	viðmið,	sjá	mynd	13.		

Mynd	13.	Liðleiki	hægri	og	vinstri	axlarliða	hjá	körlum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	mæling	2.		

	

Þegar	 liðleiki	 aftanverðra	 læra	 hjá	 konum	 var	 skoðaður	 sérstaklega	 og	 borinn	

saman	 við	 sett	 viðmið	 hvers	 aldursbils	 kom	 í	 ljós	 að	 konur	 voru	 nær	 viðmiðum	 sínum	

heldur	en	karlar.	Þær	sem	voru	á	aldursbilinu	75–84	ára	náðu	ekki	að	uppfylla	sett	viðmið	

Rikli	og	Jones	(2001)	á	hægri	fæti	í	upphafi	og	sama	átti	við	um	vinstri	fót	þeirra	sem	voru	

75–79	 ára.	 Eftir	 íhlutunartímabil	 voru	 þátttakendur	 á	 öllum	 aldursbilum	 að	 meðaltali	

búnir	að	uppfylla	eða	komast	yfir	sett	viðmið	fyrir	sinn	aldur,	sjá	mynd	14.		
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Mynd	14.	Liðleiki	hægri	og	vinstri	aftanverðra	læra	hjá	konum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	
mæling	2.		
	

Þegar	niðurstöður	 liðleikaprófs	axlarliða	voru	skoðaðar	og	bornar	saman	við	sett	

viðmið	hvers	aldursbils	var	um	svipaðar	niðurstöður	að	 ræða	og	hjá	körlunum,	konur	á	

öllum	 aldursbilum	 voru	 töluvert	 langt	 frá	 settum	 viðmiðum	 og	 stirðari	 að	 meðaltali	 á	

vinstri	öxl.	Konur	á	öllum	aldursbilum	bættu	sig	á	milli	mælinga	en	á	engu	þeirra	náðist	að	

uppfylla	sett	viðmið,	sjá	nánar	mynd	15.		
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Mynd	15.	Liðleiki	hægri	og	vinstri	axlarliða	hjá	konum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	mæling	2.	

		

		 Niðurstöður	úr	hreyfijafnvægisprófi	sýndu	að	munur	var	á	niðurstöðu	þátttakenda	

en	þeir	þreyttu	prófið	á	6,5	sekúndum	í	mælingu	1	en	lækkuðu	í	5,6	sekúndur	í	mælingu	2	

og	 bættu	 sig	 því	 um	 tæpa	 1	 sekúndu.	 Þessi	 munur	 var	 marktækur	 (p	 <	 0,001)	 þegar	

hópurinn	í	heild	var	skoðaður.	Þegar	karlarnir	voru	skoðaðir	sérstaklega	kom	í	ljós	að	ekki	

var	um	marktækan	mun	að	ræða	hjá	þeim	þar	sem	þeir	bættu	sig	að	meðaltali	um	0,1	

sekúndu	á	milli	mælinga.	 Konurnar	 fóru	hins	 vegar	 úr	 6,7	 sekúndum	 í	 5,5	 sekúndur	 að	

meðaltali	og	reyndist	sá	munur	marktækur	(p	<	0,001).		

Þegar	niðurstöður	úr	hreyfijafnvægisprófi	voru	skoðaðar	og	bornar	saman	við	stöðluð	

viðmið	fyrir	hvern	aldurshóp	kom	í	ljós	að	karlarnir	náðu	ekki	settum	viðmiðum	í	neinum	

aldurshópi.	 Þeir	 sem	 voru	 á	 aldursbilinu	 60–64	 ára	 og	 65–69	 ára	 bættu	 sig	 á	 milli	

mælinga,	hópurinn	70–74	ára	stóð	í	stað	og	75–79	ára	og	80–84	komu	verr	út	í	mælingu	

2.		
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Mynd	16.	Niðurstöður	úr	hreyfijafnvægisprófi	hjá	körlum	á	mismunandi	aldursbilum;	
viðmiðunargildi,	mæling	1	og	mæling	2.		

	

Samanburður	niðurstaðna	úr	hreyfijafnvægisprófi	fyrir	hvern	aldurshóp	hjá	konum	

sýndi	 að	 enginn	 hópur	 náði	 settum	 viðmiðum	 í	 mælingu	 1	 en	 þátttakendur	 í	 öllum	

aldurshópunum	bættu	sig	á	milli	mælinga	þar	sem	mestur	munur	var	hjá	hópunum	70–74	

ára	og	80–84	ára.	Konur	60–64	ára	náðu	að	komast	undir	sett	viðmið,	sjá	nánar	á	mynd	

17.		

	

Mynd	17.	Niðurstöður	úr	hreyfijafnvægisprófi	hjá	konum	á	mismunandi	aldursbilum;	
viðmiðunargildi,	mæling	1	og	mæling	2.		

	

Niðurstöður	 úr	 sex	 mínútna	 gönguprófinu	 sýna	 að	 þátttakendur	 bættu	 sig	 að	

meðaltali	 um	 37	 metra	 á	 milli	 mælinga	 sem	 er	 marktækur	 munur	 (p	 <	 0,001).	 Karlar	
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bættu	 sig	 að	 meðaltali	 um	 28	 metra	 á	 milli	 mælinga	 en	 þessar	 breytingar	 voru	 ekki	

marktækar	(p	=	0,057)	en	engu	að	síður	markverðar.	Konurnar	fóru	að	meðaltali	úr	439	

metrum	yfir	í	481	metra	á	milli	mælinga	og	bættu	sig	því	um	42	metra	að	meðaltali	sem	

er	marktækur	milli	ælinga	(p	<	0,001),	sjá	töflu	10.		

Þegar	 sex	mínútna	 gangan	 var	 skoðuð	 enn	 frekar	 og	miðuð	 við	 staðla	 fyrir	 hvert	

aldursbil	 sást	 að	 enginn	 hópur	 náði	 að	 uppfylla	 þau	 viðmið	 hjá	 körlunum	 en	 jákvæðar	

breytingar	mátti	sjá	hjá	öllum	aldursbilum	nema	þeim	sem	voru	80–84	ára,	sjá	mynd	18.		

	

Mynd	18.	Niðurstöður	úr	sex	mínútna	göngu	hjá	körlum	á	mismunandi	aldursbilum;	
viðmiðunargildi,	mæling	1	og	mæling	2.		

	

Niðurstöður	 úr	 sex	 mínútna	 göngu	 kvenna	 eftir	 aldursbilum	 í	 samanburði	 við	

staðla	 sýndu	 að	 konur	 voru	 töluvert	 fyrir	 neðan	 sett	 viðmið	 en	 sýndu	 að	 meðaltali	

jákvæðar	breytingar	í	öllum	aldursbilum	á	milli	mælinga,	sjá	nánar	mynd	19.		
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Mynd	19.	Niðurstöður	úr	sex	mínútna	göngu	hjá	konum	á	mismunandi	aldursbilum;	
																	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	mæling	2.		

	

Niðurstöður	fyrir	fótstyrk	sýna	að	styrkur	jókst	við	tólf	vikna	þjálfun	(p	<	0,001).	Að	

meðaltali	bættu	þátttakendur	sig	um	1,5	skipti	í	prófinu	að	standa	upp	úr	stól.	Jákvæðar	

breytingar	 en	 ómarktækar	 sáust	 hjá	 körlunum	 á	meðan	 konurnar	 fóru	 að	meðaltali	 úr	

10,3	skiptum	upp	 í	11,7	skipti	sem	er	marktæk	aukning	(p	=	0,001).	Spönn	meðaltalsins	

fór	úr	4–19	skiptum	yfir	í	7–30	skipti.	

Niðurstöður	 hjá	 körlum	 samanborið	 við	 viðmið	 fyrir	 hvern	 aldurshóp	 sýna	 að	 í	

mælingu	 I	 náði	 enginn	aldurshópur	 settum	viðmiðum	 í	upphafi.	Allir	 hópar	bættu	 sig	 á	

milli	mælinga	en	hópurinn	60–64	ára	var	sá	eini	sem	náði	settu	viðmiði	og	fór	upp	fyrir	

það,	sjá	mynd	20.		
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Mynd	20.	Niðurstöður	á	fótstyrk	hjá	körlum	á	mismunandi	aldursbilum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	
og	mæling	2.		
	

Niðurstöður	kvenna	samanborið	við	viðmið	fyrir	hvern	hóp	sýna	að	enginn	hópur	

nær	 viðmiðum,	 hvorki	 í	mælingu	 1	 né	mælingu	 2.	 Þó	 eru	 breytingar	 í	 rétta	 átt	 á	milli	

mælinga	 hjá	 þátttakendum	 á	 öllum	 aldursbilum.	Mesti	munurinn	 er	 hjá	 konum	 í	 elstu	

tveimur	aldurshópunum,	75–79	og	80–84	ára,	sjá	mynd	21.		

	

Mynd	21.	Niðurstöður	á	fótstyrk	hjá	konum	á	mismunandi	aldursbilum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	
og	mæling	2.		

	

Niðurstöður	 armbeygjuprófs	 á	 hægri	 hönd	 sýndu	 að	meðaltali	 marktækan	mun	

hjá	þátttakendum	 (p	 =	 0,030)	þar	 sem	þeir	 bættu	 sig	úr	 13,8	 skiptum	yfir	 í	 14,9	 skipti.	

Þegar	karlarnir	voru	skoðaðir	sérstaklega	sáust	jákvæðar	breytingar	en	munurinn	reyndist	
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ekki	marktækur	(p	=	0,409).	Hins	vegar	var	marktækur	munur	hjá	konunum	(p	=	0,024).	

Þegar	 niðurstöður	 prófsins	 á	 hverju	 aldursbili	 og	 bornar	 saman	 við	 viðmið	 sást	 að	 öll	

meðaltöl	aldursbilanna	voru	undir	settum	viðmiðum.	Þátttakendur	á	aldrinum	60–74	ára	

bættu	 sig	 að	 meðaltali	 allir	 á	 milli	 mælinga	 og	 fóru	 í	 mælingu	 2	 yfir	 viðmiðin	 en	

frammistaða	þeirra	sem	voru	75	ára	og	eldri	var	að	meðaltali	verri	í	mælingu	2	miðað	við	

mælingu	1,	sjá	mynd	22.		

	 	

Mynd	22.	Niðurstöður	á	armbeygjuprófi	hægri	handar	hjá	körlum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	
mæling	2.		

	

Þegar	 frammistaðan	 á	 armbeygjuprófi	 hægri	 handar	 hjá	 konunum	 var	 borin	

saman	eftir	aldursbilum	sást	að	meðaltölin	 í	öllum	aldursbilunum	náðu	ekki	að	uppfylla	

viðmiðin,	hvorki	 í	mælingu	1	né	mælingu	2,	þó	að	allir	aldurshópar	hefðu	sýnt	nokkura	

bót,	sjá	mynd	23.		
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Mynd	23.	Niðurstöður	á	armbeygjuprófi	hægri	handar	hjá	konum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	

mæling	2.		

	

Niðurstöður	 armbeygjuprófs	 vinstri	 handar	 hjá	 körlum	 sýndu	 einnig	 mun	 hjá	

þátttakendum	(p	<	0,001)	þar	sem	þeir	bættu	sig	úr	14,3	skiptum	í	16,1	skipti	sem	eru	að	

meðaltali	 fleiri	 skipti	 en	 á	 hægri	 hönd.	 Á	 hægri	 hönd	 var	 ekki	 um	marktækan	mun	hjá	

körlum	 að	 ræða	 þó	 að	 breytingarnar	 væru	 jákvæðar	 (p	 =	 0,064)	 en	 munurinn	 á	

meðaltalinu	hjá	konum	var	marktækur	(p	=	0,002).	Þegar	frammistaða	karla	á	vinstri	hönd	

var	 borin	 saman	 við	 sett	 viðmið	 kom	 í	 ljós	 að	 að	 einungis	 aldurshópurinn	 75–79	 ára	

uppfyllti	 sett	 viðmið.	 Aftur	 á	 móti	 bættu	 sig	 að	 meðaltali	 allir	 á	 aldrinum	 60–74	 eftir	

íhlutunartímabilið	og	fóru	um	leið	yfir	viðmið.	Karlarnir	á	aldursbilinu	75–84	ára	sýndu	að	

meðaltali	lægri	tölur	í	mælingu	2	heldur	en	í	mælingu	1,	sjá	mynd	24.		
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Mynd	24.	Niðurstöður	á	armbeygjuprófi	vinstri	handar	hjá	körlum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	
mæling	2.		

	

Niðurstöður	eftir	aldursbilum	í	armbeygjuprófi	vinstri	handar	hjá	konum	sýndu	að	

þær	voru	að	meðaltali	undir	viðmiðum	í	mælingu	1,	niðurstöðurnar	sýndu	bætingu	í	rétta	

átt	á	milli	mælinga	en	náðu	ekki	að	uppfylla	sett	viðmið,	sjá	mynd	25.		

	

Mynd	25.	Niðurstöður	á	armbeygjuprófi	vinstri	handar	hjá	konum;	viðmiðunargildi,	mæling	1	og	
mæling	2.		
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Tafla	8.	Niðurstöður	úr	fyrri	og	seinni	mælingu.	Dagleg	hreyfing.			

	

Dagleg	 hreyfing	 þátttakenda	 jókst	 til	 muna	 á	 íhlutunartímabilinu	 og	 var	 um	

marktækan	mun	 að	 ræða	 á	 milli	 mælinga.	 Að	 meðaltali	 fór	 tíminn,	 sem	 þátttakendur	

vörðu	 í	þolþjálfun,	úr	12,5	mínútum	á	dag	upp	 í	24,4	mínútur	 (p	<	0,001),	sjá	mynd	26.	

Tíminn	hjá	körlunum	í	þolþjálfun	jókst	að	meðaltali	meira	en	hjá	konunum	og	fór	úr	10,6	

mínútum	í	25,0	mínútur	í	mælingu	2	(p	<	0,001)	en	konurnar	fóru	úr	13,4	mínútum	í	24,2	

mínútur	 (p	<	0,001).	 Í	báðum	tilvikum	reyndist	munurinn	marktækur,	sjá	 töflu	11.	Þeim	

skiptum,	sem	þátttakendur	stunduðu	styrktarþjálfun,	fjölgaði	úr	0,2	skiptum	á	viku	í	1,9	

skipti	á	viku	(p	<	0,001).	Svipaður	munur	var	á	meðaltali	hjá	körlum	og	konum	þegar	hvort	

kynið	var	skoðað	fyrir	sig	þar	sem	karlarnir	fóru	úr	0,2	skiptum	á	viku	yfir	í	1,9	skipti	á	viku	

(p	<	0,001)	en	konurnar	fóru	úr	0,1	skipti	á	viku	upp	í	1,9	skipti	á	viku,	sjá	mynd	26.	
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Mynd	26.	Ráðleggingar	og	dagleg	hreyfing	þátttakenda	fyrir	og	eftir	íhlutun.	
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4.5 Áhugi	þátttakenda	á	frekari	þátttöku	í	svipuðu	verkefni		
Hér	fyrir	neðan	verður	gerð	grein	fyrir	niðurstöðum	úr	spurningalista	sem	lagður	var	fyrir	

þátttakendur	á	miðju	 íhlutunartímabili	eða	eftir	 sex	vikna	þjálfun.	Af	þeim	57	sem	tóku	

þátt	í	íhlutun	svöruðu	38	spurningalistanum.	Ákveðið	var	að	leggja	spurningalistann	fyrir	

á	miðju	íhlutunartímabili	til	þess	að	kanna	stöðu	þátttakenda	og	leyfa	þeim	að	hafa	áhrif	

á	ferlið	og	framhaldið	en	draumurinn	var	að	halda	verkefninu	strax	áfram	eftir	tólf	vikna	

íhlutunartímabil.		

Með	 spurningalistanum	 voru	 þátttakendur	 spurðir	 hvernig	 líðan	 þeirra	 væri	 eftir	

sex	vikur	í	þjálfun	miðað	við	líðanina	áður	en	þeir	byrjuðu.	Niðurstöðurnar	leiddu	í	ljós	að	

68%	þátttakenda	 leið	betur,	19%	 leið	mun	betur,	8%	 fundu	engan	mun	og	5%	svöruðu	

ekki	spurningunni,	sjá	mynd	23.	Enginn	þátttakandi	svaraði	með	valmöguleikunum	verri	

eða	mun	verri	og	sjást	þeir	möguleikar	því	ekki	á	myndinni.		

	

Mynd	27.	Svör	þátttakenda	varðandi	líðan	þeirra	að	lokinni	sex		vikna	þjálfun	miðað	við	líðan	áður	
en	verkefnið	hófst.		
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	 Í	 sama	 lista	voru	þátttakendur	spurðir	hvaða	ákvörðun	þeir	myndu	taka	ef	þeim	

stæði	til	boða	að	halda	verkefninu	áfram	næstu	sex	vikurnar.	Svör	þátttakenda	við	þeirri	

spurningu	má	sjá	á	mynd	28.		

Mynd	28.	Svör	þátttakenda	um	áframhald	þátttöku	næstu	sex	vikurnar.		

Þátttakendur	 voru	 spurðir	 hversu	 líklegt	 væri	 að	 þeir	 myndu	 halda	 áfram	

verkefninu	til	þriggja	ára	ef	svo	yrði	ákveðið.	Alls	svöruðu	37%	þátttakenda	mjög	líklegt,	

42%	 frekar	 líklegt,	 13%	hvorki	 líklegt	né	ólíklegt,	 5%	 frekar	ólíklegt	og	3%	 svöruðu	ekki	

spurningunni.	Enginn	valdi	svarmöguleikann	mjög	ólíklegt	og	sést	hann	því	ekki	á	mynd	

29.		

	

Mynd	29.	Svarhlutfall	þátttakenda	um	mögulegt	framhald	þeirra	í	verkefninu	ef	ákveðið	yrði	að	
bjóða	upp	á	það	næstu	þrjú	árin.		
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5 Umræða		

Helsta	 markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 kanna	 og	 meta	 heilsufar,	 afkastagetu	 og	

hreyfifærni	eldri	aldurshópa	 í	Rangárþingi	eystra.	Notaðar	voru	staðlaðar	mælingar	fyrir	

eldri	aldurshópa	ásamt	því	að	skoða	líkamssamsetningu	og	daglega	hreyfingu	fyrir	og	eftir	

tólf	 vikna	 íhlutun.	Helstu	niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	 voru	að	 jákvæðar	breytingar	

áttu	 sér	 stað	 á	 ýmsum	 heilsufarsbreytum	 að	 lokinni	 tólf	 vikna	 skipulagðri	 þol-	 og	

styrktarþjálfun	ásamt	fræðsluerindum	um	næringu	og	aðra	heilsutengda	þætti.		

	 Tryggt	 var	 að	mælingarnar	 væru	 gerðar	 nákvæmlega	 eins	 þar	 sem	 sömu	 aðilar	

önnuðust	mælingar	 í	bæði	skiptin.	Ekki	var	notast	við	samanburðarhóp	og	var	hópurinn	

því	sinn	eigin	samanburðarhópur	ef	svo	má	að	orði	komast.	Það	gæti	því	verið	erfitt	að	

yfirfæra	 niðurstöðurnar	 yfir	 á	 alla	 íbúa	 í	 sveitarfélaginu.	 Þátttakendur	 voru	 almennt	

heilsuhraustir	 þegar	 afkastageta	 og	 hreyfifærni	 er	 skoðuð.	 Spurning	 sem	 stendur	 eftir	

ósvöruð	er	eftirfarandi:	hvernig	er	hægt	að	fá	þá	sem	ekki	eru	jafn	heilsuhraustir	til	þess	

að	taka	þátt	 í	heilsueflingu	sem	þessari?	Mun	færri	þátttakendur	áttu	búsetu	í	dreifbýli.	

Sömu	sögu	má	segja	um	karlmenn	en	þeir	voru	mun	færri	en	kvenkyns	þátttakendur.		

	 Svar	við	fyrstu	rannsóknarspurningu	um	hvert	heilsufar	þátttakenda	fyrir	og	eftir	

íhlutun	var	er	sú	að	staða	þátttakenda	var	að	meðaltali	ekki	góð	og	má	þar	sérstaklega	

nefna	 líkamsþyngdarstuðulinn	 sem	 var	 óvanalega	 hár	 og	 því	 aukin	 hætta	 á	 fylgikvillum	

tengdum	hjarta-	og	æðasjúkdómum.	Eftir	 íhlutun	mátti	 sjá	breytingar	 til	 hins	betra	þar	

sem	blóðþrýstingur	og	WHR-stuðull	lækkaði,	færðist	til	betri	vegar.		

Svar	 við	 annarri	 rannsóknarspurningu	 um	 hvaða	 breytingar	 áttu	 sér	 stað	 á	

afkastagetu,	hreyfifærni	og	 líkamssamsetningu	þátttakenda	að	 lokinni	 tólf	 vikna	 íhlutun	

er	 eftirfarandi:	 Hópurinn	 var	 nokkuð	 fyrir	 neðan	 þau	 viðmið	 sem	 sett	 eru	 fram	 fyrir	

aldurshópinn.	Þó	mátti	sjá	jákvæðar	breytingar	á	milli	mælinga	sem	merkir	að	sú	12	vikna	

þjálfun,	sem	fylgt	var,	hafði	góð	áhrif	á	þátttakendur.	Enda	þótt	þessar	breytingar	séu	 í	

jákvæða	átt	náði	hópurinn	í	flestum	tilvikum	ekki	að	komast	upp	að	þeim	viðmiðum	sem	

stefnt	var	að.	Til	þess	er	íhlutunartíminn	of	stuttur.	Með	áframhaldandi	þjálfun	væri	mjög	

líklegt	að	hópurinn	næði	þessum	viðmiðum	og	kæmist	hugsanlega	upp	fyrir	þau.		
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Svar	 við	 þriðju	 rannsóknarspurningu	 um	 hvort	munur	 sé	 á	 afkastagetu	 karla	 og	

kvenna	 að	 lokinni	 12	 vikna	 íhlutun	 er	 eftirfarandi:	 Munur	 kemur	 fram	 á	 afkastagetu	

kynjanna	þegar	atriði	tengd	líkamlegum	styrk	á	í	hlut	en	þegar	ávinningur	af	þjálfuninni	er	

skoðaður	þá	bregðast	konur	á	sama	hátt	við	þjálfuninni	og	karlar	þegar	litið	er	á	ávinning	

af	viðkomandi	þjálfun.	

Svar	við	fjórðu	rannsóknarspurningu	um	hve	margir	þátttakendur	hafa	áhuga	á	að	

halda	 áfram	 markvissri	 þjálfun	 til	 lengri	 tíma	 eftir	 tólf	 vikna	 íhlutun	 er	 að	 meirihluti	

hópsins	 eða	 79%	 höfðu	 áhuga	 á	 og	 vildu	 halda	 áfram	 markvissri	 fjölþættri	 þjálfun	 af	

þessum	toga.		

Skilaboð	rannsakenda	til	sveitarstjórnar	var	sú	að	mikilvægt	væri	að	halda	íhlutun	

strax	áfram	að	loknu	þessu	verkefni.	Það	var	meðal	annars	rökstutt	í	ljósi	niðurstaðna,	sér	

í	 lagi	hvað	varðar	háan	 líkamsþyngdarstuðul	og	mittis-	og	mjaðmamálshlutfall	 auk	þess	

sem	æskilegt	 væri	 að	 festa	 þessa	 nálgun	 betur	 í	 sessi,	 sér	 í	 lagi	 daglega	 hreyfingu	 og	

áframhaldandi	 uppbyggingu	 styrktarþjálfunar.	 Það	 yrði	 best	 gert	 með	 áframhaldandi	

þátttöku	 strax	að	 lokinni	 seinni	mælingu.	Rannsakendur	höfðu	einnig	 áhuga	á	að	 fylgja	

verkefninu	eftir	þar	sem	það	mæltist	vel	fyrir	hjá	þátttakendum	og	þjónusta	sveitarfélagið	

með	áframhaldandi	þróun	á	verkefninu.	Sveitarstjórn	ákvað	að	halda	verkefni	ekki	áfram	

eins	og	lagt	var	til	heldur	gera	hlé	á	því	að	loknum	seinni	mælingum	sem	fóru	fram	í	apríl	

2017.	Rannsakendur	vilja	þakka	sveitarstjórn	og	þátttakendum	fyrir	samvinnuna	meðan	á	

verkefninu	stóð	og	óska	þeim	alls	hins	besta	á	komandi	árum.		

5.1 Þátttakendur		
Einstaklingar,	 búsettir	 í	 Rangárþingi	 eystra,	 fæddir	 á	 árinu	1957	eða	 fyrr,	 fengu	 sendan	

kynningarbækling	heim	með	pósti	um	rannsóknina.	Af	þeim	skráðu	62	sig	til	þátttöku,	41	

kona	 og	 21	 karl.	 Af	 þessum	 62	 einstaklingum	 luku	 57	 þátttakendur	 tólf	 vikna	

íhlutunartímabil	 og	 var	 brottfallið	 því	 8%.	 Allir	 brottfallsþátttakendur	 voru	 búsettir	 í	

þéttbýliskjarna	 sveitarfélagsins	 sem	 er	 áhugavert	 þar	 sem	 sveitarfélagið	 nær	 yfir	 stórt	

svæði.	 Sumir	 þátttakendur	 úr	 dreifbýliskjarna	 sveitarfélagsins	 óku	 um	 40	 kílómetra	

vegalengd	 til	 þess	að	koma	 í	þjálfun.	Það	hefur	eflaust	 verið	ástæðan	 fyrir	því	 að	 færri	

þátttakendur,	sem	búsettir	eru	í	dreifbýlissvæði	sveitarfélagsins,	voru	skráðir	 í	verkefnið	

en	þeir	sem	komu	úr	þéttbýliskjarnanum.		
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Samanborið	við	rannsóknir,	sem	gerðar	hafa	verið	hér	á	landi,	er	brottfallið	fremur	

lítið	 en	 í	 rannsókn	 Ólafar	 Guðnýjar	 Geirsdóttur	 og	 félaga	 (Ólöf	 Guðný	 Geirsdóttir	 o.fl.,	

2012),	sem	stóðu	fyrir	12	vikna	skipulagðri	styrktarþjálfun,	var	brottfallið	svipað	eða	9%.	

Hins	 vegar	 var	meira	 brottfall	 í	 6	mánaða	 fjölþættri	 þjálfun	 hjá	 Janusi	 F.	 Guðlaugssyni	

(2013)	 	eða	um	20%	(Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	2012).	Að	vísu	var	meðalaldur	 í	 rannsókn	

Janusar	um	5	árum	hærri	og	 íhlutunartími	 lengri.	 Lengd	 íhlutunar	gæti	einnig	hafa	haft	

áhrif	 á	 þessar	 niðurstöður	 þar	 sem	 tímabili	 þeirrar	 þjálfunar,	 sem	 er	 til	 umfjöllunar	 í	

þessari	ritgerð,	var	3	mánuðir	en	6	mánuðir	í	rannsókn	Janusar.		

	 Áhugavert	 er	 að	 sjá	 kynjaskiptingu	 þátttakenda	 en	 meirihluti	 þeirra	 karla,	 sem	

tóku	þátt	í	rannsóknarverkefninu,	komu	á	vettvang	ásamt	eiginkonum.	Alls	tóku	16	hjón	

þátt	í	rannsókninni	og	áhugavert	hefði	verið	að	kanna	hvort	karlmaðurinn	eða	konan	hafi	

haft	 frumkvæði	 að	 þátttöku.	 Það	 er	 þekkt	 í	 rannsóknaverkefnum,	 sem	beinast	 að	 eldri	

aldurshópum,	að	konur	eru	áhugasamari	um	þátttöku	en	karlar	ásamt	því	að	þær	sinni	

heilsunni	 betur	 en	 karlareins	 og	 til	 dæmis	 í	 því	 að	 leita	 sér	 læknisþjónustu	 (Regitz-

Zagrosek,	2012).	Þá	vaknar	einnig	sú	spurning	hvernig	ná	megi	betur	 til	karla	og	 fá	þá	 í	

auknum	mæli	til	þátttöku	í	rannsóknarverkefnum	sem	þessum.		

Þegar	 verkefnið	 var	 auglýst	 og	 óskað	 eftir	 þátttakendum	 var	 rennt	 frekar	 blint	 í	

sjóinn	með	þátttöku	þar	sem	ekki	var	hægt	að	áætla	hversu	margir	myndu	taka	þátt.	Þar	

að	 auki	 fól	 verkefni	 sem	 þetta	 í	 sér	 ákveðið	 frumkvöðlastarf	 á	 sviði	 heilsueflingar	 í	

sveitarfélaginu.	Það	var	því	ánægjulegt	að	sjá	hversu	margir	höfðu	áhuga	á	að	taka	þátt	

og	mjög	jákvæðar	niðurstöður	um	áframhaldandi	þátttöku	gáfu	til	kynna	að	skipulagið	og	

íhlutunin	hafi	gengið	eftir.		

5.2 Blóðþrýstingur	og	hvíldarpúls		
Blóðþrýstingur	 hópsins	 lækkaði	 á	 milli	 mælinga,	 bæði	 hjá	 körlum	 og	 konum.	 SBP	 var	

svipaður	hjá	körlum	og	konum	áður	en	íhlutun	hófst	en	konurnar	náðu	að	lækka	sig	meira	

en	 karlarnir	 á	 milli	 mælinga	 eða	 um	 8,2	 mmHg	 á	 móti	 3,1	 mmHg	 karlanna.	 Eðlilegur	

slagbilsþrýstingur	er	140	mmHg	en	meðaltal	hópsins	á	SBP	var	aðeins	fyrir	ofan	alþjóðleg	

viðmið	í	upphafsmælingu	eða	145,6	mmHg.	Að	lokinni	12	vikna	þjálfun	lækkaði	meðaltal	

hópsins	niður	í	139,1	mmHg	og	komst	þar	með	niður	í	eðlilegan	blóðþrýsting.	Samkvæmt	

Hjartavernd	 (2001)	 er	 eðlilegur	DPB	90	mmHg	og	 var	 hópurinn	undir	 viðmiðum	bæði	 í	
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mælingu	 I	og	mælingu	 II	þar	 sem	þrýstingurinn	var	85,8	mmHg	og	 lækkaði	niður	 í	80,7	

mmHg	 (Hjartavernd,	 2001).	 Með	 hækkandi	 aldri	 eru	 meiri	 líkur	 á	 að	 efri	 mörk	

blóðþrýstings	hækki	meira	en	neðri	mörkin	en	efri	mörkin	eiga	það	til	að	hækka	jafnt	og	

þétt	 á	 meðan	 neðri	 mörkin	 lækka	 eftir	 að	 einstaklingar	 ná	 60	 ára	 aldri	 (Franklin	 o.fl.,	

1997).	Með	hækkandi	aldri	verða	breytingar	á	æðakerfinu	þar	sem	slagæðar	stífna	og	 í	

mörgum	tilfellum	 fá	einstaklingar	háþrýsting	eða	æðakölkun	 sem	er	algeng	hjá	þessum	

aldurshópi.	Þegar	teygjanleikinn	í	æðunum	minnkar	eykst	þrýstingurinn	og	þar	af	leiðandi	

eykst	einnig	álag	á	hjartað	(Axel	F.	Sigurðsson,	2017;	Hargreaves	og	Spriet,	2006).	

Hvíldarpúls	lækkaði	að	meðaltali	hjá	hópnum	úr	74,0	slög/mín	niður	í	71,7	slög/mín.	

Þessi	breyting	þýðir	 í	 raun	að	hjartað	þarf	ekki	 að	erfiða	eins	mikið	 í	hvíld	eins	og	 fyrir	

þjálfun.	 Þegar	 regluleg	 þolþjálfun	 er	 stunduð	 styrkist	 hjartað	 og	 dælir	 þar	 af	 leiðandi	

meira	magni	 af	 blóði	 til	 líkamans	 undir	minna	 álagi.	 Þrýstingur	 á	æðar	minnkar	 og	 því	

lækkar	blóðþrýstingurinn	samhliða	þessum	jákvæðu	breytingum	(Spirduso	o.fl.,	2005).	

Í	 leiðbeiningum	 um	 forvarnarstarf	 vegna	 hjarta-	 og	 æðasjúkdóma	 kemur	 fram	 að	

hreyfingarleysi,	reykingar	og	offita	auki	hættu	á	hjarta-	og	æðasjúkdómum	en	ef	gripið	er	

nógu	 snemma	 inn	 í	 slíkt	 ferli	 geti	 verið	 nægilegt	 að	 ráðleggja	 einstaklingum	

lífsstílsbreytingar	og	 fylgja	þeim	eftir	eins	og	gert	var	 í	þessu	 rannsóknarverkefni(Emil	 L	

Sigurðsson	 o.fl.,	 2017).	 Þannig	megi	 koma	 í	 veg	 fyrir	 sjúkdóma	 sem	 tengjast	 hjarta-	 og	

æðakerfi	(Emil	L	Sigurðsson	o.fl.,	2017).	Það	er	því	mikilvægt	að	viðkomandi	sveitarfélag	

og	í	raun	önnur	sveitarfélög	í	landinu	hugi	að	þessari	nálgun	heilsueflingar	þannig	að	gefa	

megi	eldra	 fólki	 kost	á	að	ná	ýmsum	markmiðum	sem	 fylgja	hækkandi	aldri.	Hin	helstu	

eru	 að	 geta	 dvalist	 lengur	 í	 sjálfstæðri	 búsetu,	 sinnt	 athöfnum	 daglegs	 lífs	 lengur	 og	

viðhaldið	eða	aukið	lífsgæði	á	efri	árum.	

Niðurstöður	 þessa	 rannsóknarverkefnis	 sýna	 að	 hjartaafköst	 jukust	 og	 hvíldarpúls	

lækkaði	á	íhlutunartímabilinu.	Slík	breyting	er	sérstaklega	jákvæð	fyrir	þennan	aldurshóp.	

Mikilvægt	er	að	halda	áfram	þjálfun	til	þess	að	minnka	hættu	á	hjarta-	og	æðasjúkdómum	

sem	og	öðrum	lífsstílssjúkdómum	sem	oft	fylgja	þessum	aldurshópi	en	hækkandi	aldur	er	

einn	áhættuþáttur	hvað	það	varðar.	Þolþjálfun,	eins	og	í	formi	gönguþjálfunar,	er	einföld,	

ódýr	og	góð	forvarnaleið	til	þess	að	bæta	heilsu	einstaklinga	og	getur	losað	fólk	undan	því	

að	 vera	 á	 blóðþrýstingslyfjum	 eða	 dregið	 úr	 notkun	 þeirra	 (Janus	 Gudlaugsson	 o.fl.,	

2012).		
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5.3 Líkamsþyngdarstuðull		
Niðurstöður	 úr	 fyrri	 mælingu	 sýndu	 að	 þátttakendur	 voru	 að	 meðaltali	 með	 BMI-

stuðulinn	 31	 kg/m2	 og	 voru	 konurnar	 að	 meðaltali	 með	 hærri	 stuðul	 en	 karlarnir.	

Samkvæmt	þessum	 tölum	 flokkast	 hópurinn	 undir	 annars	 stigs	 offitu	 en	 eðlilegur	 BMI-

stuðull	 er	 á	 bilinu	 18,5	 til	 24,9	 kg/m2	 (Afzal,	 Tybjærg-Hansen,	 Jensen	 og	Nordestgaard,	

2016).	 	 Þessar	 tölur	 eru	 í	 takt	 við	 rannsóknir	 Hjartaverndar	 sem	 sýna	 að	 meðalþyngd	

Íslendinga	er	að	hækka	og	ef	ekkert	er	að	gert	má	búast	við	offitufaraldri	í	náinni	framtíð	

(Hjartavernd,	2001).		

Mjög	 hár	 BMI-stuðull	 einkennir	 hópinn.	 Það	 gæti	 haft	 afdrifaríkar	 afleiðingar	 ef	

fram	heldur	sem	horfir,	bæði	fyrir	samfélagið	í	heild	en	ekki	síður	fyrir	eldri	aldurshópa	ef	

ekki	 er	 gripið	 inn	 í	 ferlið	 með	 afgerandi	 hætti	 með	 lífsstílsbreytingum.	 Eftir	

íhlutunartímabilið	 lækkaði	 líkamsþyngdarstuðull	hópsins	að	meðaltali	niður	 í	30,6	kg/m2	

sem	er	góður	árangur	á	svo	stuttum	íhlutunartíma.	En	betur	má	ef	duga	skal.	Gera	má	ráð	

fyrir	að	hann	lækkii	enn	frekar	með	lengri	og	áframhaldandi	þjálfunartíma.		

Áhugavert	var	að	sjá	að	konur	lækkuðu	að	meðaltali	á	milli	mælinga	úr	30,9	kg/m2	

niður	 í	30,6	kg/m2	á	meðan	karlarnir	hækkuðu	á	milli	mælinga.	Skýringin	á	hækkuninni	

gæti	verið	sú	að	karlar	hafi	bætt	á	sig	meiri	vöðvamassa	heldur	en	konur	þar	sem	þyngd	

vöðva	 hefur	 áhrif	 á	 niðurstöður	 mælinga	 á	 líkamsþyngdarstuðli	 en	 fitufrír	 massi	 eða	

vöðvamassi	 er	 þyngri	 en	 fitumassi	 eða	 fita	 (Kenney	 o.fl.,	 2012).	 Einnig	 gæti	 aukin	

matarlyst	og	orkuþörf,	sem	kemur	með	aukinni	hreyfingu,	hafa	haft	áhrif.	Engin	ástæða	

er	 fyrir	 þennan	 hóp	 að	 hætta	 þjálfun	 eða	 daglegri	 hreyfingu.	 Þessar	 tölur	 segja	 okkur	

hversu	mikilvægt	það	er	að	halda	áfram	markvissri	þjálfun	og	láta	ekki	staðar	numið	eða	

draga	úr	eða	hætta	ferli	af	þessum	toga	þar	sem	slík	nálgun	bætir	bæti	lífsgæði	og	heilsu	

eldri	einstaklinga	eins	og	rannsóknir	sýna	(Hess	og	Woollacott,	2005;	Janus	Gudlaugsson	

o.fl.,	2012;	Ólöf	Guðný	Geirsdóttir	o.fl.,	2012).		

Líkamsþyngdarstuðull	brottfallshópsins	að	meðaltali	hærri	 líkamsþyngdarstuðul	en	

þeir	 sem	 luku	 við	 íhlutunartímabilið,	 eða	 35,0	 kg/m2	 á	 móti	 30,8	 kg/m2.	 Vaknar	 sú	

spurning	hvort	hægt	sé	að	yfirfæra	þessar	niðurstöður	á	þá	íbúa	sveitarfélagsins	sem	ekki	

tóku	 þátt	 í	 verkefninu	 og	 eru	 innan	 þessa	 aldurshóps.	 Eru	 þeir	 sem	 ekki	 tóku	 þátt	 í	

verkefninu	með	hærri	BMI-stuðul	en	þátttakendur	í	verkefninu?	Má	gera	ráð	fyrir	því	að	

þeir	áhugasömustu	hafi	mætt	til	þátttöku	og	eru	ef	til	vill	einnig	betur	á	sig	komnir	en	þeir	
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sem	heima	hafa	setið?	Hvernig	er	hægt	að	nálgast	þátttakendurna	sem	hættu	og	fá	þá	til	

að	halda	hreyfingunni	áfram?	Hefðu	þeir	ef	 til	vill	þurft	á	enn	meiri	einstaklingsmiðaðri	

nálgun	 að	 halda?	 Þessar	 spurningar	 eru	 settar	 fram	 þar	 sem	 þær	 vakna	 í	 kjölfar	

ígrundunar	um	heilsu	eldri	aldurshópa	en	einnig	til	að	gefa	 lesendum	þessarar	ritgerðar	

tækifæri	 til	 að	vinna	enn	 frekar	að	þróun	 í	þessum	málaflokki	og	 finna	 svar	við	ýmsum	

þáttum	sem	þetta	verkefni	nær	ekki	til.	

5.4 Hlutfall	mittis	og	mjaðma		

Samkvæmt	viðmiðum	á	mittis-	og	mjaðmamálshlutfalli	einstaklinga,	sem	eru	60	ára	eða	

eldri,	 er	 talið	 að	hætta	 á	hjartasjúkdómum,	 sykursýki	 II,	 háu	 kólesterólmagni	 í	 blóði	 og	

háþrýstingi	aukist	ef	stuðullinn	fer	yfir	1,0	hjá	körlum	og	0,90	hjá	konum.	Ef	stuðullinn	er	

lægri	 en	 0,90	 hjá	 körlum	 og	 0,80	 hjá	 konum	 er	 áhættan	 lítil	 (Jones	 og	 Rose,	 2005).	

Stuðullinn	 var	 að	meðaltali	 0,91	hjá	 hópnum	 í	 heild	 en	 lækkaði	 á	milli	mælinga	niður	 í	

0,89	 sem	mer	marktækur	munur.	 Þegar	 kynin	 voru	 skoðuð	 sérstaklega	 var	marktækur	

munur	 í	 báðum	 tilfellum	á	milli	mælinga	þar	 sem	karlarnir	 fóru	úr	0,99	niður	 í	 0,96	en	

konurnar	úr	0,87	niður	í	0,85.	Þetta	segir	að	áhættan	á	framangreindum	vandamálum	sé	

minni	eftir	tólf	vikna	fjölþætta	þjálfun.	

Niðurstöðurnar	sýndu	einnig	að	hópurinn	var	með	mittisummál	að	meðaltali	102,6	

cm	og	voru	karlar	með	marktækt	hærra	meðaltal.	Niðurstöður	segja	okkur	að	konur	eru	í	

mikilli	 hættu	 varðandi	 framangreinda	 sjúkdóma	 og	 karlar	 í	 aukinni	 hættu,	 sjá	 töflu	 2	

(Jones	og	Rose,	2005).		

Þetta	staðfestir	mikilvægi	þess	að	vinna	þarf	enn	betur	og	lengur	með	þennan	hóp	

til	þess	að	bæta	líkamssamsetningu	og	heilsufar	hans	og	koma	í	veg	fyrir	áhættu	af	þessu	

tagi.	Nálgunin		staðfestir	einnig	hve	mikilvægt	það	er	að	halda	utan	um	og	skrá	mælingar	

bæði	fyrir	og	eftir	íhlutun	af	þessum	toga	sem	flokka	má	undir	baráttu	fyrir	markvissum	

lífsstílsbreytingum,	 sér	 í	 lagi	 ef	 verkefnið	 fær	 að	 halda	 áfram	 til	 lengri	 tíma	 innan	

sveitarfélagsins	 og	 þróast	 í	 átt	 að	 ákveðinni	 sjálfbærni	 hinna	 eldri	 hvað	 varðar	 eigin	

þjálfun	og	aukna	ábyrgð	á	eigin	heilsu.	
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5.5 Liðleiki		

Æfingar,	sem	stundaðar	eru	til	að	auka	hreyfigetu	um	liðamót,	nefnast	teygjuæfingar	og	

er	 hluti	 af	 heildstæðri	 þjálfun	 sem	 hægt	 er	 að	 framkvæma	 hvar	 og	 hvenær	 sem	 er.		

Tilgangur	 þeirra	 er	 að	 auka	 eða	 viðhalda	 hreyfigetu	 í	 liðum	 (Andersen,	 Elvestad	 og	

Sivertsen,	 1990;	Martin	 og	 Sadur,	 2007).	 Áhersla	 var	 lögð	 á	 teygjuæfingar	 eftir	 hverja	

æfingu	 á	 íhlutunartímabilinu,	 sama	 hvort	 verið	 var	 að	 þjálfa	 þol	 eða	 styrk,	 en	

teygjuæfingar	geta	unnið	gegn	vöðvastífni	og	stirðleika	(McHugh	og	Cosgrave,	2010).		

Mikilvægt	er	að	einstaklingar	í	þessum	aldurshópi	nái	að	viðhalda	liðleika	eða	bæta	

hann	sé	það	nauðsynlegt	að	 lokinni	greiningu.	Notast	var	við	viðmiðunarmörk	 frá	þeim	

félögum	 Rikli	 og	 Jones	 sem	 gefa	 upp	 ákveðna	 kvarða	 sem	 flokkaðir	 eru	 eftir	 aldri	

einstaklinga.	 Ef	 þessum	 viðmiðum	 er	 ekki	 náð	 getur	 það	 gefið	 til	 kynna	 auknar	 líkur	 á	

sjúkdómum,	minnkandi	hreyfigetu	og	fallhættu	(Rikli	og	Jones,	2001).	

Í	upphafi	þjálfunar	var	 farið	yfir	 teygjuæfingar	 fyrir	helstu	vöðvahópa	 líkamans	og	

náðu	þátttakendur	að	bæta	sig	í	liðleika	á	milli	mælinga.	Niðurstöður	rannsókna	eru	ekki	

á	 einu	 máli	 um	 að	 aukinn	 liðleiki	 geti	 bætt	 frammistöðu	 eða	 dregið	 úr	 meiðslum	 en	

meðan	 liðleikinn	 er	 til	 staðar	 og	 innan	 ákveðins	 ramma	 getur	 hann	 minnkað	 líkur	 á	

meiðslum	og	eflt	hreyfigetu	og	færni	einstaklinga	(Joyce	og	Lewindon,	2014;	Thacker	o.fl.,	

2004).	

Konurnar	voru	að	meðaltali	liðugri	en	karlarnir	sem	styður	það	að	konur	eru	taldar	

líffræðilega	liðugri	en	karlar	(Green	og	Bryant,	2003).	Karlarnir	náðu	að	meðaltali	hvorki	

settum	viðmiðum	í	liðleika	aftanverðra	fótleggja	né	aftanverðra	axlarliða	(Rikli	og	Jones,	

2001).	 Sömu	 sögu	 var	 að	 segja	 af	 konum	hvað	varðaði	 liðleika	 aftanverðra	axlarliða	en	

enginn	aldurshópur	uppfyllti	að	meðaltali	viðmið.	Liðleiki	tengdur	aftanverðum	vöðvum	á	

fótleggjum	kvenna	var	með	ágætum	og	náðu	konurnar	settum	viðmiðum	(Rikli	og	Jones,	

2001).	 Gera	má	 ráð	 fyrir	 að	 karlar	 séu	 stirðari	 en	 konur	 vegna	 líkamsbyggingar	 þeirra,	

meiri	vöðvamassa	og	styrks	umfram	konur.	Engu	að	síður	er	mikilvægt	fyrir	karla	að	halda	

hreyfanleika	og	liðleika.	Þetta	á	sérstaklega	við	um	daglega	hreyfingu	eins	og	að	klæða	sig	

í	 sokka	eða	önnur	 föt,	 teygja	sig	 í	 skápa	 innanhúss	eða	getu	til	að	stunda	félagsskap	og	

tómstundir	sem	krefjast	liðleika	og	eða	samhæfingar.		
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Þegar	 aldursbilin	 voru	 skoðuð	 sérstaklega	 var	 áhugavert	 að	 sjá	 að	 þátttakendur,	

sem	voru	á	aldursbilinu	75–84	ára,	náðu	að	bæta	sig	hlutfallslega	meira	en	þeir	sem	yngri	

voru.	Þeir	voru	þó	 lengra	frá	sínum	viðmiðum	í	upphafi.	Þetta	gefur	til	kynna	að	það	er	

alls	ekki	of	seint	að	bæta	liðleika	og	hreyfigetu	þrátt	fyrir	að	háum	aldri	sé	náð.	Að	renna	

upp	kjólnum	og	klæða	 sig	 í	 sokka	er	hluti	 af	daglegum	athöfnum	einstaklinga	og	 flestir	

vilja	 eflaust	 geta	 gert	 það	 hjálparlaust	 sem	 lengst.	 Liðleiki	 og	 hreyfigeta	 leika	 hér	 stórt	

hlutverk.	Þessi	þáttur	getur	einnig	haft	áhrif	á	lífsgæði	og	sjálfstæði	einstaklinga	og	því	er	

mikilvægt	að	viðhalda	og	bæta	liðleika	þeirra	sem	ná	hækkandi	aldri	með	þjálfun	(Thacker	

o.fl.,	2004).	

5.6 Hreyfifærni		

Hreyfifærni	má	meta	með	 hreyfijafnvægisprófinu	 (8-Foot	Up-and-Go)	 sem	hefur	 sterka	

tengingu	við	veikleika	 í	stoðkerfi	neðri	hluta	 líkamans.	Veikleikar	 í	 stoðkerfi,	vöðvakrafti	

og	 jafnvægi	 geta	 aukið	 líkur	 á	 að	 einstaklingar	 detti	 (Kwon	 o.fl.,	 2009).	 Niðurstöður	 úr	

upphafsmælingu	 sýndu	 marktækan	 mun	 á	 körlum	 og	 konum	 þar	 sem	 karlarnir	 voru	

hraðari,	 5,92	 sekúndur	 að	 meðaltali,	 en	 konurnar	 náðu	 að	 meðaltali	 6,77	 sekúndum	

hreyfijafnvægisprófinu.	 Á	milli	mælinga	 bættu	 konurnar	 sig	 en	 karlarnir	 stóðu	 nánast	 í	

stað.	Konurnar	bættu	sig,	úr	6,7	sekúndum	niður	í	5,5	sekúndur,	og	náðu	þar	með	betra	

meðaltali	 en	 karlarnir	 í	 seinni	mælingu.	 Þetta	 er	 áhugaverð	niðurstaða	og	má	 velta	því	

fyrir	sér	hvort	konurnar	hafi	sinnt	þjálfuninni	betur	og	lagt	sig	meira	fram	eða	að	rými	til	

bætinga	hafi	verið	meira	hjá	þeim	en	körlunum	sem	náðu	góðum	árangri	í	mælingu	1.		

Þegar	 niðurstöður	 voru	 skoðaðar	 fyrir	 hvert	 aldursbil	 og	 þær	 bornar	 saman	 við	 þá	

staðla	sem	Rikli	og	Jones	setja	fram,	kom	í	ljós	að	karlarnir	náðu	ekki	settum	viðmiðum	á	

neinu	aldursbili.	Árangurinn	 í	mælingu	 II	 eftir	 12	 vikna	þjálfun	var	einnig	 síðri	 hjá	þeim	

sem	 eldri	 voru	 .	 Niðurstöður	 kvenna	 sýndu	 einnig	 að	 þær	 náðu	 ekki	 heldur	 settum	

markmiðum	í	mælingu	I	en	allir	aldurshópar	bættu	sig	þó	á	milli	mælinga	og	náði	yngsti	

hópurinn,	60–64	ára,	að	komast	undir	sett	viðmið.	Hér	er	því	góð	staðfesting	á	að	það	er	

aldrei	of	seint	að	hefja	markvissa	þjálfun.	

Niðurstöður	rannsóknar	sem	gerð	var	á	Íslandi	á	eldri	einstaklingum	sýndi	að	á	sex	

mánuðum	náðu	 þátttakendur	 að	 bæta	 hreyfifærni	 sína	 um	10%	með	 fjölþættri	 þjálfun	

þar	sem	ávinningur	kynja	var	sambærilegur	(Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	2012).	Það	sem	gæti	
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skekkt	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 er	munurinn	 á	 fjölda	 þátttakenda	 eftir	 kynjum	

þar	sem	karlarnir	voru	mun	færri.	Í	fimm	ára	eftirfylgnirannsókn	á	óbirtu	meistaraverkefni	

Rögnu	 Baldvinsdóttur	 undir	 leiðsögn	 Janusar	 Guðlaugssonar	 kom	 í	 ljós	 að	 hreyfifærni	

hópsins	 var	 verri	 samanborið	 við	 sex	 mánaða	 þjálfun	 og	 6	 mánaða	 eftirfylgnimælingu	

(Ragna	Baldvinsdóttir,	2015).	Sömu	sögu	er	að	segja	um	aðra	íslenska	rannsókn	þar	sem	

árangur	þjálfunar	 var	 góður	en	 tveimur	árum	eftir	 að	henni	 lauk	höfðu	allar	breytingar	

gengið	til	baka	(Janus	Guðlaugsson	o.fl.,	2007).		

5.7 Dagleg	hreyfing		

Í	 ráðleggingum,	 sem	 gefnar	 eru	 út	 af	 Embætti	 landlæknis,	 er	 mælt	 með	 að	 eldri	

einstaklingar	 hreyfi	 sig	 í	 að	minnsta	 kosti	 í	 30	mínútur	 á	 dag	 af	 meðalákefð	 (Embætti	

landlæknis,	 2015;	 World	 Health	 Organization,	 2010).	 Dagleg	 hreyfing	 hópsins	 fyrir	

íhlutun,	 sem	 tók	 þátt	 í	 þessari	 rannsókn	 var	 töluvert	 langt	 frá	 ráðleggingum	 eða	 12,5	

mínútur	að	meðaltali	á	dag.	Karlarnir	í	rannsókninni	hreyfðu	sig	í	9,6	mínútur	að	meðaltali	

á	meðan	 konurnar	 hreyfðu	 sig	 í	 13,8	mínútur	 á	 dag,	 sjá	mynd	 30.	 Til	 þess	 að	 viðhalda	

hreyfigetu	 og	 líkamlegri	 virkni	 þurfa	 Íslendingar	 að	 bæta	 daglega	 hreyfingu	 til	 muna	

samkvæmt	rannsókn	Janusar	Guðlaugssonar	o.fl.	(2012).	

Eftir	íhlutun	mátti	sjá	mikinn	mun	á	daglegri	hreyfingu	þátttakenda	þar	sem	hópurinn	

fór	úr	12,5	mínútna	daglegri	hreyfingu	yfir	 í	24,4	mínútur.	Á	tólf	vikum	komst	hópurinn	

nær	 framangreindum	 alþjóðlegum	 ráðleggingum	 og	 ráðleggingum	 frá	 Embætti	

landlæknis	en	þarf	að	gera	aðeins	betur	til	að	komast	að	þessum	mörkum	eða	yfir	þau.	

Breytingin	á	þolþjálfunartíma	hópsins	sýnir	hvað	hægt	er	að	gera	með	markvissri	þjálfun	

undir	handleiðslu	fagfólks	sem	heldur	utan	um	einstaklinga	og	hvetur	þá	áfram	að	settu	

marki.	Margir	 þátttakendur	höfðu	orð	 á	því	 hve	 gott	 væri	 að	hafa	 fasta	æfingatíma	og	

dagbækur	 til	þess	að	halda	þeim	við	efnið.	Þegar	dagbækur	voru	skoðaðar	sást	hvernig	

hópurinn	bætti	við	daglegri	hreyfingu	jafnt	og	þétt	með	hverri	viku	í	formi	þolþjálfunar	og	

hefði	 eflaust	haldið	áfram	að	bæta	við	mínútu	magnið	ef	 íhlutunartímabilið	hefði	 verið	

lengra.	 Þá	 hefði	 hópurinn	 hugsanlega	 náð	 að	 uppfylla	 þau	 viðmið	 sem	

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	 og	 Embætti	 landlæknis	 setja	 um	 hreyfingu	 (Embætti	

landlæknis,	2015;	World	Health	Organization,	2010).		
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5.7.1	Sex	mínútna	göngupróf		

Við	 mat	 á	 afkastagetu	 tengda	 þoli	 var	 notast	 við	 sex	 mínútna	 göngupróf.	 Við	 mat	 á	

niðurstöðum	var	farið	eftir	þeim	stöðlum	sem	Rikli	og	Jones	setja	fyrir	hvert	aldursbil	og	

sjá	má	í	töflum	framar	í	þessari	ritgerð.	Niðurstöður	úr	sex	mínútna	gönguprófi	sýndu	að	

þol	 þátttakenda,	 mælt	 í	 gönguvegalengd	 (metrum),	 jókst	 á	 íhlutunartímabilinu.	

Þátttakendur	náðu	að	ganga	um	37	metrum	 lengra	 í	mælingu	2	en	 í	mælingu	1	sem	er	

verulegur	munur	á	ekki	lengri	tíma.	Sá	munur	var	marktækur.	Karlarnir	fóru	að	meðaltali	

styttri	vegalegnd	á	milli	mælinga	en	konurnar.	Þeir	bættu	sig	um	28	metra	að	meðaltali	á	

meðan	konurnar	bættu	sig	um	41	metra.	Þetta	er	ágætur	árangur	á	ekki	lengri	tíma.	

Samanburður	á	frammistöðu	miðað	við	aldursbil	og	sett	viðmið	sýndi	að	hvorki	karlar	

né	 konur	 náðu	 að	 uppfylla	 þann	 metrafjölda	 sem	 viðmiðin	 segja	 til	 um	 en	 jákvæðar	

breytingar	mátti	sjá	á	milli	mælinga	hjá	þátttakendum	á	öllum	aldursbilum	nema	80–84	

ára	 körlum.	 Þetta	 er	 enn	 ein	 vísbending	 þessa	 verkefnis	 um	 að	 halda	 þurfi	 verkefninu	

áfram	 innan	 sveitarfélagsins	 svo	 að	 þeim	 eldri	 sé	 gefið	 tækifæri	 til	 að	 ná	 settum	

viðmiðum.	

Samhliða	þessu	lækkaði	hvíldarpúls	að	meðaltali	um	4,3	slög/mín.	í	mælingu	2	einni	

mínútu	eftir	að	gönguprófinu	lauk	og	voru	niðurstöður	marktækar.	Eftir	því	sem	þolið	er	

betra	er	hjartslátturinn	eða	púlsinn	fljótari	að	falla	niður	eftir	þjálfun	af	góðri	eða	mikilli	

ákefð.	 Þessar	 niðurstöður	 voru	 í	 takt	 við	 niðurstöður	 hvíldarpúlsins	 sem	mældur	 var	 í	

blóðþrýstingsmælingunni	en	hann	lækkaði	um	2,3	slög	að	meðaltali	á	milli	mælinga.	Eins	

og	 fram	 hefur	 komið	 styrkist	 hjartað	 við	 reglulega	 þolþjálfun	 og	 dælir	 meira	magni	 af	

blóði	til	líkamans	undir	minna	álagi	(Spirduso	o.fl.,	2005).		

Þessar	 niðurstöður	 sýnda	 á	 skýran	 hátt	 hver	 ávinningur	 þolþjálfunar	 var	 á	

íhlutunartímabilinu	þótt	eflaust	hafi	 styrktarþjálfunin	einnig	haft	áhrif.	Þegar	aldursbilin	

eru	miðuð	við	staðla	frá	Rikli	og	Jones	kemur	í	ljós	að	engir	aldurshópar	náðu	að	uppfylla	

viðmiðin,	 hvorki	 í	 mælingu	 1	 né	 mælingu	 2	 (Rikli	 og	 Jones,	 2001).	 Þrátt	 fyrir	 þessar	

niðurstöður	bættu	allir	hópar	sig	á	milli	mælinga	nema	karlar	á	aldrinum	80–84	ára	sem	

fóru	að	meðaltali	8	metrum	styttra	í	mælingu	2.	Þetta	má	túlka	á	þann	veg	að	þessi	hópur	

þurfi	 á	 frekari	 þjálfun	 að	 halda	 þar	 sem	 þjálfunarástand	 hópsins	 í	 heild,	 bæði	 karla	 og	

kvenna,	hafi	 ekki	 verið	gott	 við	upphaf	 verkefnisins.	 Til	 að	ná	þessum	markmiðum	þarf	

þjálfun	í	lengri	tíma.	
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Með	lengri	þjálfunartíma	má	búast	við	því	að	hópurinn	geti	náð	þessum	viðmiðum	

ef	vel	er	haldið	utan	um	þjálfunarþætti	og	leiðsögn.	Þó	að	þátttakendur	hafi	ekki	uppfyllt	

þessi	 viðmið	 eru	 niðurstöðurnar	 engu	 að	 síður	 góðar	 og	 benda	 til	 þess	 að	 þjálfunin	 á	

þessum	 tólf	 vikum	 hafi	 skilað	 viðunandi	 árangri.	 Niðurstöðurnar	 eru	 sambærilegar	

niðurstöðum	 rannsóknar,	 sem	 gerð	 var	 hér	 á	 landi	 á	 eldri	 einstaklingum,	 þar	 sem	 um	

svipaða	fjölþætta	þjálfun	var	að	ræða	en	stóð	yfir	 í	 lengri	tíma	(Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	

2012).	 Það	 voru	 því	 ákveðin	 vonbrigði	 að	 sveitarstjórn	 skyldi	 ákveða	 að	 halda	 ekki	

verkefni	áfram	í	þeirri	mynd	sem	lagt	var	af	stað	með	þar	sem	þegar	hafði	góður	árangur	

komið	í	ljós	á	þessum	stutta	íhlutunartíma	meðan	verkefnið	stóð	yfir.			

5.7.2	Styrktarþjálfun		

Styrktarþjálfun	 þátttakenda	 tók	 stakkaskiptum	 á	 íhlutunartímabilinu.	 Áður	 en	 íhlutun	

hófst	stunduðu	aðeins	fimm	einstaklingar	af	62	styrktarþjálfun.	Styrktarþjálfun	er	einn	af	

lykilþáttum	heilsueflingar	eldri	einstaklinga.	Vöðvar,	sem	ekki	eru	virkjaðir,	rýrna	og	missa	

styrk.	Slíkt	kallast	vöðvarýrnun	(e.	muscle	atrophy)	(Spirduso	o.fl.,	2005).	Minnkun	styrks	

við	öldrun	er	í	beinum	tengslum	við	tap	á	vöðvamassa	og	ef	ekki	er	gripið	inn	í	slíkt	ferli	er	

hætta	 á	 ótímabærri	 vöðvarýrnun	 (e.	 sarcopenia)	 sem	 er	 aldurstengd	 breyting	 á	

vöðvamassa	 og	 virkni	 hans.	 Hægfara	 vöðvarýrnun	 tengist	minnkandi	 vöðvastyrk,	minni	

getu	 til	 kraftmyndunar,	 minnkaðri	 líkamlegri	 færni	 og	 fitusöfnun	 þar	 sem	 allir	 þessir	

þættir	auka	líkur	á	hreyfiskerðingu	og	dauða	(Buchman	o.fl.,	2007;	Marzetti	o.fl.,	2017).			

Viðmið	Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninnar	sem	og	Embætti	landlæknis	mæla	með	

því	að	eldri	einstaklingar	stundi	slíka	þjálfun	að	 lágmarki	 tvisvar	sinnum	í	viku	 (Embætti	

landlæknis,	2015;	World	Health	Organization,	2010).	Meðaltal	hópsins	fór	úr	því	að	vera	

0,2	 skipti	 á	 viku,	 áður	 en	 íhlutun	 hófst,	 yfir	 í	 1,9	 skipti	 á	 viku,	 sem	 er	 rétt	 undir	

ráðleggingum	áðurnefndra	stofnana.	Niðurstöður	karla	og	kvenna	eru	svipaðar.		

Styrktarþjálfun	 framkallar	 stækkun	 beinagrindarvöðva	 (e.	 hypertrophy)	 og	 að	 auki	

breytingar	í	taugakerfinu.	Álag	á	vöðva	kveikir	á	boðpróteinum	í	vöðvanum	sem	virkja	gen	

til	 örvunar	 á	 próteinmyndun	 sem	eykur	 í	 kjölfarið	 stærð	 vöðvaþráða	og	þar	með	eykst	

vöðvamassinn.	Ein	ástæða	fyrir	minnkun	vöðvamassa	hjá	eldri	einstaklingum	er	vöntun	á	

nýmyndun	próteina	 sem	er	helsta	uppbyggingarefni	 vöðva.	Vöðvaþráðum	er	 skipt	 í	 tvö	

flokka:	 hæga	 vöðvaþræði	 (týpa	 1)	 og	 hraða	 vöðvaþræði	 (týpa	 2a).	 Samsetning	

vöðvaþráða	 breytist	 með	 hækkandi	 aldri	 þar	 sem	 rannsóknir	 sýna	 fram	 á	 fjölgun	 á	
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vöðvaþræði	af	týpu	1	á	kostnað	týpu	2.	Styrktarþjálfun	–	og	þá	sér	í	lagi	þjálfun	vöðvaafls	

–	er	talin	geta	virkjað	týpu	2	á	meðan	vöðvaþol	og	þolþjálfun,	þar	sem	unnið	er	í	loftháða	

kerfinu,	virkja	vöðvaþræði	af	týpu	1	(Gschwind	o.fl.,	2013)	.	

Ekki	 verða	 allir	 vöðvar	 fyrir	 sams	 konar	 aldursbreytingum	 en	 þær	 eru	meiri	 í	 neðri	

hluta	 líkamans	heldur	en	 í	þeim	efri.	Þeir	þættir,	sem	taldir	eru	hafa	áhrif	á	vöðvagæði,	

eru	minnkun	á	hlutfalli	vöðvaþráða	af	týpu	2,	aukin	bandvefsmyndun,	aukin	fitumyndun	

og	breytt	efnaskipti	í	vöðvum.		

Árangurinn	af	ástundun	styrktarþjálfunar	hópsins	hélst	í	hendur	við	niðurstöður	úr	

styrktarprófum	á	milli	mælinga.	Niðurstöður	 styrktarprófs	 fyrir	 neðri	 hluta	 líkamans	 (e.	

Chair	Stand)	sýndu	að	hópurinn	náði	að	standa	upp	og	setjast	aftur	niður	10,4	sinnum	að	

meðaltali	 en	 karlarnir	 náðu	 að	 meðaltali	 fleiri	 skiptum	 eða	 11,7	 sem	 reyndist	 þó	 ekki	

marktækur	munur.	Hópurinn	bætti	sig	að	meðaltali	á	milli	mælinga	en	þegar	kynin	voru	

skoðuð	 hvort	 um	 sig	 kom	 í	 ljós	 að	 konurnar	 bættu	 sig	 marktækt	 meira	 þó	 að	

breytingarnar	 hjá	 körlunum	 væru	 jákvæðar.	 Það	 styður	 niðurstöður	 Janusar	

Guðlaugssonar	 að	 karlar	 og	 konur	 bregðist	 á	 sambærilegan	 hátt	 við	 fjölþættri	 þjálfun	

(Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	 2012).	Þrátt	 fyrir	þessar	breytingar	náði	aðeins	einn	hópur	að	

komast	upp	fyrir	viðmið	Rikli	og	Jones	(2001).	Þetta	voru	karlar	á	aldrinum	60–64	ára.	Þó	

svo	að	einungis	þessi	hópur	næði	settum	viðmiðum	bættu	allir	hópar	sig	að	meðaltali	á	

milli	 mælinga.	Með	 lengri	 tíma	 í	 áframhaldandi	 fjölþættri	 þjálfun	má	 gera	 ráð	 fyrir	 að	

hinir	hóparnir	komist	að	og	hugsanlega	yfir	sett	viðmið.		

Árangur	 hópsins	 á	 armbeygjuprófi	 (e.	 Arm	 Curl)	 sýndi	 að	 þátttakendur	 náðu	 að	

meðaltali	14,3	 skiptum	á	vinstri	hönd	en	13,7	á	hægri	hönd	sem	er	áhugavert	þar	 sem	

meiri	 hluti	 hópsins	 var	 rétthentur.	 Karlarnir	 voru	 marktækt	 sterkari	 á	 báðum	 höndum	

sem	styður	við	þann	kynjamun	tengdan	styrkleika	þar	sem	karlar	eru	sagðir	50%	sterkari	í	

efri	hluta	líkamans	en	konur	(Spirduso	o.fl.,	2005).	Miðað	við	staðlana,	sem	Rikli	og	Jones	

setja	fram,	voru	þátttakendur	á	öllum	aldursbilum	beggja	kynja	undir	settum	viðmiðum	í	

armbeygjuprófi	 hægri	 handar	 nema	 75–79	 ára	 karlar.	 Að	 lokinni	 íhlutun	 náðu	 þó	

þátttakendur	á	öllum	aldursbilum	að	bæta	sig	nema	karlar	á	aldrinum	75–84	ára	en	það	

gæti	 tengst	 öldrunarferlinu.	 Konurnar	 bættu	 sig	 allar	 í	 styrk	 hægri	 handar	 en	 enginn	

hópur	náði	að	uppfylla	sett	viðmið.		



	

	73	

Niðurstöður	 styrktarprófs	 vinstri	 handar	 sýndi	marktækan	mun	 á	milli	 mælinga	 hjá	

konum	 en	 ekki	 körlum	 þó	 breytingarnar	 væru	 jákvæðar.	 Fyrir	 íhlutun	 uppfyllti	 ekkert	

aldursbil	hjá	báðum	kynjum	sett	viðmið	nema	karlar	á	aldursbilinu	75–79	ára	sem	voru	

yfir	 settum	 viðmiðum.	 Það	mátti	 þó	 sjá	 bætingu	 hjá	 öllum	 hópum	 hjá	 báðum	 kynjum	

nema	hjá	þátttakendum	á	aldursbilinu	sem	var	yfir	viðmiðum	fyrir	 íhlutun	(karlar	75–79	

ára)	og	körlum	80–84	ára	og	svipar	til	niðurstaða	hægri	handar	hjá	sama	aldursbili.		

5.8 Áhugi	á	verkefninu	og	framhald		

Lagður	 var	 spurningalisti	 fyrir	 þátttakendur	 eftir	 sex	 vikna	 þjálfun	 eða	 á	 miðju	

íhlutunartímabili.	Var	það	gert	til	þess	að	kanna	stöðu	þeirra	gagnvart	verkefninu	og	leyfa	

þeim	að	hafa	áhrif	á	 ferlið	og	framhaldið	en	draumurinn	var	að	halda	verkefninu	áfram	

eftir	þessar	tólf	vikur.	Einnig	var	það	gert	til	að	geta	gefið	sveitarfélaginu	upplýsingar	um	

áhuga	þátttakenda	til	að	geta	á	markvissan	hátt	undirbúið	áframhaldandi	ferli.	

Þegar	 þátttakendur	 voru	 spurðir	 hvernig	 líðan	 þeirra	 væri	 að	 lokinni	 sex	 vikna	

þjálfun	eða	þegar	 íhlutunartímabilið	var	hálfnað	töldu	87%	þeirra	sem	svöruðu	að	 líðan	

þeirra	 væri	 betri	 eða	mun	 betri	 áður	 en	 verkefnið	 hófst.	 Aðeins	 8%	 þátttakenda	 fann	

engan	mun	og	5%	svöruðu	ekki	spurningunni.	Enginn	merkti	við	valmöguleikana	verri	eða	

mun	 verri.	 Eftir	 aðeins	 6	 vikna	 skipulagða	 þjálfun	 og	 aðlögunartíma	 var	 meirihluti	

þátttakenda	farinn	að	finna	jákvæðan	mun	á	sér	og	líða	betur.		

Í	 framhaldi	 af	 þessari	 spurningu	 var	 lögð	 fyrir	 önnur	 spurning	 um	 hvort	

þátttakendur	 myndu	 vilja	 halda	 verkefninu	 áfram	 næstu	 sex	 vikurnar	 ef	 það	 stæði	 til	

boða.	 Af	 þeim	 38	 sem	 svöruðu	 listanum	 þá	 skiluðu	 3	 einstaklingar	 auðu	 við	 þessa	

spurningu,	 7	 einstaklingar	 vildu	 hætta	 núna,	 10	 vildu	 halda	 áfram	 í	 sex	 vikur	 og	 skoða	

málið	eftir	það.	Enginn	valdi	svarmöguleikann;	halda	áfram	í	sex	vikur	og	hætta	síðan	en	

18	vildu	halda	áfram	 í	6	 vikur	 í	 viðbót	og	helst	 lengur	ef	mögulegt	 væri.	 Þetta	 sýnir	 að	

meirihluti	hópsins	var	fremur	jákvæður	með	verkefnið	og	höfðu	áhuga	á	að	halda	áfram.	

Tilgangur	 þessarar	 spurningar	 var	 fyrir	 sveitarfélagið,	 að	 meta	 verkefnið	 og	 áframhald	

þess.		

Að	 lokum	 var	 spurt	 hver	 ákvörðun	 þeirra	 væri	 ef	 ákveðið	 væri	 að	 halda	 verkefninu	

áfram	til	næstu	þriggja	ára.	Þar	sést	að	áhuginn	leynir	sér	ekki	þar	sem	79%	svöruðu	að	

það	væri	mjög	 líklegt	 (37%)	eða	 frekar	 líklegt	 (42%)	að	þeir	myndu	 taka	þátt.	 Þeir	 sem	
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svöruðu	að	það	væri	hvorki	 líklegt	né	ólíklegt	voru	13%,	5%	að	það	væri	 frekar	ólíklegt,	

3%	svöruðu	ekki	spurningunni	og	enginn	merkti	við	valmöguleikann	mjög	ólíklegt.	Þarna	

sést	 greinilega	 að	 meirihluti	 þátttakenda	 vilja	 halda	 áfram	 í	 skipulagðri	 þjálfun	 sem	

þessari	ef	það	stæði	til	boða.		
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6 Lokaorð		

Út	frá	framangreindum	niðurstöðum	er	hægt	að	fullyrða	að	tólf	vikna	fjölþætt	heilsurækt	

fyrir	einstaklinga	60	ára	og	eldri	í	sveitarfélaginu	Rangárþingi	eystra	hafi	haft	góð	áhrif	á	

þátttakendur	 hvað	 varðar	 líkamssamsetningu,	 afkastagetu	 og	 hreyfifærni.	 Niðurstöður	

þessarar	rannsóknar	eru	 í	 takt	við	aðrar	rannsóknir	um	mikilvægi	skipulagðrar	þjálfunar	

fyrir	eldri	 aldurshópa	undir	handleiðslu	 fagaðila	 til	 að	koma	 í	 veg	 fyrir	ótímabært	 tap	á	

hreyfifærni,	styrk	og	þoli	(Buchman	o.fl.,	2007;	Janus	Gudlaugsson	o.fl.,	2012).		

Vonast	er	 til	 þess	 að	þeir	 sem	 tóku	þátt	 í	 þessari	 rannsókn	muni	nýta	 sér	 áfram	þá	

fræðslu	 og	 þjálfun	 sem	 þeir	 fengu	 á	 tímabilinu.	 Mikilvægt	 er	 að	 einstaklingar	 stundi	

þjálfun	 á	 réttan	 hátt	 með	 réttri	 tækni	 og	 hæfilegu	 álagi	 til	 að	 forðast	 meiðslahættu.	

Markmið	 þessarar	 rannsókn	 var	 að	 auka	 sjálfbærni	 þátttakenda	 í	 því	 að	 geta	 stundað	

skipulagða	 hreyfingu	 á	 eigin	máta	 og	 tekið	 ábyrgð	 á	 eigin	 heilsu.	 Þó	 svo	 að	meiri	 hluti	

hópsins	næði	þessum	markmiðum	er	mikilvægt	að	fagleg	aðstoð	sé	til	staðar	þar	sem	um	

ólíka	 einstaklinga	 á	 breiðu	 aldursbili	 er	 að	 ræða	 sem	 þurfa	mismunandi	 nálganir	 hvað	

varðar	þjálfun	en	ekki	síður	ráðgjöf	um	næringu,	lyf	og	lyfjanotkun.		

Mikil	umræða	er	um	heilbrigðismál	hér	á	landi	varðandi	leiðir	til	lausna	á	þeim	vanda	

sem	snýr	að	heilbrigðiskerfi	og	heilsufari	einstaklinga.	Með	breyttu	samfélagsmynstri	er	

mikilvægt	að	þeir	sem	valdið	hafa	vinni	að	markvissu	skipulagi	á	öflugum	forvörnum	þar	

sem	fólk	er	upplýst	um	áhættur,	 frætt	um	heilsusamlegt	 líferni	og	boðin	 fagleg	 fræðsla	

um	forvarnir	á	sviði	heilsu	og	velferðar.		

Nú	lifa	einstaklingar	lengur	en	áður	og	fer	einstaklingum	í	eldri	aldurshópum	fjölgandi.	

Meðalævi	 Íslendinga	mun	 lengjast	 og	 heilsufarsvandamálum	 fer	 ört	 fjölgandi	 (Hagstofa	

Íslands,	2017a).	Dvalarheimili	og	hjúkrunarheimili	eru	nú	þegar	þétt	setin		og	ná	ekki	með	

óbreyttu	 skipulagi	 að	 sinna	 eftirspurn	 þess	 fjölda	 einstaklinga	 sem	 þarf	 á	 umönnun	 að	

halda	á	næstu	árum.	Það	að	eldra	fólk	þurfi	að	sækja	dvalar-	eða	hjúkrunarheimili	utan	

sinnar	 sýslu	er	 gott	dæmi	um	 slík	 vandamál.	 Samkvæmt	 lögum	um	 félagslega	þjónustu	

sveitarfélaga	nr.	 40/1991	 skal	 stuðla	 að	því	 að	 aldraðir	 fái	 aðstoð	 til	 þess	 að	 geta	búið	
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sem	 lengst	 á	 eigin	 heimili	 (Velferðarráðuneytið,	 2016).	 Hér	 þurfum	 við	 að	 gera	 betur	 í	

málefni	eldra	fólks.	Verkefni	þetta	er	lítið	skref	í	þá	átt.		

Niðurstöður	 og	 þær	 breytingar,	 sem	áttu	 sér	 stað	 á	 þessu	 tólf	 vikna	 tímabili,	 eru	

mikilvægar	fyrir	einstaklinga	á	efri	árum	og	geta	hjálpað	þeim	að	ná	því	markmiði	að	búa	í	

sjálfstæðri	búsetu	eins	lengi	og	kostur	er	og	að	geta	sinnt	athöfnum	daglegs	lífs	til	fulls.	

Eitt	af	markmiðum	þessa	verkefnis	var	að	kanna	áhuga	þátttakenda	á	frekara	áframhaldi	

verkefnisins	og	sýndu	niðurstöður	að	meiri	hluti	hópsins	vildi	halda	ferlinu	áfram	til	lengri	

tíma.	Í	svörum	kom	fram	einlægur	vilji	hinna	eldri	um	áframhaldandi	þátttöku.	Höfundur	

þessa	verks	mun	sjálf	nýta	sér	þá	þekkingu	og	reynslu	sem	hún	hefur	öðlast	á	tímabilinu	

við	mælingar,	fyrirlestra	og	þjálfun.	Það	voru	forréttindi	að	vinna	með	þessum	hópi	sem	

sýndi	mikinn	áhuga	og	vann	ötult	að	því	að	bæta	heilsu	sína	og	færni	á	tímabilinu.	Það	er	

von	mín	að	niðurstöðurnar	hvetji	til	áframhaldandi	heilsueflingar	í	Rangárþingi	eystra	og	

víðar	 á	 Suðurlandi	 og	 að	 þátttakendur	 haldi	 áfram	 að	 efla	 heilsu	 sína	 með	 markvissri	

heilsurækt.		

Það	er	erfitt	að	verðleggja	heilsuna,	það	vita	þeir	sem	hafa	misst	hana.	Ég	vona	að	

þetta	verkefni	og	niðurstöður	þess	eigi	eftir	að	ýta	enn	frekar	undir	forvarnir	á	þessu	sviði	

í	 fleiri	 sveitarfélögum	 þar	 sem	 líf	 og	 velferð	 einstaklinga	 landsins	 eru	 undir	 því	 komin.	

Heilsan	hefur	svo	marga	snertifleti	við	líf	eldra	fólks	og	lífsgæði	þeirra.		
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Viðauki	1:	Kynningarbæklingur	



	82	

Viðauki	2:	Upplýst	samþykki	

 

 

 
Háskóli Íslands 
Menntavísindasvið 
Íþrótta- og heilsubraut 

 
Upplýst samþykki  

 
Leyfisbréf um þátttöku í rannsókn  

 
Fjölþætt heilsurækt í sveitarfélögum 

Rangárþing eystra 
 
Vinsamlegast merkja (x) í svigann hér fyrir neðan ef þú vilt taka þátt í ofangreindri vísindarannsókn. 
Vinsamlegast ritið nafn og kennitölu þar sem slíkt á við og skilið inn til rannsakenda við fyrsta tækifæri.  

Þó svo að þátttakandi staðfesti þátttöku sína með þessari samþykkisyfirlýsingu getur hann hvenær sem er 
hafnað þátttöku sinni og degið samþykki sitt til baka, án skýringa og án nokkurra eftirmála. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þær verða ekki persónugreinanlegar í neinum 
niðurstöðum. Rannsóknin er gerð með leyfi Vísindasiðanefndar og tilkynning um rannsóknina hefur borist 
Persónuvernd. Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku 
í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða ábyrgðarmanns 
rannsóknar. 
 
 
Þátttakandi 
 
(     )  Ég undirrituð/-aður hef kynnt mér helstu upplýsingar um rannsóknina og hef ákveðið að taka þátt í 

þessu verkefni/þessari rannsókn.  
 

_________________________________________________________  
Nafn  

 
_________________________________________________________  

Kennitala  
 
 
 
        ___________________           ___________________________    
         Dags. Undirskrift  
  þátttakanda 
 
 
   4. desember 2016  .           Janus Guðlaugsson                .    
         Dagsetning Janus Guðlaugsson, ábyrgðarmaður 
 
 

Nafn ábyrgðarmanns: 
Janus Guðlaugsson PhD 

Lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Netpóstur: janus@hi.is 

Sími: 898-0786 



	

	83	

Viðauki	3:	Leyfi	frá	vísindasiðanefnd	
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Viðauki	4:	Sýnishorn	af	dagbók	



	

	85	

	



	86	

Viðauki	5:	Stöðluð	viðmið	Rikli	og	Jones	
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Viðauki	6:	Spurningalisti	um	áhuga	á	frekari	þátttöku	

 

 

 

 

 

 
Heilsueflandi verkefni í Rangárþingi eystra 

 

SPURNINGALISTI UM GANG VERKEFNIS OG VÆNTINGAR 

ÞÁTTTAKENDA TIL ÞESS 

 

 

Athugið 

Vinsamlegast athugið eftirfarandi: 

x Merktu við með (x) í þá sviga sem þú telur að eigi við um viðkomandi atriði sem spurt er um 
eða ritaðu svarið á auðu línurnar við þær spurningar sem slíkt á við. 

 

x Ef það er einhver spurning sem þú telur þig ekki getað svarað eða vilt ekki svara þá er það í 
góðu lagi. 

 

x Rétt er að taka það fram að upplýsingar sem koma fram verða ekki persónurekjanlegar. 
 

x Þátttakanda er ekki skylt að svara öllum þeim spurningum sem fram er lagðar þó slíkt sé 
æskilegt rannsóknarinnar vegna og má hætta hvenær sem er. 

 

 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem gefnar verða sem 
trúnaðarmál. 

 

 

 

Þátttakandi 

 

Rannsóknarnúmer: ____________ 
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Ágæti þátttakandi 

Vinsamlegast svaraðu spurningum hér að neðan með því að setja kross í reiti eða skrifa á línurnar 

eftir því sem við á hverju sinni. 

 

Hvert er kyn þitt?  

☐  karl 

 ☐  kona 

 

Hvert er fæðingarár þitt?: __________  

  

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með eftirfarandi þætti? Settu [X] í viðeigandi reit: 

 

 
 
 
 

1. Þjálfun, kennsla og fræðsla 
Mjög 

ánægð(ur) 
Frekar 

ánægð(ur) 

Hvorki 
ánægð(ur) 

né 
óánægð(ur) 

Frekar 
óánægð(ur) 

Mjög 
óánægð(ur) 

1.1 Kynningu á verkefni (16. janúar) 
Mætti ekki á fundinn: (     ) 

     

1.2   Þjálfun og kennslu fyrstu 6 vikur      

1.3   Fræðslufundur 1  
          Mætti ekki á fundinn: (     ) 

     

1.4   Fræðslufundur 2 
          Mætti ekki á fundinn: (     ) 

     

1.5   Upplýsingar og tilkynningar      

1.6   Facebook-síða  
          Spurning ekki við: (     ) 

     

      

2. Æfingaáætlun í íþróttamiðstöð      

3. Dagbók til að fylla út heima      

4. Mat í ánægju með verkefnið      

5. Þjónusta og viðmót þjálfara      

6. Aðbúnaður í íþróttamiðstöð      
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7. Hvernig er líðan þín að lokinni sex vikna þjálfun miðað við áður en þú byrjaðir í þessu verkefni?  
 

a. (     )  Mun betri 

b. (     )  Betri 

c. (     )  Enginn munur 

d. (     )  Verri 

e. (     ) Mun verri 

8. Hvar fréttir þú af verkefninu? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

9. Hvað finnst þér gott við verkefnið hingað til? Velkomið að nefna fleiri en eitt atriði. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

10. Hvað finnst þér að megi betur fara? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

11. Ef þér stæði til boða að halda verkefninu áfram næstu 6 vikurnar. Hver yrði þín ákvörðun? 

a. (     ) Halda áfram í 6 vikur í viðbót og helst lengur ef mögulegt væri 

b. (     ) Halda áfram í 6 vikur í viðbót og hætta svo 

c. (     ) Halda áfram í 6 vikur og skoða málið eftir það 

d. (     ) Hætta núna  

 
12. Hvað er það sem væri æskilegt að bæta við umgjörð og skipulag verkefnis næstu 6 vikur? 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
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13. Viltu nefna viðfangsefni sem þú hefur áhuga á að verði fjallað um/tekið fyrir í seinni hlutanum í 
tengslum við fræðsluerindi? 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

14. Ef ákveðið yrði að halda verkefninu áfram til næstu þriggja ára, hversu líklegt er að þú myndir 
þú taka þátt í því? 
a.   (     )  Mjög líklegt 

b. (     )  Frekar líklegt 
c.   (     )  Hvorki líklegt né ólíklegt 

d. (     )  Frekar ólíklegt 

e.   (     )  Mjög ólíklegt 

 

15. Viltu koma einhverju á framfæri? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og niðurstöður verða ekki 
persónugreinanlegar í neinum niðurstöðum. Rannsóknin er gerð með leyfi 
Vísindasiðanefndar og tilkynning um rannsóknina hefur borist Persónuvernd.   
      

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 

Rannsakendur 
 


