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Ágrip	

Eldri	borgarar	er	sá	hópur	sem	reiðir	sig	hvað	mest	á	stuðning	heilbrigðis-	og	velferðarþjónustu	
í	samfélaginu.	Góð	hreyfigeta	á	efri	árum	getur	haft	jákvæð	áhrif	á	lífsgæði	fólks	og	sjálfstæði.	

Slök	 hreyfigeta	 getur	 aftur	 á	 móti	 skert	 athafnir	 daglegs	 lífs	 og	 dregið	 úr	 lífsgæðum	 og	
sjálfstæði.	Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	skoða	áhrif	sex	mánaða	þjálfunaríhlutunar	og	
heilsutengdrar	 ráðgjafar	 um	 næringu	 og	 tengda	 heilsufarsþætti	 á	 líkamssamsetningu,	

hreyfigetu	og	efnaskiptavillu	eldri	borgara	í	sveitarfélagi	á	Suðvesturlandi.		

Rannsóknarsnið	var	hentugleikaúrtak	eldri	borgara	(n	=	193),	65	karla	og	128	kvenna,	á	

aldrinum	65–95	ára.	Þjálfunaríhlutunin	innihélt	daglega	þolþjálfun	og	styrktarþjálfun	tvo	daga	
vikunnar.	Við	upphaf	rannsóknarverkefnis	voru	framkvæmdar	mælingar	á	líkamssamsetningu,	

hreyfifærni,	 vöðvastyrk,	 þoli	 og	 tengdum	 heilsufarsbreytum	 til	 að	 meta	 heilsufarsstöðu	
þátttakenda.	 Einnig	 voru	 teknar	 blóðprufur	 til	 að	 skima	 fyrir	 efnaskiptavillu	 (e.	 metabolic	
syndrome).	Efnaskiptavilla	er	hugtak	sem	lýsir	ákveðnu	líkamsástandi	og	því	fylgir	aukin	hætta	

á	 hjarta-	 og	 æðasjúkdómum	 auk	 sykursýki	 af	 tegund	 tvö.	 Mælingar	 voru	 endurteknar	 að	
lokinni	sex	mánaða	þjálfun	til	að	skoða	áhrif	þjálfunar	á	mælibreytur.	

Eftir	sex	mánaða	heilsueflingaríhlutun	varð	96%	bæting	á	daglegri	hreyfingu	þátttakenda	

(p	 <	 0,001).	 Fitumassi	 lækkaði	 um	 4,6%	 (p	 <	 0,001)	 og	 blóðþrýstingur	 lækkaði	 einnig,	

þanbilsþrýstingur	um	6,2%	(p	<	0,001)	og	slagbilsþrýstingur	um	2,9%	(p	<	0,001).	Vöðvaþol	í	

efri	líkama	jókst	um	17%	(p	<	0,001),	í	neðri	líkama	um	22,3%	(p	<	0,001)	og	gönguvegalengd	

í	 sex	 mínútuna	 gönguprófi	 jókst	 um	 5,9%	 (p	 <	 0,001).	 Algengi	 efnaskiptavillu	 lækkaði	 á	

þjálfunartíma	um	32,7%	 (p	<	 0,001)	 þar	 sem	18	einstaklingar	 (8	 karlar	 og	 10	 konur)	 af	 55	

þátttakendum	(19	körlum	og	36	konum)	sem	greindust	með	efnaskiptavillu	færðust	úr	áhættu.	

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 eru	 sambærilegar	 öðrum	 rannsóknum	 um	

heilsufarslegan	ávinning	fjölþættrar	heilsueflingar.	Niðurstöður	renna	sterkum	stoðum	undir	
mikilvægi	þess	að	koma	á	markvissri	stefnu	og	aðgerðaáætlun	í	heilsutengdum	forvörnum	fyrir	
eldri	 aldurshópa	 á	 Íslandi	 og	 fylgja	 eftir	 alþjóðlegum	 viðmiðunum	 um	 daglega	 hreyfingu,	

reglubundinni	styrktarþjálfun,	ráðgjöf	um	næringu	og	aðra	heilsutengda	þætti.	

	

	

Efnisorð:	Öldrun,	þjálfunaríhlutun,	líkamssamsetning,	hreyfigeta,	efnaskiptavilla.	
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Abstract	

Multimodal	health	promotion	65	years	and	older	in	municipality.	

Health	benefits	on	body	composition,	mobility,	physical	fitness	and	metabolic	syndrome.	

	

Older	adults	have	the	highest	rates	of	disability,	functional	dependence	and	use	of	healthcare	
resources	in	modern	societies.	Physical	activity	and	functional	capacity	has	many	benefits	and	

can	contribute	 to	a	healthy	and	 independent	 lifestyle	during	 the	 latter	years.	Low	physical	
activity	and	low	functional	capacity	can	in	turn,	decrease	the	quality	of	life.	The	main	purpose	
of	this	study	was	to	assess	the	effects	of	a	6-month	multimodal	training	intervention	on	body	

composition,	mobility,	physical	fitness	and	metabolic	syndrome	in	Icelandic	older	adults.	

For	this	study,	193	participants,	65	men	and	118	women	at	the	age	of	65-95	voluntarily	

participated	using	convenience	sampling.	The	intervention	consisted	of	daily	endurance	and	
twice-a-week	 strength	 training.	 Measurements	 on	 body	 composition,	 mobility,	 physical	

fitness	and	metabolic	syndrome	were	obtained	at	baseline	and	after	a	6-month	intervention.		

After	6-month	multimodal	 training	 intervention	there	was	a	significant	 improvement	 in	

daily	 physical	 activity	 amongst	 participants	 (p	<	 0.001).	 Fat	mass	 decreased	 by	 4.6%	 (p	<	

0.001),	diastolic	blood	pressure	decreased	by	6.2%	(p	<	0.001)	and	systolic	blood	pressure	by	

2.9%	(p	<	0.001).	Muscle	endurance	in	upper	body	increased	by	17%	(p	<	0.001)	and	in	lower	

body	by	22.3%	(p	<	0.001)	while	total	walking	distance	in	six	minute	walk	test	increased	by	

5.9%	(p	<	0.001).	Metabolic	syndrome	prevalence	decreased,	at	baseline	55	participants	(19	
men	 and	 36	 women)	 had	 metabolic	 syndrome	 whereas	 after	 a	 6-month	 intervention	 37	

participants	(11	men	and	26	women)	had	metabolic	syndrome.	

The	 results	 of	 this	 study	 are	 similar	 to	 other	 studies	 that	 point	 out	 the	 benefits	 of	

multimodal	training	interventions	in	older	populations	and	should	be	considered	as	an	integral	
part	of	health	promotion	by	governing	bodies	both	in	municipalities	and	in	government.	

	

	

Key	words:	Older	adults,	training	intervention,	body	composition,	physical	fitness,	metabolic	

syndrome.	
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1 Inngangur		

Í	 flestum	löndum	heims	ná	 íbúar	stöðugt	hærri	aldri	og	var	meðalævilengd	einstaklinga	við	
fæðingu	 árið	 2015	 71,4	 ár	 (Organization,	 2017).	 Með	 auknum	 framförum	 á	 sviði	

heilbrigðisvísinda	hefur	dánartíðni	víðsvegar	um	heim	lækkað	á	síðustu	50	árum	og	lífslíkur	
fólks	aukist.	Með	skipulögðum	aðgerðum	og	stöðugri	þróun	í	heilbrigðis-	og	forvarnarmálum	
hefur	tíðni	smitbærra	sjúkdóma	farið	lækkandi	og	samsetning	mannfjöldans	breyst	samhliða	

því	þar	sem	hlutfall	eldri	borgara,	65	ára	og	eldri,	hefur	farið	hækkandi	(Esposito	o.fl.,	2018).	
Lýsandi	dæmi	um	slíkar	breytingar	á	síðustu	50	árum	eru	breytingar	í	Japan.	Þar	hefur	hlutfall	
eldri	borgara	fjórfaldast	frá	árinu	1961,	úr	5,7%	í	23%	árið	2010.	Þessi	tala	fer	enn	hækkandi	

og	gera	má	ráð	fyrir	því	að	árið	2050	verði	hún	komin	upp	í	40%	(Ikeda	o.fl.,	2011).	Flestir	vilja	
eyða	sínum	efri	aldursárum	við	góða	heilsu	og	vera	færir	um	að	njóta	lífsins	eins	og	best	verður	
á	kosið.	Svo	það	megi	gerast	verður	samfélagið	að	vera	reiðubúið	til	þess	að	taka	á	slíkum	

samfélagsbreytingum	með	skipulögðum	hætti	og	skapa	heilsusamlegar	aðstæður	 fyrir	eldri	
borgarana	 þar	 sem	þeim	 gefst	 kostur	 á	 að	 vera	 virkur	 hluti	 af	 samfélaginu	 fram	 á	 síðustu	
ævidaga	(Shibuya	o.fl.,	2011).	

Á	 Íslandi	 á	 sér	 stað	 sambærileg	 þróun	 og	 annarsstaðar,	 þar	 sem	 meðalævilengd	

einstaklinga	við	fæðingu	fer	sífellt	hækkandi.	Árið	2016	var	meðalævilengd	karla	við	fæðingu	
79,6	ár	og	83,6	ár	fyrir	konur.	Þessi	tala	fer	hækkandi	og	árið	2065	má	gera	ráð	fyrir	því	að	
meðalævilengd	 karla	 á	 Íslandi	 verði	 84,3	 ár	 og	 hjá	 konum	 88,6	 ár	 (Íslands,	 2016).	 Með	

hækkandi	 aldri	 verða	 breytingar	 á	 samsetningu	mannfjöldans	 á	 Íslandi.	 Árið	 2016	 er	 14%	
prósent	þjóðarinnar	eldri	en	65	ára.	Árið	2035	er	gert	ráð	fyrir	að	sú	tala	verði	komin	yfir	20%	
og	árið	2061	yfir	25%	(Íslands,	2016).	

	

Mynd	1.	Hlutfall	fólks	eldra	en	65	ára	ár	hvert	2016-2065,	miðspá	(Íslands,	2016)	



	

11	

Eldri	 borgarar	 er	 sá	 hópur	 sem	 reiðir	 sig	 hvað	 mest	 á	 stuðning	 heilbrigðis-	 og	

velferðarþjónustu	í	samfélaginu	(Nylen,	Kokkinos,	Myers	og	Faselis,	2010).	Góð	hreyfigeta	á	
eldri	aldursárum	getur	haft	áhrif	á	lífsgæði	og	sjálfstæði	fólks.	Slök	hreyfigeta	getur	að	sama	
skapi	skert	athafnir	daglegs	lífs	og	dregið	úr	lífsgæðum	og	sjálfstæði.	Ef	einstaklingur	býr	að	

skertri	hreyfigetu	aukast	líkur	þess	að	hann	reiði	sig	á	heilbrigðis-	og	velferðarþjónustu	með	
tilheyrandi	 kostnaði	 fyrir	 samfélagið	 (K.	 J.	 Stewart,	 2005;	 Strasser,	 Keinrad,	 Haber	 og	
Schobersberger,	2009;	Toraman,	Erman	og	Agyar,	2004).		

Heilsufarslegur	ávinningur	heilsuræktar	er	vel	þekktur	en	sömuleiðis	eru	áhrif	kyrrsetu	á	

heilsu	fólks	og	líðan	einnig	þekkt,	þar	sem	einstaklingar	sem	hreyfa	sig	reglulega	og	forðast	
mikla	og	langvarandi	kyrrsetu	eru	almennt	heilsuhraustari	en	einstaklingar	sem	hreyfa	sig	lítið	
(Despres,	2016;	R.	A.	Stewart,	Benatar	og	Maddison,	2015).	Bæði	á	alþjóðavettvangi	sem	og	

innanlands	gefa	stofnanir	út	ráðleggingar	varðandi	daglega	hreyfingu,	mataræði	og	aðra	þætti	
er	 stuðla	 að	 heilbrigðum	 lífsstíl.	 Á	 það	 við	 um	 alla	 aldurshópa	 (Lýðheilsustöð,	 2008;	
Organization,	2010).	Með	hækkandi	aldri	 fylgir	aukin	áhætta	á	að	þróa	með	sér	ósmitbæra	

sjúkdóma	(Organization,	2009).	Í	samantektarrannsókn	Blair	og	félaga	kemur	fram	að	kyrrseta	
leiðir	 til	 aukinnar	 hættu	 á	 hjarta-	 og	æðasjúkdómum	auk	 annarra	 heilsutengdra	 sjúkdóma	
(Blair,	Sallis,	Hutber	og	Archer,	2012).	Fimm	helstu	áhættuþættir	sem	auka	dánarlíkur	hjá	fólki	

eru	hár	blóðþrýstingur,	reykingar,	hár	blóðsykur,	kyrrseta	og	offita	(Organization,	2010).	Með	
mikilli	kyrrsetu	aukast	líkurnar	á	háum	blóðþrýstingi,	háum	blóðsykri	og	offitu	til	muna	(Blair	
o.fl.,	2012).	Þessir	áhrifaþættir	bætast	því	við	aðrar	lífeðlisfræðilegar	breytingar	sem	eiga	sér	

stað	 í	 líkamanum	 með	 hækkandi	 aldri.	 Má	 þar	 nefna	 minni	 vöðvamassa,	 verra	 jafnvægi,	
hnignun	 í	 styrk	 og	 úthaldi	 ásamt	 öðrum	 vitsmunalegum	 (e.	 cognitive)	 þáttum	 (Dedeyne,	

Deschodt,	Verschueren,	Tournoy	og	Gielen,	2017;	Marty,	Liu,	Samuel,	Or	og	Lane,	2017).	

Af	 þessu	má	 ráða	 að	það	er	 hagur	 flestra	 að	halda	 góðri	 hreyfigetu	 sem	 lengst	 fram	á	

æviárin.	Því	gæti	heilsuefling	eldri	borgara	verið	ein	leið	að	því	markmiði.	Með	því	að	stunda	
skipulagða	þol-	og	styrktarþjálfun	má	auka	líkur	á	því	að	einstaklingur	haldi	góðri	hreyfigetu	
samhliða	hækkandi	aldri	(Paterson,	Jones	og	Rice,	2007).	Með	skipulagðri	heilsueflingu	er	ef	

til	 vill	mögulegt	 að	 fyrirbyggja	heilsufarsvanda	 sem	 fylgja	 kyrrsetulífstíl	 og	þannig	draga	úr	
kostnaði	hins	opinbera.	Svo	kann	að	vera	að	sá	kostnaður	sem	fer	í	slíka	heilsueflingu	skili	sér	
margfalt	til	baka	þegar	á	heildarmyndina	er	litið,	ásamt	því	að	bæta	lífsgæði	eldri	borgara	og	

gera	þeim	kleift	að	njóta	síðustu	ára	æviskeiðsins	eins	og	best	verður	á	kosið	(Gudlaugsson,	
2018;	Organization,	2015).	

Markmið	og	rannsóknarspurningar	
Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 skoða	 áhrif	 6	 mánaða	 þjálfunaríhlutunar	 og	
heilsutengdrar	 ráðgjafar	 um	 næringu	 og	 tengda	 heilsufarsþætti	 á	 líkamssamsetningu	 og	
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hreyfigetu	 eldri	 borgara	 í	 sveitarfélagi	 á	 Suðvesturlandi.	 Þjálfunaríhlutunin	 felst	 í	 daglegri	

þolþjálfun	og	styrktarþjálfun	tvo	daga	vikunnar	undir	handleiðslu	íþrótta-	og	heilsufræðinga,	
hér	eftir	nefndir	heilsuþjálfarar.	Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	íbúar	65	ára	og	eldri,	sem	
höfðu	 fasta	 búsetu	 í	 viðkomandi	 sveitarfélagi.	 Við	 upphaf	 rannsóknarverkefnis	 voru	

framkvæmdar	 mælingar	 á	 líkamssamsetningu,	 hreyfifærni,	 vöðvastyrk,	 þoli	 og	 tengdum	
heilsufarsbreytum	til	að	meta	heilsufarsstöðu	þátttakenda.	Að	auki	voru	teknar	blóðprufur	hjá	
þátttakendum	 fyrir	 og	 eftir	 þjálfunartíma	 til	 að	 skima	 fyrir	 efnaskiptavillu	 (e.	 metabolic	
syndrome)	 og	 sykursýki	 2.	 Mælingar	 voru	 síðan	 endurteknar	 að	 lokinni	 sex	 mánaða	
þjálfunaríhlutun	til	að	skoða	áhrif	þjálfunar	á	sömu	mælibreytur.		

	

Rannsóknarspurningar	

Helstu	rannsóknarspurningar	eru	eftirfarandi:	

• Hver	er	dagleg	hreyfing	og	heilsufarsstaða	þátttakenda	á	nokkrum	heilsufarsbreytum	
fyrir	6	mánaða	íhlutun	í	fjölþættri	heilsueflingu	65+	í	viðkomandi	sveitarfélagi?	

• Hver	 eru	 áhrif	 6	 mánaða	 íhlutunar	 og	 heilsueflingar	 á	 nokkrar	 heilsufarsbreytur;	
hreyfifærni,	líkamssamsetningu,	þol,	vöðvastyrk	og	efnaskiptavillu	að	lokinni	6	mánaða	
þjálfun?	

• Hver	er	algengi	efnaskiptavillu	hjá	þátttakendum	og	er	mögulegt	að	draga	úr	henni	
með	fjölþættri	heilsueflingaríhlutun?	

	

Leitast	verður	svara	við	þessum	spurningum	með	því	að	skoða	allan	hópinn	í	heild	og	kynin	

í	sitt	hvoru	lagi.	Út	frá	rannsóknarspurningunum	eru	eftirfarandi	tilgátur	settar	fram:	

• Dagleg	hreyfing	þátttakenda	fyrir	íhlutun	nær	ekki	viðmiðum	Embætti	landlæknis	og	

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar	(e.	World	Health	Organization)	sem	eru	30	mínútur	á	
dag.	

• Heilsueflingaríhlutun	mun	hafa	jákvæð	áhrif	á	heilsufarsbreytur	þátttakenda.	

• Mögulegt	 er	 að	 draga	 úr	 algengi	 efnaskiptavillu	 hjá	 þátttakendum	með	 markvissri	
heilsueflingaríhlutun	í	formi	fjölþættrar	heilsueflingar.	

Val	á	viðfangsefni	
Hugmyndin	af	verkefninu	kom	í	kjölfar	atvinnutilboðs	sem	rannsakandi	fékk	vorið	2017.	Fólst	
það	 í	 að	aðstoða	við	að	koma	á	 legg	 fjölþættu	heilsueflingarverkefni	 fyrir	 65	ára	og	eldri	 í	
Reykjanesbæ.	 Verkefnið	 var	 byggt	 á	 hugmyndafræði	 og	 doktorsverkefni	 Janusar	

Guðlaugssonar	PhD-íþrótta-	og	heilsufræðings.	Var	það	kjörið	 tækifæri	 til	 þess	að	 sameina	



	

13	

vinnu	 og	 nám.	 Upprunalega	 hugmyndin	 að	 verkefninu	 var	 sú	 að	 rannsaka	 áhrif	

þjálfunaríhlutunar	 á	 hreyfi-	 og	 afkastagetu	 þátttakenda.	 Við	 lok	 upphafsmælinga	 kom	
Heilbrigðisstofnun	 Suðurnesja	 inn	 í	 verkefnið	með	 blóðmælingar.	 Því	 var	 ákveðið	 að	 nýta	
mælingarnar	og	niðurstöður	þeirra	til	að	skima	fyrir	efnaskiptavillu	á	meðal	þátttakenda.	Þetta	

meistaraverkefni	er	hluti	af	stærra	rannsóknarverkefni	og	er	stefnt	að	því	að	þróa	verkefnið	
áfram	og	birta	frekari	niðurstöður	í	vísindatímaritum	hér	á	landi	og	erlendis.	

Hagnýtt	gildi	rannsóknar	
Vísindalegt	 gildi	 rannsóknar	 er	 tvíþætt,	 annars	 vegar	 að	 fá	 yfirsýn	 um	 stöðu	 daglegrar	
hreyfingar,	 líkamssamsetningu,	 hreyfigetu	 og	 efnaskiptavillu	 þessa	 aldurshóps	 við	 upphaf	
íhlutunar	og	hins	vegar	að	afla	þekkingar	og	reynslu	af	áhrifum	6	mánaða	þjálfunaríhlutunar	

og	hvaða	áhrif	hún	hefur	á	fyrrnefnd	atriði.	

Gagnsemi	 verkefnisins	 er	 margþætt,	 bæði	 í	 vísindalegum	 tilgangi	 en	 ekki	 síður	 í	

heilsufarslegum	ávinningi	fyrir	þátttakendur.	Mælingar	á	stöðu	þátttakenda	fyrir	 íhlutun	og	
eftir	 að	 henni	 lýkur	 veita	 aukna	 yfirsýn	 um	 heilsufarsástand	 þátttakenda	 auk	 þess	 sem	

þjálfunaríhlutun	 getur	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 daglega	 hreyfingu	 og	 hreyfigetu	 þátttakenda.	
Hagnýtt	gildi	niðurstaðna	gæti	verið	all	mikið,	sérstaklega	ef	þjálfunaríhlutun	getur	dregið	úr	
álagi	 á	heilbrigðis-	og	velferðaþjónustu	 í	 landinu.	Einnig	má	gera	 ráð	 fyrir	því	 að	markvisst	

lýðheilsutengt	inngrip	geti	seinkað	innlögn	þessa	aldurshóps	inn	á	dvalar-	og	hjúkrunarheimili	
þar	sem	hinir	eldri	geta	lengur	sinnt	athöfnum	daglegs	lífs	og	að	öllum	líkindum	búið	lengur	í	
sjálfstæðri	búsetu.	

Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðinni	er	skipt	upp	í	sex	kafla.	Kafli	 tvö	hefur	að	geyma	fræðilegan	bakgrunn,	þar	sem	
farið	er	í	skilgreiningu	á	heilsurækt	og	mikilvægi	heilsuræktar	á	efri	aldursárum.	Fjallað	er	um	

þol-	og	styrktarþjálfun	sem	grundvallaratriði	ásamt	næringu	í	markvissri	heilsueflingu.	Einnig	
er	fjallað	um	helstu	hugtök	eins	og	aldurstengda	vöðvarýrnun,	efnaskiptavillu	og	heilsueflingu.	
Þriðji	 kaflinn	 er	 um	 aðferðir,	 þar	 sem	 greint	 er	 frá	 sniði	 rannsóknar,	 þátttakendum,	

mæliaðferðum,	 tölfræði	 sem	 beitt	 er	 og	 úrvinnslu	 gagna.	 Kafli	 fjögur	 fjallar	 um	 helstu	
niðurstöður	þessa	rannsóknarverkefnis.	Kaflanum	er	skipt	í	nokkra	undirkafla	þar	sem	fjallað	
er	um	niðurstöður	tengdar	líkamssamsetningu,	hreyfigetu,	afkastagetu	og	efnaskiptavillu	hjá	

þátttakendum.	Í	fimmta	kafla	eru	umræður	um	helstu	þætti	verkefnisins,	niðurstöður	bornar	
saman	 við	 sambærilegar	 rannsóknir	 á	 viðkomandi	 sviði,	 þær	 ræddar	 og	 að	 lokum	dregnar	
ályktanir	í	síðasta	kaflanum.	
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Ávinningur	heilsuræktar	og	áhrif	þess	á	öldrun	
Líkamsrækt	 (e.	 physical	 activity)	 má	 skilgreina	 sem	 hvaða	 líkamlega	 hreyfingu	 sem	 veldur	

samdrætti	beinagrindarvöðva	og	kallar	fram	orkueyðslu	hjá	líkamanum,	sem	gjarnan	er	mæld	
í	 kílókaloríum	 (kkal)	 (Kenney,	Wilmore	og	Costill,	 2012).	Undir	þeim	 formerkjum	má	skipta	
líkamsrækt	 niður	 í	 marga	 undirflokka	 eins	 og	 heilsurækt,	 íþróttir,	 frístundir,	 vinnu,	

heimilisstörf	og	fleira.	Heilsurækt	(e.	exercise),	einn	af	undirflokkum	líkamsræktar,	er	fyrirfram	
skipulagt	og	endurtekið	ferli	hreyfinga	með	það	að	markmiði	að	auka	eða	viðhalda	ákveðnum	
líkamlegum	eiginleikum	(Caspersen,	Powell	og	Christenson,	1985).	Mikilvægt	er	að	skilgreina	

markmið	 heilsuræktar	 áður	 en	 æfingar	 hefjast,	 ef	 til	 vill	 framkvæma	 próf	 og	 mælingar	 á	
ýmsum	líkamsþáttum	og	auka	þannig	líkurnar	á	því	að	heilsuræktin	skili	tilætluðum	árangri.	
Heilsurækt	 hjá	 ungum	 einstaklingi	 og	 öldruðum	 er	 oftast	 nær	 skipulögð	með	 ólíkar	 þarfir	

einstaklinganna	 í	 huga.	 Á	 meðan	 sá	 yngri	 vill	 ef	 til	 vill	 bæta	 árangur	 sinn	 í	 ákveðnum	
líkamlegum	þáttum	eins	og	hraða,	snerpu,	krafti	og	úthaldi	kann	markmið	þess	eldri	að	snúa	
að	því	að	viðhalda	líkamlegri	afkastagetu	og	hægja	á	áhrifum	öldrunar	(Nelson	o.fl.,	2007).	

Með	hækkandi	aldri	minnkar	dagleg	hreyfing	einstaklinga.	Til	er	íslensk	rannsókn	gerð	af	

Nönnu	Ýr	Arnardóttur	og	félögum	á	daglegri	hreyfingu	eldri	borgara	á	Íslandi	þar	sem	notast	
var	við	hreyfimæla	við	mælingar	á	daglegri	hreyfingu	þátttakenda.	Helstu	niðurstöður	þeirrar	
rannsóknar	er	að	þátttakendur	vörðu	74,5%	af	þeim	tíma	sem	þeir	voru	vakandi	við	kyrrsetu	

og	21,3%	við	athafnir	af	lágri	ákefð.	Af	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	má	vel	greina	hvernig	
dagleg	 hreyfing	 minnkar	 með	 hækkandi	 aldri	 (Arnardottir	 o.fl.,	 2013).	 Þessar	 niðurstöður	
benda	til	þess	að	stór	hópur	eldri	borgara	á	Íslandi	uppfyllir	ekki	hreyfiráðleggingar	Embætti	

landlæknis	um	a.m.k.	30	mínútur	af	miðlungserfiðri	eða	erfiðri	hreyfingu	á	dag	(Lýðheilsustöð,	
2008).	

Heilsufarslegur	ávinningur	af	skipulagðri	heilsurækt	hjá	eldri	borgurum	getur	verið	mikill.	

Að	 ná	 að	 viðhalda	 eða	 jafnvel	 auka	 styrk,	 gönguhraða,	 þol,	 jafnvægi,	 viðbragð	 og	 aðra	
líkamlega	 þætti	 er	 mögulegt	 með	 því	 að	 leggja	 stund	 á	 heilsurækt	 (Dedeyne	 o.fl.,	 2017;	

Gudlaugsson	 o.fl.,	 2012;	 Pahor	 o.fl.,	 2006).	 Gefnar	 hafa	 verið	 út	 leiðbeiningar	 varðandi	
hreyfingu	 og	 heilsurækt	 eldri	 aldurshópa	 þar	 sem	 farið	 er	 yfir	 helstu	 áhættuþætti	

kyrrsetulífsstíls	og	mikilvægi	þess	að	 stunda	skipulagða	þol-	og	 styrktarþjálfun.	Með	því	að	
fylgja	þeim	leiðbeiningum	má	auka	líkur	á	því	að	viðhalda	góðri	hreyfigetu	sem	lengst	og	leggja	
grunn	að	heilbrigðum	lífsstíl	fram	á	síðustu	ár	æviskeiðsins	(Nelson	o.fl.,	2007).	
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Þolþjálfun	
Þol	er	hæfileiki	líkamans	til	að	standast	þreytu	undir	ákveðnu	álagi,	hvort	sem	það	er	álag	á	
hjarta-	 og	æðakerfið	 eða	 vöðvana.	 Þolþjálfun	 bætir	 blóðflæðið	 um	 líkamann	 sem	 og	 getu	
vöðvanna	til	þess	að	framleiða	adenósín	þrífosfat	(ATP),	orkuefni	líkamans.	Þolæfingar	snúa	

annað	 hvort	 að	 því	 að	 bæta	 loftfirrt	 eða	 loftháð	 þol.	 Loftfirrt	 þol	 er	 hæfileiki	 vöðva	 eða	
vöðvahóps	til	að	viðhalda	stöðugri	eða	endurtekinni	hreyfingu	á	mikilli	ákefð	og	varir	yfirleitt	
ekki	lengur	en	í	1	til	2	mínútur.	Loftháð	þol	er	hæfileiki	alls	líkamans	til	að	viðhalda	löngum	

taktvissum	hreyfingum	með	auknu	álagi	á	flutningskerfi	hjarta-	og	æða	í	líkamanum	(Kenney	
o.fl.,	2012).	

Við	mat	 á	 þoli	 eru	mælingar	 á	 hámarkssúrefnisupptöku	 (VO2max)	 talin	 besta	 leiðin.	 Við	

mælingar	á	VO2max	er	oftast	notast	við	hlaupabretti	eða	þrekhjól	og	súrefnisnotkun	mæld	þar	

sem	vinnuálag	einstaklings	er	aukið	 jafnt	og	þétt	þar	 til	hann	getur	ekki	meir	og	gefst	upp	
(Kenney	o.fl.,	2012).	Hjá	heilbrigðum	einstaklingi	nær	VO2max	hámarki	á	þrítugsaldrinum	og	fer	
síðan	lækkandi	um	8–10%	á	hverjum	áratug.	Hinsvegar	er	mögulegt	að	hægja	verulega	á	þeirri	

þróun	með	markvissum	þolæfingum	(Talbot,	Metter	og	Fleg,	2000).	Hjá	einstaklingum	sem	eru	
orðnir	 65	 ára	 og	 eldri	 á	 þessi	 hnignun	 sér	 stað	með	 enn	meiri	 hraða	 eða	 allt	 að	 20–25%	
minnkun	á	áratug	(Jackson,	Sui,	Hebert,	Church	og	Blair,	2009).	Þegar	orkuþörfin	við	að	stunda	

æfingu	eða	daglega	athöfn	fer	fram	úr	úthaldsgetu	einstaklings	til	þess	að	framkvæma	hana	
sem	leiðir	til	þess	að	einstaklingurinn	getur	ekki	lengur	sinnt	þeirri	athöfn,	má	segja	að	það	sé	
farið	að	há	honum	í	daglegu	lífi	og	hafi	þannig	áhrif	á	sjálfstæði	hans	og	lífsgæði	(Fleg,	2012).	

Með	því	að	stunda	skipulagða	þolþjálfun,	þar	sem	áreynslan	er	að	minnsta	kosti	55%	af	

VO2max	er	möguleiki	á	að	auka	þol	eða	afkastagetu	eldri	borgara	um	allt	að	10–25%.	Það	fer	
eftir	þjálfunarástandi	hvers	og	eins.	Hlutfallslega	mesta	aukningin	á	sér	stað	hjá	einstaklingum	
sem	stunda	litla	sem	enga	þolþjálfun	fyrir.	Einnig	eru	aðrir	þættir	sem	taka	þarf	tillit	til	eins	og	

kyn,	 líkamssamsetning	og	 sjúkdómar.	Þolæfingar,	þar	 sem	áreynslan	er	yfir	70%	af	VO2max,	
virðast	ekki	auka	þol	umfram	æfingar	á	55–70%	af	VO2max	fyrir	þennan	aldurshóp	(G.	Huang,	
Gibson,	Tran	og	Osness,	2005).		

Ef	 niðurstöður	 úr	 samantektarrannsóknum	 eru	 skoðaðar	má	 segja	 að	 lífeðlisfræðilegur	
ávinningur	þolþjálfunar	hjá	eldri	borgurum	sé	fjórþættur.	Í	fyrsta	lagi	lækkar	hvíldarpúls	með	

markvissri	þolþjálfun	og	þolið	eykst,	minni	sveiflur	koma	fram	í	blóðþrýstingi	meðan	á	þjálfun	
stendur	samhliða	því	að	aukin	flutningsgeta	á	sér	stað	í	hjarta-	og	öndunarkerfi	líkamans.	Að	
lokum	eru	 jákvæð	áhrif	á	hjartastarfsemi	 líkamans,	en	slík	áhrif	koma	meðal	annars	 fram	 í	

minni	uppsöfnun	á	þríglýseríð	eða	blóðfitu	í	æðum	og	góða	kólesterólið	(HDL-kólesteról)	eykst	
þessu	samhliða	(Chodzko-Zajko	o.fl.,	2009).	
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Styrktarþjálfun	og	aldurstengd	vöðvarýrnun	
Styrktarþjálfun	er	stunduð	til	þess	að	auka	vöðvastyrk,	vöðvaafl	og	vöðvaþol.	Skilgreining	á	
vöðvastyrk	er	sá	hámarkskraftur	sem	vöðvinn	getur	myndað,	til	dæmis	1	RM	(e.	one	repetition	
max).	Þá	er	vöðvaafl	sá	hraði/tími	sem	vöðvann	tekur	að	mynda	kraft	en	vöðvaþol	er	geta	

vöðvans	til	að	þola	endurtekinn	vöðvasamdrátt	eða	einn	jafnlengdar	samdrátt	(Kenney	o.fl.,	
2012).	

Við	skipulagða	styrktarþjálfun	eiga	sér	stað	ákveðnar	lífeðlisfræðilegar	breytingar	sem	ýta	

undir	 styrktaraukningu.	 Bæði	 vegna	 taugaaðlagana	 og	 eins	 vegna	 stækkunar	 vöðva	 og	

fjölgunar	vöðvafrumna.	Áhrif	styrktarþjálfunar	á	styrktaraukningu	einstaklings	er	mismunandi	
mikil	og	spila	þar	ýmsir	líkamlegir	þættir	inn	í	líkt	og	aldur,	kyn	og	erfðir	sem	og	uppsetning	
styrktarþjálfunar,	hvaða	vöðva	á	að	þjálfa,	ákefð,	tíðni	og	magn	þjálfunar	(Kenney	o.fl.,	2012).	

Á	9.	áratug	síðustu	aldar	komu	fram	rannsóknir	sem	sýndu	fram	á	ávinning	eldri	borgara	af	
styrktarþjálfun	 á	 vöðvastærð,	 vöðvastyrk	 og	 hreyfifærni,	 sambærilegt	 og	 hjá	 yngri	

einstaklingum	 (Fiatarone	 o.fl.,	 1990;	 Fiatarone	 o.fl.,	 1994;	 Frontera,	 Meredith,	 O'Reilly,	
Knuttgen	og	Evans,	1988).	Seinni	tíma	rannsóknir	hafa	síðan	leitt	í	ljós	áhrif	styrktarþjálfunar	
innan	 vöðvafrumu	 eldri	 borgara,	 meðal	 annars	 með	 ofvexti	 (e.	 hypertrophy)	 vöðvatrefja,	
breytingum	á	vöðvafrumum	(úr	IIx	í	IIa)	sem	og	breytingum	innan	kjarna	frumunnar	(Hikida	
o.fl.,	2000).	Þetta	eru	sambærilegar	breytingar	með	styrktarþjálfun	og	eiga	sér	stað	hjá	yngri	

einstaklingum,	 sem	 gefur	 til	 kynna	 að	 aldur	 sé	 ekki	 fyrirstaða	 þegar	 kemur	 að	 ávinning	
styrktarþjálfunar	og	áhrifum	hennar	á	vöðvana.	

Aldurstengd	vöðvarýrnun	(e.	sarcopenia)	er	ein	helsta	ástæða	líkamlegrar	hrörnunar	hjá	

eldri	borgurum.	Algengi	aldurstengdrar	vöðvarýrnunar	meðal	eldri	borgara	er	um	10–35%	og	
er	algengari	með	hækkandi	aldri	og	á	meðal	þeirra	sem	ekki	búa	í	sjálfstæðri	búsetu	(Marty	

o.fl.,	2017;	Shafiee	o.fl.,	2017).	Aldurstengd	vöðvarýrnun	hefur	verið	nokkuð	fyrirferðarmikil	í	
öldrunarrannsóknum	 síðasta	 áratug	 og	 árið	 2010	 gaf	 The	 European	 working	 group	 of	
sarcopenia	 in	 older	 people	 (EWGSOP)	 út	 skýrslu	 með	 skilgreiningum	 á	 aldurstengdri	

vöðvarýrnun,	 helstu	 einkennum	 hennar	 og	 leiðir	 að	 úrræðum.	 Samkvæmt	 EWGSOP	 er	
aldurstengd	vöðvarýrnun	hægfara	rýrnun	í	vöðvamassa	og	vöðvastyrk	með	aukinni	áhættu	á	
líkamlegri	hrörnun,	verri	lífsgæðum	og	dauða	(Cruz-Jentoft	o.fl.,	2010).	Þessar	lífeðlisfræðilegu	

breytingar	eiga	sér	sjálfkrafa	stað	með	hækkandi	aldri	en	þó	er	mögulegt	að	bregðast	við	þessu	
ferli,	hægja	á	því	og	seinka	með	fyrirbyggjandi	aðgerðum.	Enn	sem	komið	er	benda	rannsóknir	
til	þess	að	styrktarþjálfun	sé	ein	áhrifamesta	aðferðin,	ef	ekki	sú	áhrifamesta,	þegar	kemur	að	

því	að	fyrirbyggja	aldurstengda	vöðvarýrnun	og	viðhalda	eða	auka	vöðvamassa	og	vöðvastyrk	
(Chale	o.fl.,	2013;	Cruz-Jentoft	o.fl.,	2014;	Manini	o.fl.,	2007;	Van	Roie,	Delecluse,	Coudyzer,	

Boonen	og	Bautmans,	2013).		



	

17	

Líkamssamsetning	
Líkamssamsetning	 einstaklings	 getur	 haft	 mikið	 að	 segja	 þegar	 kemur	 að	 aldurstengdri	
vöðvarýrnun	hjá	eldri	borgurum.	Lægri	vöðvamassi	og	rýrnun	í	vöðvastyrk-	og	hæfni	(e.	muscle	
function)	eykur	líkurnar	á	skertri	hreyfigetu	til	muna	(Studenski	o.fl.,	2014).	Hjá	eldri	borgurum	

er	rýrnun	í	vöðvastyrk	tvöfalt	til	fimmfalt	hraðari	en	rýrnun	í	vöðvamassa,	sem	hefur	víðtæk	
áhrif	á	vöðvahæfni	(Mitchell	o.fl.,	2012).	Því	segir	hnignun	í	vöðvastyrk	mun	meira	um	áhrif	
aldurstengdrar	vöðvarýrnunar	heldur	en	hnignun	í	vöðvamassa,	og	hefur	mun	víðtækari	áhrif	

á	 hreyfifærni	 eldri	 borgara	 (Goodpaster	 o.fl.,	 2006;	McGregor,	 Cameron-Smith	 og	 Poppitt,	
2014).	 Þannig	 bendir	 nýleg	 rannsókn	 Dos	 Santos	 og	 félaga	 (Dos	 Santos,	 Cyrino,	 Antunes,	
Santos	og	Sardinha,	2017)	til	þess	að	lægri	vöðvamassi	auki	gagnlíkindi	(e.	Odds-Ratio)	á	skertri	
hreyfifærni	um	1,65	á	meðan	skert	vöðvahæfni	eykur	þær	líkur	um	6,19.	

Mælingar	 á	 minnkandi	 gripstyrk	 einstaklinga	 þykja	 gefa	 til	 kynna	 fyrirboða	 um	

vöðvarýrnun	hjá	eldri	einstaklingum.	Ef	gripstyrkur	er	undir	ákveðnum	viðmiðum,	sem	er	£	30	

kíló	fyrir	karla	og	£	20	kíló	fyrir	konur,	eru	auknar	líkur	á	að	einstaklingur	sé	með	aldurstengda	

vöðvarýrnun	(Liguori	o.fl.,	2018).	

Aðrir	 þættir	 sem	 snúa	 að	 hreyfigetu	 og	 aldurstengdri	 vöðvarýrnun	 er	 mæling	 á	

líkamsþyngdarstuðli	(BMI).	Svo	virðist	sem	U-laga	samband	sé	á	milli	BMI	og	aukinnar	áhættu	
á	 skertri	 hreyfifærni	og	hærri	 dánartíðni.	 Einstaklingar	með	BMI	undir	 25	 kg/m2	og	 yfir	 30	
kg/m2	eru	þannig	í	meiri	áhættu	á	skertri	hreyfifærni	á	eldri	aldursárum	(Marsh	o.fl.,	2011).	

Þær	niðurstöður	eru	í	takt	við	aðrar	rannsóknir	sem	benda	til	verndandi	áhrifa	aukins	BMI	og	
bættrar	hreyfifærni,	þar	sem	BMI	er	þó	ekki	hærra	en	35	kg/m2.	Við	slíkar	mælingar	er	vissara	
að	skoða	hlutfall	vöðvamassa	og	fitumassa	í	líkamanum,	en	hærra	hlutfall	vöðvamassa	eykur	

líkur	á	betri	hreyfifærni	(Al	Snih	o.fl.,	2007;	Dos	Santos	o.fl.,	2017;	Ferraro	og	Booth,	1999).	
Annað	atriði	sem	vert	er	að	hafa	í	huga	þegar	notast	er	við	BMI	stuðul	við	mælingar	er	að	þar	

er	ekki	gerður	greinarmunur	á	vöðvamassa	og	fitumassa	við	útreikninga,	sem	og	fitusöfnunar	
á	 líkamanum.	Aukið	mittisummál	þykir	vera	vísbending	á	 fitusöfnun	á	kviðsvæði	og	því	eru	
mælingar	á	mittisummáli	einnig	notaðar	við	greiningu	á	fitusöfnun	á	líkamanum	(Snijder,	van	

Dam,	Visser	og	Seidell,	2006).	 Í	 stórri	 samantektarrannsókn	Cerhan	og	 félaga	 (Cerhan	o.fl.,	
2014)	 greina	 þau	 frá	 því	 að	 dánarlíkur	 einstaklinga	 aukast	 umtalsvert	 eftir	 því	 sem	 að	
mittisummál	 eykst,	 eða	 um	 allt	 að	 þrjú	 til	 fimm	 ár	 séð	 miðað	 við	 minnsta	 og	 mesta	

mittisummálið.	

Efnaskiptavilla	
Hjarta-	og	æðasjúkdómar	eru	algengasta	dánarorsökin	í	hinum	vestræna	heimi	(Piepoli	o.fl.,	

2016).	Um	allan	heim	hefur	tíðni	dauðsfalla	vegna	hjarta-	og	æðasjúkdóma	farið	hækkandi	á	
síðustu	 áratugum	 (Lozano	 o.fl.,	 2012).	 Faraldsfræðilegar	 rannsóknir	 síðustu	 áratuga	 veita	
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nauðsynlegar	 upplýsingar	 hvað	 varðar	 helstu	 áhættuþætti	 hjarta-	 og	 æðasjúkdóma.	 Er	

Framingham	hjartarannsóknin	sennilega	sú	þekktasta	í	heiminum,	en	allt	frá	árinu	1948	hefur	
sú	rannsókn	verið	í	gangi	þar	sem	áhættuþættir	hjarta-	og	æðasjúkdóma	eru	meðal	annars	
kannaðir	 (Mahmood,	 Levy,	 Vasan	 og	 Wang,	 2014).	 Meðal	 helstu	 áhættuþátta	 hjarta-	 og	

æðasjúkdóma	eru	reykingar,	kyrrseta,	offita,	hár	blóðþrýstingur	og	blóðfitusöfnun	í	æðakerfi	
(Mozaffarian	o.fl.,	2016).		

Efnaskiptavilla	 (e.	 metabolic	 syndrome)	 er	 hugtak	 sem	 notað	 er	 til	 að	 lýsa	 ákveðnu	

líkamsástandi	en	því	fylgir	aukin	hætta	á	hjarta-	og	æðasjúkdómum	auk	sykursýki	af	tegund	2	

(P.	L.	Huang,	2009).	Samkvæmt	samantektarrannsókn	Mottillo	og	félaga	(Mottillo	o.fl.,	2010)	
eru	 þeir	 sem	 skilgreindir	 eru	 með	 efnaskiptavillu	 í	 tvöfalt	 meiri	 hættu	 á	 að	 fá	 hjarta-	 og	
æðasjúkdóma	 auk	 þess	 að	 auka	 líkur	 á	 ótímabærum	 dauða	 1,5	 falt	 (RR:	 1,58).	 Eins	 eru	

einstaklingar	með	efnaskiptavillu	í	fimmfalt	meiri	hættu	á	að	þróa	með	sér	sykursýki	af	tegund	
2	(Grundy,	2008).	

Til	eru	nokkrar	skilgreiningar	á	hugtakinu	efnaskiptavilla	sem	stuðst	er	við	í	rannsóknum	

(Wen	o.fl.,	2015)	og	gefur	Alþjóðlega	heilbrigðisstofnunin	meðal	annars	út	sína	skilgreiningu	á	

efnaskiptavillu	 (Alberti	 og	 Zimmet,	 1998).	 Það	 eru	 einkum	 5	 líkamlegir	 áhættuþættir	 sem	
tengja	má	við	auknar	líkur	einstaklinga	á	að	þróa	með	sér	efnaskiptavillu;	kviðfita	og	vaxandi	
mittisummál,	háþrýstingur,	hátt	magn	glúkósa	í	blóði,	hátt	þríglýseríðum	í	blóði	og	lágt	gildi	

HDL-kólesteróls.	 Í	þessu	verkefni	er	stuðst	við	skilgreiningu	Alþjóðlegu	kólesterólsamtakana	
og	Hjartavernd	Bandaríkjanna	á	efnaskiptavillu.	Samkvæmt	þeirri	skilgreiningu	er	einstaklingur	
með	efnaskiptavillu	sé	hann	yfir	viðmiðum	 í	3	eða	 fleiri	þessara	áhættuþátta	 (Grundy	o.fl.,	

2005).	Viðmiðin	fyrir	áhættuþættina	eru:	

(1) Mittismál	eða	kviðfita	

(a) ³	102	cm	hjá	körlum	

(b) ³	88	cm	hjá	konum	

(2) Blóðþrýstingur	

(a) ³	130	mmHg	(SPB)	og/eða	³	85	mmHg	(DBP)	

(b) eða	tekur	inn	lyf	vegna	háþrýstings	

(3) Blóðsykur	(e.	elevated	fasting	plasma	glucose)	

(a) ³	6,2	mmol/L	(³	110	mg/dL)	

(b) eða	tekur	inn	lyf	vegna	aukins	blóðsykurs	í	blóði	

(4) Hátt	magn	þríglýseríða	(e.	serum	triglycerides)	

(a) ³	1,7	mmol/L	

(b) eða	tekur	inn	lyf	vegna	aukins	magns	þríglýseríða	í	blóði	
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(5) Lágt	magn	HDL	–	kólesteróls	í	blóði	

(a) <	1,03	mmol/L	(<	40	mg/dL)	hjá	körlum	

(b) <	1,30	mmol/L	(<	50	mg/dL)	hjá	konum	

(c) eða	tekur	inn	lyf	vegna	lágs	magns	HDL	í	blóði	(Grundy	o.fl.,	2005).	

Aðrir	undirliggjandi	þættir	auka	líkurnar	á	efnaskiptavillu	eins	og	kyrrseta,	aldur	og	erfðir	

sem	og	lífsstíll	og	mataræði.	Spænsk	rannsókn	sem	vann	með	gögn	yfir	sex	ára	tímabil	sýndi	
fram	 á	 að	 reglubundin	 og	 markviss	 hreyfing	 dregur	 verulega	 úr	 líkum	 á	 efnaskiptavillu	
(Hidalgo-Santamaria	o.fl.,	2017).	Algengi	efnaskiptavillu	meðal	einstaklinga	er	nokkuð	mikil	og	

er	 talið	 að	 um	 fjórðungur	 Bandaríkjamanna	 (22,9%)	 sé	 með	 þrjá	 eða	 fleiri	 áhættuþætti	
efnaskiptavillu	og	verður	algengari	með	hækkandi	aldri,	þar	sem	allt	að	50%	af	fólki	65	ára	og	
eldri	 er	 með	 efnaskiptavillu	 (Beltran-Sanchez,	 Harhay,	 Harhay	 og	 McElligott,	 2013;	

Botoseneanu	o.fl.,	2017).	Í	Evrópu	er	talið	að	á	meðal	einstaklinga	65	ára	og	eldri	séu	um	og	
yfir	30%	með	efnaskiptavillu	(Scuteri	o.fl.,	2015).	Lífsstílsbreytingar	eins	og	aukin	heilsuefling,	
bætt	mataræði	og	önnur	heilsutengd	úrræði	er	almennt	talin	besta	leiðin	til	þess	að	afturkalla	

efnaskiptavillu	hjá	einstaklingum,	ásamt	lyfjagjöf	þar	sem	við	á	(Grundy	o.fl.,	2005).	

Áhrif	hreyfingar	á	efnaskiptavillu	meðal	eldri	borgara	hefur	verið	rannsakað	á	síðustu	árum	

og	svo	virðist	vera	sem	jákvæð	tengsl	hreyfingar	og	áhrif	á	efnaskiptavillu	séu	til	staðar	hjá	
þessum	aldurshópi,	líkt	og	hjá	þeim	sem	yngri	eru	(Jefferis	o.fl.,	2016;	Kemmler,	Von	Stengel,	

Engelke	og	Kalender,	2009;	Robson	og	Janssen,	2015).	Þolþjálfun	hefur	þannig	jákvæð	áhrif	á	
blóðsykursjafnvægi	 og	 insúlínnæmni	 líkamans,	 fitugildi	 í	 blóði	 og	 starfsemi	 hjarta-	 og	
æðakerfisins	(Kelley	og	Kelley,	2007;	Umpierre	o.fl.,	2011).	Áhrifaríkasta	þjálfunaraðferðin	er	

þó	 samspil	 þolæfinga	 og	 styrktarþjálfunar	 og	 er	mælt	með	 slíkum	 þjálfunaraðferðum	 fyrir	
einstaklinga	með	sykursýki	2	(Colberg	o.fl.,	2010).	Rannsókn	Schwingshackl	og	félaga	bendir	á	
að	 einstaklingar	með	 sykursýki	 2	 skili	 hvað	 bestum	 niðurstöðum	 á	 áhættuþættum	 tengda	

efnaskiptavillu	 sé	 þjálfun	 þeirra	 tengd	 samspili	 þol-	 og	 styrktaræfinga	 (Schwingshackl,	
Missbach,	Dias,	Konig	og	Hoffmann,	2014).		

Staða	heilsueflingar	
Líkt	og	áður	hefur	verið	komið	inn	á	fjölgar	hlutfallslega	mest	á	næstu	árum	í	aldurshópnum	
65	ára	og	eldri,	bæði	erlendis	og	hér	á	landi,	samkvæmt	mannfjöldaspá	(Íslands,	2016).	Þó	svo	
hækkandi	 meðalaldur	 heimsbyggðarinnar	 sé	 vísbending	 um	 jákvæða	 þróun	 á	 sviði	

læknavísinda	fylgir	því	aukin	greiðslubyrði	og	meira	álag	á	heilbrigðiskerfið	og	því	fylgja	ýmsar	
áskoranir	í	kjölfarið	(Organization,	2015).	Samfélagið	þarf	að	vera	reiðubúið	að	mæta	þörfum	
þessa	ört	stækkandi	hóps	með	því	að	gera	þeim	kleift	að	lifa	eins	heilbrigðu	og	heilsusamlegu	

lífi	eins	lengi	og	kostur	er	á	(Organization,	2011).	Góð	heilsa	á	efri	árum	snýr	að	miklu	leiti	að	
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því	að	viðhalda	og	jafnvel	auka	við	líkamlega,	andlega	og	félagslega	vellíðan	og	með	því	geta	

sinnt	athöfnum	daglegs	 lífs	án	mikilla	vandræða.	Að	viðhalda	góðri	heilsu	er	því	margþætt	
verkefni	þar	sem	samfélagið	þarf	að	skapa	umhverfi	og	aðstæður	sem	stuðla	að	heilbrigðum	
lifnaðarháttum,	heilsu	og	vellíðan	allra	sinna	íbúa,	það	er	heilsuefling	(Organization,	2015).		

Ein	árangursríkasta	leiðin	til	þess	að	viðhalda	góðri	heilsu	eins	lengi	og	mögulegt	er	felst	í	

fyrirbyggjandi	aðgerðum.	Að	leggja	rækt	við	heilsusamlegt	líferni	og	koma	auga	á	mögulega	
áhættuþætti	áður	en	þeir	verða	að	stærra	vandamáli	er	lykilatriði.	Því	þarf	að	leggja	áherslu	á	
forvarnir	 í	meira	mæli	 (Morgan	og	 Ziglio,	 2007).	 Í	 samantektarrannsókn	Masters	og	 félaga	

(Masters,	Anwar,	Collins,	Cookson	og	Capewell,	2017)	er	tekinn	fyrir	fjárhagslegur	ávinningur	
heilbrigðis-	 og	 velferðarkerfisins	 með	 fyrirbyggjandi	 aðgerðum.	 Kemur	 þar	 fram	 að	 þeim	
fjármunum	sem	varið	er	í	forvarnarstarf	geti	skilað	sér	fjórtán	falt	til	baka	(14:1).	Því	ætti	það	

að	vera	hagur	samfélags	og	ríkis	að	stunda	skipulagða	forvarnarstarfsemi.	Hér	á	landi	hefur	
áherslan	á	forvarnir	aukist	til	muna	á	síðustu	árum.	Embætti	landlæknis	fer	fyrir	verkefninu	
Heilsueflandi	 samfélag	 í	 samstarfi	 og	 samráði	 við	 sveitarfélög,	 opinberar	 stofnanir,	 frjáls	

félagasamtök	og	fleiri	aðila.	Í	Heilsueflandi	samfélagi	er	heilsa	og	vellíðan	allra	íbúa	í	fyrirrúmi	
þar	sem	unnið	er	með	áhrifaþætti	heilbrigðis	og	vellíðunar	og	reynt	að	skapaðar	aðstæður	sem	
stuðla	að	heilbrigðum	lifnaðarþáttum	fyrir	alla.	Aðalmarkmið	þess	verkefnis	er	að	stuðla	að	

bættri	 líkamlegri,	 andlegri	 og	 félagslegri	 heilsu	 og	 vellíðan	 á	 meðal	 íbúa	 á	 öllum	 aldri	
(landlæknis,	2018b).		

Samantektarrannsóknir	 síðustu	 ára	 sýna	 fram	 á	 að	 árangursríkustu	 forvarnarverkefnin,	

þegar	kemur	að	heilsueflingu	eldri	aldurshópa,	eru	þau	sem	hafa	heildræna	nálgun	og	einblína	

ekki	um	of	á	einn	þátt	umfram	annan.	Að	viðhalda	 líkamlegri,	andlegri	og	 félagslegri	 færni	
krefst	bæði	hæfni	og	kunnáttu	frá	einstaklingnum	sjálfum	sem	og	þeim	aðilum	sem	koma	að	
slíkum	 forvarnarverkefnum	 (Hornby-Turner,	 Peel	 og	 Hubbard,	 2017;	 Zubala	 o.fl.,	 2017).	 Á	

endanum	snýst	þetta	allt	um	að	skapa	einstaklingnum	aðstæður	og	tækifæri	til	þess	að	vaxa	
og	dafna,	bæði	í	leik	og	starfi.	

Eitt	 af	 samstarfsverkefnum	 Embætti	 landlæknis	 í	 Heilsueflandi	 samfélagi	 er	 verkefnið	
Fjölþætt	 heilsuefling	 fyrir	 eldri	 aldurshópa	 65+	 (landlæknis,	 2018a).	 Byggir	 það	 verkefni	 á	

hugmyndafræði	 doktorsverkefnis	 Janusar	 Guðlaugssonar;	 Fjölþætt	 heilsurækt	 –	 Leið	 að	
farsælli	öldrun.	Fólst	það	verkefni	í	að	kanna	hvaða	áhrif	6	mánaða	fjölþætt	þjálfunaríhlutun	
og	heilsutengd	ráðgjöf	um	næringu	og	tengda	heilsufarsþætti	hefði	á	líkamssamsetningu	og	

hreyfigetu	eldri	borgara.	Bentu	niðurstöður	úr	þeim	rannsóknum	til	þess	að	 íhlutunin	hefði	
jákvæð	 áhrif	 á	 líkamssamsetningu,	 hreyfi-	 og	 afkastagetu	 þátttakenda	 (Gudlaugsson	 o.fl.,	
2012).	Meistaraverkefnið	sem	hér	er	unnið	er	hluti	af	stærra	verkefni	sem	unnið	er	af	Janusi	

heilsueflingu	 slf.,	 ráðgjafafyrirtæki	 sem	 vinnur	 að	 bættri	 heilsu	 og	 betri	 lífsgæðum	 eldri	
borgara	í	sveitarfélögum.	
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3 Aðferð	

Þátttakendur		
Þátttakendur	í	þessu	rannsóknarverkefni	voru	eldri	borgarar,	65	ára	og	eldri,	úr	Reykjanesbæ	

á	Suðvesturlandi.	Auglýst	var	eftir	þátttakendum	í	héraðsblaðinu	Víkurfréttum	ásamt	því	að	
auglýsingar	 voru	 hengdar	 upp	 á	Nesvöllum,	 þjónustumiðstöð	 eldri	 borgara	 í	 Reykjanesbæ.	
Kynningarfundur	 vegna	 verkefnisins	 fór	 fram	 á	 Nesvöllum	 18.	 apríl	 2017	 og	 gafst	

þátttakendum	 færi	 á	 að	 skrá	 sig	 að	 honum	 loknum.	 Alls	 skráðu	 121	 þátttakendur	 sig	 í	
verkefnið,	35	karlar	og	86	konur.	Skilyrði	 fyrir	þátttöku	 í	verkefninu	var	sú	að	þátttakendur	
gætu	 komið	 sér	 sjálfir	 til	 og	 frá	 æfingastað.	 Einnig	 var	 notast	 við	 hreyfifærniprófið	 Short	

Physical	Performance	Battery	test	(SPPB)	áður	en	æfingar	hófust.	Þar	þurftu	þátttakendur	að	
ná	að	minnsta	kosti	6	stigum	af	12	mögulegum	til	þess	að	geta	öðlast	þátttöku	(Guralnik	o.fl.,	
1994).	

Vegna	mikillar	ásóknar	í	verkefnið	var	ákveðið	að	fara	af	stað	með	annan	hóp	sex	mánuðum	
síðar	með	nákvæmlega	sömu	heilsueflingaríhlutun.	Alls	skráðu	sig	102	þátttakendur	 í	þann	

hóp,	41	karl	og	61	kona.	Í	heildina	voru	þátttakendur	því	223	talsins,	76	karlar	og	147	konur.	

Snið	 rannsóknar	var	hentugleikaúrtak	með	6	mánaða	 fjölþættri	heilsueflingaríhlutun	og	

sex	fræðsluerindum	tengdum	hreyfingu,	mataræði	og	öðrum	heilsueflandi	atriðum.	Íhlutunin	
fólst	 í	nær	daglegri	þolþjálfun	ásamt	styrktarþjálfun	tvisvar	í	viku,	með	það	að	markmiði	að	

auka	daglega	hreyfingu	þátttakenda	sem	og	að	bæta	hreyfifærni	þeirra.	Farið	verður	í	nánari	
útfærslu	þjálfunaríhlutunar	hér	að	neðan.	Þessi	sex	mánaða	 íhlutunartími	er	einungis	 fyrsti	
hluti,	eða	fyrsta	af	fjórum	sex	mánaða	þrepum	sem	verkefnið	byggir	á	en	það	er	skipulagt	sem	

24	mánaða	heilsueflingaríhlutun	þar	 sem	 framkvæmdar	eru	 sömu	mælingar	á	 sex	mánaða	
fresti	og	íhlutunin	er	stigvaxandi	og	breytileg	í	hverju	þrepi.	
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Mynd	2.	Hópur	þátttakenda	í	Reykjaneshöll.	

Þolþjálfun	
Þolþjálfun	þátttakenda	fólst	í	nær	daglegri	göngu	á	meðan	6	mánaða	þjálfunaríhlutun	átti	sér	

stað.	 Þjálfunarákefð	 og	 æfingamagn	 fór	 stigvaxandi	 yfir	 þetta	 fyrsta	 sex	 mánaða	
þjálfunartímabil.	 Til	 hliðsjónar	 við	 uppsetningu	 þjálfunaráætlunar	 voru	 markmið	 Embætti	
landlæknis	höfð	 til	 hliðsjónar	 eða	um	30	mínútur	 af	meðalerfiðri	 til	 erfiðrar	 ákefðar	 á	dag	

(Lýðheilsustöð,	2008).	Sameiginlegar	þolæfingar	voru	haldnar	 í	Reykjaneshöllinni,	 innanhús	
knattspyrnuhöll	í	sveitarfélaginu,	einu	sinni	í	viku	undir	handleiðslu	heilsuþjálfara.	Fyrstu	þrjár	
vikurnar	 voru	 tveir	 heilsuþjálfarar	 þátttakendum	 innan	 handar	 en	 eftir	 það	 var	 ávallt	 einn	

heilsuþjálfari	á	staðnum	til	að	sinna	leiðsögn.	Ætlast	var	til	þess	að	þátttakendur	gengu	sjálfir	
aðra	daga	vikunnar,	annað	hvort	í	Reykjaneshöllinni	eða	utandyra	ef	veður	gafst	til.	

Þjálfunarmagn	þátttakenda	var	þannig	sett	upp	að	þau	byrjuðu	rólega	og	fyrstu	vikuna	var	

gengið	í	20	mínútur	sem	síðan	fór	magnið	stigvaxandi	á	meðan	þjálfunartímabili	stóð	og	var	

að	 meðaltali	 um	 það	 bil	 35	 mínútur	 á	 dag	 við	 lok	 sex	 mánaða	 tímabils.	 Samskonar	
hugmyndafræði	 bjó	 að	 baki	 þjálfunarákefð	 þátttakenda.	 Þar	 var	 stuðst	 við	 Karvonen	
formúluna	 við	 útreikning	 á	 þjálfunarákefð.	 Karvonen	 formúlan	 tekur	 tillit	 til	 aldurs	

þátttakenda,	hámarkshjartsláttar	og	hvíldarhjartsláttar	(Karvonen	og	Vuorimaa,	1988).	Mynd	
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3	sýnir	Karvonen	formúluna	og	útreikning	á	þolþjálfunarpúlsi	70	ára	einstaklings	sem	er	með	

hvíldarhjartslátt	upp	á	64	slög	á	mínútu.	

	

Mynd	3.	Útreikningar	á	þolþjálfunarpúlsi	með	Karvonen	formúlu	

	Fyrstu	vikurnar	gengu	þátttakendur	á	um	50%	þjálfunarákefð,	sem	síðan	var	aukin	jafnt	og	
þétt	 yfir	 þjálfunartímabilið	 án	 þess	 þó	 að	 fara	 yfir	 70%	 af	 þjálfunarákefð.	 Með	 slíkri	
hugmyndafræði,	 að	 notast	 við	 tímabilaskiptingu	 í	 þjálfunaráætlun,	 gefst	 kostur	 á	 að	 auka	

þjálfunarmagn,	tíðni	og	ákefð	þátttakanda	jafnt	og	þétt	og	þannig	auka	þol-	og	afkastagetu,	
eða	VO2max,	þátttakenda	(Bompa	og	Haff,	2009).		

	

Mynd	4.	Þolþjálfun	í	formi	gönguþjálfunar	í	Reykjaneshöll.	
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Styrktarþjálfun	
Styrktarþjálfun	þátttakenda	fólst	í	tveimur	styrktaræfingum	á	viku	á	meðan	þjálfunaríhlutun	
átti	 sér	 stað.	Þjálfunarákefðin	og	magnið	var	breytilegt	yfir	það	 tímabil.	 Styrktaræfingarnar	
fóru	fram	í	styrktarsal	íþróttahúss	Njarðvíkur,	Massa.	Fyrstu	fjórar	vikurnar	voru	tveir	til	þrír	

heilsuþjálfarar	þátttakendum	innan	handar,	eftir	það	var	ávallt	einn	heilsuþjálfari	á	staðnum.	
Styrktarþjálfunin	samanstóð	af	12	æfingum	sem	framkvæmdar	voru	í	æfingatækjum	og	tóku	
fyrir	alla	helstu	vöðvahópa	líkamans.	

Styrktaræfingarnar	 fyrir	 neðri	 líkama	 voru	 fyrir	 framanverð	 læri	 (e.	 leg	 extension),	
aftanverð	læri	(e.	leg	curl),	fótleggi	og	rassvöðva	með	fótpressu	(e.	leg	press),	kálfavöðva	(e.	
calf	extension),	og	innanverða	lærisvöðva	og	mjaðmarvöðva	(e.	hip	adduction	og	abduction).	
Styrktaræfingar	fyrir	efri	hluta	 líkamans	samanstóðu	af	æfingum	fyrir	upphandleggi,	annars	

vegar	 fyrir	 tvíhöfða	 með	 armbeygja	 (e.	 bicep	 curl)	 og	 þríhöfða	 með	 armréttu	 (e.	 tricep	
extension),	 brjóstpressa	 (e.	 chest	 press)	 fyrir	 brjóstvöðva,	 bakvöðva	 með	 róðri	 (e.	 row),	
niðurtog	(e.	pulldown)	fyrir	bak-	og	axlarvöðva	og	æfingu	fyrir	kviðsvæðið	eða	kviðvöðva	(e.	
abdominal).	

Þjálfunaráætlunin	var	sett	upp	með	tímabilaskiptingu	í	huga,	líkt	og	í	þolþjálfuninni.	Fyrstu	

vikurnar	fólust	 í	því	að	kenna	þátttakendum	á	æfingatækin,	hvernig	stilla	ætti	hvert	og	eitt	
tæki	 sem	 og	 réttar	 hreyfingar	 og	 líkamsbeitingu.	 Þjálfunaráætlunin	 tók	 mið	 af	 þessu	

aðlögunarferli	 og	 því	 var	 byrjað	 nokkuð	 rólega	 fyrstu	 2	 vikurnar,	 eða	 2	 sett	 af	 10	 til	 12	
endurtekningum	(2	x	10–12)	þar	sem	lyft	var	um	50%	þyngd	af	hámarksgetu	(50%	af	1	RM).	
Næstu	5	vikurnar	var	stígandi	í	þjálfunaráætluninni	og	endurtekningarfjöldinn	á	bilinu	12	til	18	

endurtekningar	með	tveimur	settum	(2x	12–18)	og	lyft	var	um	50–60%	þyngd	af	hámarksgetu.	
Hvíld	 á	 milli	 setta	 var	 30–40	 sekúndur.	 Með	 slíkri	 þjálfun	 gefst	 kostur	 á	 að	 byggja	 upp	
vöðvastyrk	og	vöðvaþol	þátttakenda,	auk	þess	sem	taugaaðlaganir	eru	hvað	mestar	fyrstu	6	

vikurnar	(Peterson,	Rhea,	Sen	og	Gordon,	2010).	Eftir	 fyrstu	7	vikurnar	var	 framkvæmd	ein	
róleg	 æfingavika	 (2	 x	 10–12	 og	 50%	 af	 1RM).	 Eftir	 þessa	 vikur	 breyttist	 aðaláhersla	
þjálfunaráætlunarinnar	 og	 nú	 var	 markmiðið	 að	 efla	 vöðvakraftinn.	 Þá	 fækkaði	

endurtekningafjöldanum	eða	frá	6–10	í	hverju	setti	sem	þá	urðu	tvö	og	síðar	þrjú.	Að	sama	
skapi	jókst	hámarksþyngdin	sem	lyft	var.	Með	slíkri	þjálfun	má	ná	fram	aukinni	vöðvastækkun	
(e.	hypertrophy)	sem	og	hafa	áhrif	á	kjarna	vöðvafrumunnar	og	ýta	undir	aukna	vöðvahæfni	

(Law,	Clark	og	Clark,	2016).	

Auk	 þol-	 og	 styrktarþjálfunar	 fengu	 þátttakendur	 kennslu	 og	 leiðbeiningar	 við	

teygjuæfingar	 og	 liðleikaþjálfun	 auk	 sérstakra	 æfinga	 fyrir	 kvið-	 og	 mjóbaksvæðið.	 Með	
markvissum	 teygjuæfingum	 er	 mögulegt	 að	 auka	 við	 liðleika,	 samhæfingu	 og	 bæta	

líkamsstöðu	 einstaklinga	 ásamt	 því	 að	 vera	 vöðvaslakandi,	 jafnvel	 að	 draga	 úr	 líkum	 á	
meiðslum	(Cherup	o.fl.,	2018).	
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Mynd	5.	Styrktarþjálfun	í	fullum	gang	í	heilsuræktarstöðinni	Massa.	

Fræðsluerindi	
Hluti	af	fjölþættri	heilsueflingaríhlutun	þátttakenda	voru	sex	fyrirlestrar	tengdir	hreyfingu	og	

heilsu.	Fóru	fyrirlestrarnir	fram	á	Nesvöllum	með	um	mánaðar	millibili.	Í	fyrsta	fyrirlestrinum,	
sem	haldinn	var	í	2.	viku	íhlutunartímabils,	var	farið	yfir	áhrif	þol-	og	styrktarþjálfunar	á	eldri	
einstaklinga.	Einnig	var	 farið	yfir	 skipulag	6	mánaða	þjálfunaráætlunar	þátttakenda	sem	og	

almenn	atriði	er	varða	æfingadaga	og	aðra	þætti	þjálfunar.	

Annar	 fyrirlesturinn	 fjallaði	 um	 niðurstöður	 grunnmælinga.	 Þar	 var	 farið	 yfir	 helstu	

niðurstöður	þátttakenda	og	þeim	afhend	ferilská,	sú	fyrsta	af	nokkrum,	þar	sem	niðurstöður	
upphafsmælinga	komu	fram.	Fjallað	var	um	niðurstöður	hópsins	í	heild	og	helstu	viðmið	sem	

þátttakendur	ættu	að	hafa	 í	huga	þegar	kæmi	að	markmiðum	til	næstu	missera.	Einnig	var	
farið	yfir	alþjóðleg	norm	sem	til	eru	um	flestar	mælingar	þannig	að	þátttakendur	gætu	mátað	
eigin	niðurstöður	að	þessum	viðmiðunum.	

Þriðji	 fyrirlesturinn	 bar	 heitið	 Lyf	 og	 líkamsrækt	 hjá	 eldri	 einstaklingum.	 Þar	 fór	 lyf-	 og	
öldrunarlæknir	yfir	algengustu	lyfin	sem	eldri	einstaklingar	taka	inn,	til	dæmis	blóðþrýstingslyf,	

ýmis	 lyf	 fyrir	 hjarta-	 og	 æðakerfið,	 bólgueyðandi	 lyf,	 sykursýkislyf	 og	 áhrif	 þessara	 lyfja	 á	
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þjálfun.	Einnig	var	farið	yfir	hvernig	best	sé	að	haga	inntöku	slíkra	lyfja	með	tilliti	til	æfingatíma,	

helstu	einkenni	lyfjainntöku	á	þjálfun	og	eins	hvaða	áhrif	aukin	þjálfun	hefur	á	lyfjainntöku.	

Fjórði	fyrirlesturinn	var	helgaður	næringu.	Þar	fjallaði	næringarfræðingur	um	næringu	og	

þjálfun,	hvað	ber	að	hafa	í	huga	varðandi	næringu	eldri	aldurshópa	og	æskilega	samsetningu	
máltíða	með	hliðsjón	af	orkuflokkum	og	næringargildi	matvæla.	 Einnig	 fengu	þátttakendur	

matardagbók	og	upplýsingar	um	skráningu	matvæla	svo	þeir	gætu	markvisst	skráð	hjá	sér	og	
athugað	næringarinntöku	sína.	

Fimmti	 fyrirlesturinn	 fjallaði	 um	 markmiðasetningu	 og	 hvernig	 viðhalda	 megi	 áunnum	

lífsstílsbreytingum	og	bar	heitið	Árangur	er	engin	tilviljun.	Þar	talaði	sálfræðingur	um	mikilvægi	

þess	að	setja	sér	skýr	markmið	í	heilsurækt	og	hversu	miklu	máli	hugarfarið	skiptir	þegar	kemur	
að	heilsurækt	og	öðrum	lífsstílsbreytingum.	

Í	 sjötta	 fyrirlestrinum	 voru	 teknar	 fyrir	 rannsóknir	 á	 eldri	 aldurshópum.	 Þar	 fjallaði	

prófessor	og	tölfræðingur	um	rannsóknir	Hjartaverndar	á	eldri	aldurshópum,	lífsstílsbreytingar	
og	áhættuþætti	hjarta-	og	æðasjúkdóma.	

	

Mynd	 6.	 Ólafur	 Sæmundsson	 næringarfræðingur	 með	 fræðsluerindi	 á	 Nesvöllum	 í	
Reykjanesbæ.	
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Grunnmælingar	og	samanburðarmælingar	
Grunnmælingar	 fyrir	 hóp	 1	 (H-1)	 fóru	 fram	 dagana	 2.–4.	 maí	 2017,	 áður	 en	 6	 mánaða	
heilsuræktaríhlutun	hófst.	Samanburðarmælingar	fóru	síðan	fram	hálfu	ári	síðar,	dagana	13.	
og	14.	nóvember	2017.	Grunnmælingar	fyrir	hóp	2	(H-2)	fóru	fram	dagana	15.	og	16.	nóvember	

2017.	Samanburðarmælingar	fóru	fram	rúmlega	hálfu	ári	síðar,	dagana	18.	og	19.	júlí	2018.	
Allar	mælingar	fóru	fram	í	Reykjaneshöll,	fyrir	utan	blóðmælingar	sem	framkvæmdar	voru	hjá	
Heilbrigðisstofnun	Suðurnesja	í	Reykjanesbæ	(HSS).	

Dagleg	hreyfing	

Dagleg	hreyfing	þátttakenda	var	mæld	við	upphaf	heilsueflingaríhlutunar,	dagleg	þolþjálfun	í	
mínútum	talið	og	fjöldi	skipta	í	styrktarþjálfun	á	viku.	Þátttakendur	voru	beðnir	um	að	meta	
sína	daglegu	hreyfingu	með	spurningunum;	hver	er	þín	daglega	hreyfing	í	mínútum	talið?	og	
hversu	oft	í	viku	stundar	þú	styrktarþjálfun?	Við	kynningu	á	daglegri	hreyfingu,	meðal	annars	
þol-	og	styrktarþjálfun	var	farið	yfir	hvað	skilgreinir	slíka	þjálfun.	Þolþjálfun	er	öll	skipulögð	
þjálfun	af	meðalerfiðri	til	erfiðri	ákefð	sem	reynir	á	hjarta-	og	æðakerfið,	til	dæmis	gönguferð,	

að	synda,	dansa,	leikfimi	eða	önnur	hreyfing.	Styrktarþjálfun	er	skipulögð	þjálfun	sem	felur	í	
sér	æfingu	í	styrktarsal	með	lóðum	eða	í	tækjum	(Kenney	o.fl.,	2012).	

Fyrir	íhlutunartímabilið	fengu	þátttakendur	heimablað	það	sem	þeir	skráðu	niður	og	héldu	

utan	um	 sína	daglegu	hreyfingu.	Notast	 var	 við	 þessa	 skráningu	þegar	 dagleg	hreyfing	 var	

mæld	að	6	mánaða	íhlutun	lokinni.	

SPPB-hreyfifærniprófið		

Notast	var	við	SPPB	prófið	(e.	Short	physical	performance	battery	test)	við	mat	á	hreyfifærni	
þátttakenda,	en	niðurstöður	þess	prófs	þykja	gefa	raunhæft	mat	á	hreyfifærni	eldri	borgara	

(Freire,	Guerra,	Alvarado,	Guralnik	og	Zunzunegui,	2012).	SPPB	prófið	er	þríþætt:	 Jafnvægi,	
gönguhraði	og	styrkur	í	útlimum	neðri	hluta	líkamans.	Gefin	eru	stig	fyrir	hvern	þátt	fyrir	sig,	
að	hámarki	4	stig	í	hverjum	þætti.	Hámarksstigafjöldi	í	SPPB	prófinu	er	því	12	stig.		

Í	jafnvægisprófinu	þarf	þátttakandi	að	geta	staðið	óstuddur	a)	með	fætur	samsíða	(e.	side-
by-side	stand),	b)	með	hæl	við	táberg	(e.	semi-tandem	stand)	og	c)	með	hæl	framan	við	tær	(e.	
tandem	stand).	Byrjað	var	á	því	að	láta	þátttakendur	standa	með	hæl	við	táberg.	Þátttakendur	
máttu	 velja	 hvorn	 fótinn	þeir	 höfðu	 fyrir	 framan.	 Ef	 þeir	 gátu	 ekki	 haldið	þeirri	 stöðu	 í	 10	

sekúndur	reyndu	þeir	að	standa	með	fætur	samsíða	í	10	sekúndur,	annars	reyndu	þeir	að	halda	
stöðunni	með	hæl	framan	við	tær	í	10	sekúndur,	sjá	nánar	mynd	7.	Þátttakendur	þurftu	að	
halda	hverri	stöðu	í	10	sekúndur	til	þess	að	fá	hámarksstigafjölda	í	jafnvægisprófinu.		

Við	mælingar	á	gönguhraða	gengu	þátttakendur	4	metra	á	eðlilegum	gönguhraða	þar	sem	

gönguhraði	þeirra	var	mældur	með	skeiðklukku.	Hver	þátttakandi	var	látinn	ganga	tvívegis	og	
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var	 betri	 tíminn	 skráður	 niður	 og	 notaður.	 Stigafjöldi	 reiknast	 út	 frá	 tímalengd	 4	 metra	

göngunnar.		

Styrkur	í	neðri	líkama	var	mældur	þannig	að	þátttakendur	stóðu	upp	úr	stól	og	settust	aftur	

án	þess	að	notast	við	hendur	5	skipti	i	röð.	Þetta	áttu	þeir	að	framkvæma	eins	hratt	og	þeir	
mögulega	gátu	og	var	tími	þeirra	mældur	með	skeiðklukku.	Stigafjöldi	reiknast	út	frá	tímalengd	

(Guralnik	o.fl.,	1994).		

	

Mynd	7.	SPPB	prófin,	leiðbeiningar	og	stigagjöf.	Jafnvægi	(1),	gönguhraði	(2)	og	staðið	upp	
af	stól	(3).	

	

	

Mynd	 8a	 og	 8b.	 Framkvæmd	 æfinga	 við	 SPPB	 prófin,	 mæling	 á	 gönguhraða	 (8a)	 og	
vöðvastyrk	þar	sem	staðið	er	upp	af	stól	(8b)	(Rikli	og	Jones,	2013).	

	

B	



	

29	

6	mínútna	göngupróf	

Þol	þátttakenda	var	mælt	með	6	mínútna	gönguprófi	(e.	6-minute	walk	test).	Slíkt	próf	er	talið	
gefa	góða	sýn	á	þol	eldri	einstaklinga	þar	sem	álag	er	neðan	hámarks	á	meðan	prófi	stendur	
(Du,	Newton,	Salamonson,	Carrieri-Kohlman	og	Davidson,	2009).	Þó	ber	að	hafa	í	huga	að	fyrir	
þá	einstaklinga	sem	búa	að	mikilli	úthaldsgetu	er	þetta	próf	ekki	áreiðanlegasta	mælingin	á	

þoli	(Heresi	og	Dweik,	2011).	Hjartsláttur	þátttakenda	var	mældur	með	púlsmæli	fyrir	göngu,	
strax	að	göngu	lokinni	og	einni	mínútu	síðar.	Þátttakendur	gengu	innandyra	á	gervigrasvelli	

eftir	20	metra	langri	braut	og	voru	4	stólar	meðfram	brautinni	þar	sem	þeim	gafst	færi	á	að	
hvíla	 sig	 ef	 svo	 bar	 undir.	 Þátttakendur	 gengu	 einir	 og	 óstuddir	 en	 rannsakandi	 gaf	 þeim	
upplýsingar	um	gang	mála	og	hvatningu	á	tveggja	mínútna	fresti	(Enright,	2003).		

Vöðvaþol	

Vöðvaþol	 í	 efri-	 og	 neðri	 líkama	 var	 mælt	 með	 því	 að	 þátttakendur	 framkvæmdu	 sömu	
hreyfinguna	í	30	sekúndur	á	meðan	rannsakendur	töldu	endurtekningarnar.		

Við	mælingar	á	vöðvaþoli	 í	efri	 líkama	sátu	þátttakendur	með	handlóð	og	framkvæmdu	

armbeygju	 (e.	 arm	 curl).	 Karlar	 fengu	 2,3	 kílógramma	 handlóð	 og	 konur	 1,8	 kílógramma	
handlóð.	Við	upphafsstöðu	æfingar	halda	þátttakendur	á	handlóðinu	meðfram	síðu	og	með	

réttan	olnboga.	Úr	þeirri	stöðu	beygja	þeir	olnboga	og	 lyfta	þannig	handlóðinu	 í	átt	að	öxl.	
Þegar	handlóðið	er	nánast	komið	í	snertingu	við	öxl	og/eða	ekki	er	mögulegt	að	beygja	olnboga	

frekar	er	farið	með	handlóðið	aftur	 í	upphafsstöðu	með	því	að	rétta	úr	olnboga	á	ný.	Þessi	
hreyfing	 er	 síðan	 endurtekin	 eins	 oft	 og	 eins	 hratt	 og	 þátttakandi	 mögulega	 getur	 á	 30	
sekúndum.	Æfingin	var	framkvæmd	á	báðum	höndum.	

Við	mælingar	á	vöðvaþoli	í	neðri	líkama	stóðu	þátttakendur	upp	úr	stól	og	settust	aftur	án	
þess	að	notast	við	hendur,	 sem	voru	krosslagðar	á	brjóstkassa.	Þetta	áttu	þátttakendur	að	

framkvæma	eins	oft	og	þeir	mögulega	gátu	á	30	sekúndum	(Rikli	og	Jones,	2013).	

Líkamsmælingar	

Hæð	þátttakenda	var	mæld	ásamt	mittis-	og	mjaðmaummáli.	Notast	var	við	hæðarmæli	sem	
festur	var	upp	á	vegg	og	mælt	með	0,1	cm	nákvæmni.	Við	ummálsmælingar	var	notast	við	

málband	þar	sem	ummál	mittis	(mitt	á	milli	efsta	hluta	mjaðmarbeina	og	lægsta	rifbeins)	og	
ummál	mjaðma	(breiðasti	hluti	mjaðma)	var	mælt	með	1	cm	nákvæmni.	

Þyngd	þátttakenda	og	líkamssamsetning	var	mæld	með	InBody	230	BIA	líkamsskanna	(e.	
Bioelectrical	Impedance	Analysis;	InBody	Co.	Kórea).	Með	slíkum	skanna	er	mögulegt	að	reikna	

út	BMI	(kg/m2)	þátttakenda,	vöðvamassa,	fitumassa	og	fituprósentu.	Árangursríkasta	aðferðin	
við	 mælingar	 á	 vöðvamassa	 er	 segulómun	 (e.	 MRI,	 magnetic	 reconance	 imaging),	
tölvusneiðmynd	 (e.	 CT,	 computed	 tomography)	 eða	 DEXA	 skanni	 (e.	 dual	 energy	 x-ray)	
(Binkley,	 Krueger	 og	 Buehring,	 2013).	 Hinsvegar	 eru	 slíkar	 mælingar	 kostnaðarsamar	 og	
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tímafrekar.	 Mælingar	 með	 BIA	 skanna	 þykja	 gefa	 nokkuð	 raunhæfar	 niðurstöður	 á	

líkamssamsetningu	einstaklinga	og	hægt	að	styðjast	við	niðurstöður	þess	í	rannsóknum	sem	
þessari	(De	Rui	o.fl.,	2017;	Janssen,	Heymsfield,	Baumgartner	og	Ross,	2000).	

Blóðþrýstingur	og	blóðmælingar	

Blóðþrýstingur	 í	 hvíld,	 slagbilsþrýstingur	 (e.	 systolic),	 þanbilsþrýstingur	 (e.	 diastolic)	 og	
hvíldarhjartsláttur	var	mældur	með	Omron	M4-I	blóðþrýstingsmæli.	Gerðar	voru	2	mælingar	
og	notast	við	meðaltal	þeirra.	Þátttakendur	voru	látnir	bíða	í	að	minnsta	kosti	fimm	mínútur	í	

rólegu	 umhverfi	 áður	 en	 blóðþrýstingur	 var	 tekinn	 og	 liðu	 um	 30	 –	 60	 sekúndur	 á	 milli	
mælinga.		

Blóðprufur	voru	teknar	að	morgni	dags	þar	sem	þátttakandi	var	 fastandi	 frá	því	kvöldið	

áður.	 Gildin	 sem	 mæld	 voru	 í	 blóðmælingum	 voru:	 Heildarkólesteról,	 HDL	 kólesteról,	
þríglýseríðar	og	blóðsykur	(glúkósi).		

Niðurstöður	 úr	 ummálsmælingum,	 blóðþrýstingsmælingum	 og	 blóðmælingum	 voru	

notaðar	til	þess	að	greina	efnaskiptavillu	þátttakenda.	Af	þeim	193	þátttakendum	sem	tóku	
þátt	í	verkefninu	fóru	165	þeirra	í	báðar	blóðmælingarnar	(57	karlar	og	108	konur).	Ástæður	
þess	að	þátttakendur	komust	ekki	í	báðar	blóðmælingarnar	eru	meðal	annars	ferðir	erlendis	á	

meðan	blóðmælingar	fóru	fram,	veikindi	þátttakenda	eða	aðrar	ástæður.	

Við	 úrvinnslu	 gagna	 er	 ekki	 leiðrétt	 fyrir	 lyfjainntöku	 þátttakenda,	 hvorki	 við	 upphaf	

heilsueflingaríhlutunar	né	að	henni	lokinni.	Því	er	ekki	gerður	greinarmunur	á	því	við	birtingu	
niðurstaðna	hvort	einstaklingur	taki	inn	lyf	eður	ei.	

8	feta	hreyfijafnvægi		

Átta	feta	hreyfijafnvægisprófið	(e.	8	foot	up	and	go	test)	er	notað	til	að	mæla	hreyfijafnvægi	
og	snerpu	í	hreyfingu	sem	felst	í	því	að	standa	upp	af	stól,	ganga	út	fyrir	keilu	og	setjast	aftur	
niður	í	stólinn.	Í	upphafi	prófs	er	þátttakandi	beðinn	um	að	setjast	á	miðjan	stólinn	með	bakið	

beint,	fætur	á	gólfi	og	hendur	á	lærunum.	Þegar	þátttakandi	er	kominn	í	rétta	stöðu	fer	hann	
af	stað	þegar	hann	er	tilbúinn	og	tíminn	settur	af	stað.	Staðið	er	upp	af	stólnum,	gengið	eins	
hratt	og	mögulegt	er	 í	kringum	keiluna,	til	baka	aftur	og	sest	 í	stólinn.	Tíminn	er	stöðvaður	

þegar	þátttakandi	sest	aftur	í	stólinn.	Mæld	er	átta	feta	(2,44	metra)	göngubraut	frá	fremri	
stólfótum.	Sett	er	keila	við	brautarenda.	Hver	þátttakandi	var	látinn	ganga	tvívegis,	báðir	tímar	
skráðir	en	sá	betri	notaður	(Rikli	og	Jones,	2013).	
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Mynd	9.	Átta	feta	hreyfijafnvægi	(Rikli	og	Jones,	2013).	

Liðleiki	

Liðleiki	þátttakenda	í	efri-	og	neðri	líkama	var	mældur	með	mælistiku	með	1	cm	nákvæmni.	
Liðleiki	í	öxlum	var	mældur	með	því	að	teygja	hendur	aftur	fyrir	bak	og	liðleiki	í	neðri	líkama	
með	því	að	teygja	handleggi	fram	að	fótum	í	sitjandi	stöðu.		

Við	mælingar	á	liðleika	í	öxlum	stóðu	þátttakendur.	Hægri	handleggur	var	teygður	yfir	og	

aftur	 fyrir	 hægri	 öxl	 og	 niður	 eftir	 hægra	 herðablaði,	 eins	 langt	 og	 mögulegt	 var.	 Vinstri	
handleggur	var	settur	aftur	 fyrir	bak	og	teygður	upp	 í	átt	að	hægri	hendinni.	Mælistika	var	
síðan	sett	á	milli	löngu	tangar	vinstri	og	hægri	handar	og	fjarlægðin	á	milli	mæld	og	skráð.	Ef	

þátttakandi	náði	ekki	saman	með	fingurnir	var	liðleikinn	(talan)	neikvæður	eða	mínus	tala	og	
að	sama	skapi	jákvæð	tala	ef	hendurnar	náðu	saman.	Liðleiki	í	vinstri	öxl	var	mældur	með	sama	
hætti.	Fékk	hver	þátttakandi	tvær	tilraunir	hvoru	megin	og	var	betri	mælingin	skráð,	sjá	nánar	

mynd	10	a.	

Við	mælingar	 á	 liðleika	 í	 neðri	 líkama	 sátu	 þátttakendur	 fremst	 á	 setu	 stóls	 og	 teygðu	

handleggi	og	lófa	sem	lá	á	mælistiku	niður	eftir	fótlegg.	Fótleggurinn	er	hafður	beinn,	hællinn	
í	gólfi	og	ökklinn	krepptur	í	90°.	Hinn	fótleggurinn	er	beygður	um	hné	í	90°.	Þegar	búið	var	að	

koma	þátttakanda	í	upphafsstöðu	var	mælistika	lögð	á	hnéð	þannig	að	núllpunkturinn	var	við	



32	

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

vinstri	hendi	ef	verið	var	að	mæla	hægri	fót	og	svo	öfugt,	og	lófa	hinnar	handar	þar	yfir.	Þar	
næst	 var	 handleggjum	 og	 efri	 líkama	 rennt	 fram	 og	 niður	 eftir	mælistikunni	 eins	 langt	 og	
mögulegt	var,	alveg	að	sársaukamörkum	og	reynt	að	halda	þeirri	stöðu	í	um	tvær	sekúndur.	

Bilið	frá	núllpunkti	að	fingurgómi	löngutangar	neðri	handar	var	mælt.	Ef	þátttakandi	náði	ekki	
núllpunkti	var	liðleikinn	(talan)	neikvæð	eða	mínus	tala	og	að	sama	skapi	jákvæð	tala,	plús	tala,	
ef	þátttakandi	náði	fram	yfir	núllpunkt.	Fékk	hver	þátttakandi	tvær	tilraunir	hvoru	megin	og	

var	betri	mælingin	skráð,	sjá	nánar	mynd	10	b.	

	

Mynd	10a	og	10b.	Liðleiki	í	efri	líkama	(10a)	og	neðri	líkama	(10b)	(Rikli	og	Jones,	2013).	

Styrktarmælingar	

Framkvæmdar	voru	styrktarmælingar	 í	efri	 líkama	með	mælingu	á	gripstyrk	hvorrar	handar	

fyrir	sig.	Gripstyrkurinn	var	mældur	með	sérhæfðu	mælitæki	þar	sem	þátttakandi	sat	á	stól	
með	olnboga	þeirrar	handar	sem	verið	var	að	mæla	beygðan	í	90°	og	hélt	utan	um	mælitækið.	
Því	næst	kreisti	hann	mælitækið	eins	fast	og	unnt	var	og	hámarksgripstyrkur	mældur.	Fékk	

hver	þátttakandi	tvær	tilraunir	hvoru	megin	og	var	besta	mælingin	skráð.	

Úrvinnsla	gagna	
Leyfi	 fyrir	 rannsókninni	 var	 fengið	hjá	Vísindasiðanefnd,	VSNb2016110021/03.03.	Gætt	 var	

nafnleyndar	 þátttakenda	 með	 rannsóknarnúmerum.	 Línuleg	 aðhvarfsgreining	 fyrir	
endurteknar	 mælingar	 var	 notuð	 við	 tölfræðigreiningu	 á	 gögnunum.	 Aðhvarfsgreining	 er	
notuð	til	að	kanna	hvort	samband	sé	á	milli	einnar	samfelldar	svarbreytu	og	einnar	eða	fleiri	

skýribreyta.	Einfalt	línulegt	aðhvarfsgreiningarlíkan	er	líkan	á	forminu:	Y	=	β0	+β1x.	Leiðrétt	var	
fyrir	 aldri.	 Gögn	 voru	 slegin	 inn	 í	Microsoft	 Excel,	þar	 sem	niðurstöður	 voru	 greindar	með	
notkun	á	R	 tölfræðiforriti,	 útgáfu	3.5.1.	 Í	 tölfræðiforritinu	 voru	pakkarnir	 lme4	 og	geepack	

B	A	
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notaðir,	þar	sem	skipanirnar	lmer	og	geelm	voru	notaðar	til	að	greina	tölfræðigögnin	og	búa	

til	líkön	til	að	lýsa	breytingum	á	milli	mælinga.	Annars	vegar	lmer	fyrir	samfelldar	útkomur	og	
hins	vegar	geelm	fyrir	flokkaðar	útkomur.	Marktækni	var	miðuð	við	5%	marktektarmörk	(p	<	
0,05)	og	öryggisbil	95%.	
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4 Niðurstöður	

Niðurstöðukafla	er	skipt	í	fimm	undirflokka.	Fyrst	er	fjallað	almennt	um	þátttakendur.	Næst	
eru	 líkamsmælingar	 teknar	 fyrir,	 síðan	 hreyfigeta,	 afkastageta	 og	 að	 lokum	 fjallað	 um	

niðurstöður	á	mælingum	á	efnaskiptavillu.		

Þátttakendur	og	brottfall	
Af	þeim	223	þátttakendum,	76	karlar	og	147	konur,	sem	skráðu	sig	í	verkefnið	luku	alls	193	

þátttakendur,	65	karlar	og	128	konur,	sex	mánaða	heilsueflingaríhlutun	sem	gerir	brottfall	upp	
á	13,5%.	Samtals	107	þátttakendur	(86,8%),	33	karlar	og	74	konur	úr	R-1	og	86	þátttakendur	
(81,4%),	 32	 karlar	 og	 54	 konur	 úr	 R-2	 luku	 sex	 mánaða	 þjálfunaríhlutun.	 Þar	 sem	 báðir	

hóparnir,	 R-1	 og	 R-2	 hlutu	 samskonar	 heilsueflingaríhlutun	 verða	 allar	 niðurstöður	
þátttakenda	birtar	sem	ein	heild	og	ekki	gerður	munur	á	hvort	þátttakendur	komi	úr	R-1	eða	
R-2.	Meðalaldur	þeirra	var	74,5	ár	og	voru	þátttakendur	á	aldrinum	65–95	ára.	Meðalaldur	

karla	var	76	ár	en	meðalaldur	kvenna	73,8	ár.	Nánari	útlistun	á	grunnupplýsingum	þátttakenda	
má	sjá	í	töflu	1.		

	

Tafla	1.	Grunnupplýsingar	þátttakenda	(n	=	193).	

Grunnupplýsingar	

þátttakenda	

Karlar	(n	=	65)	

Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Konur	(n	=	128)	

Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Aldur	(ár)	 76,0	±	6,1	(66-95)	 73,8	±	5,7	(65-88)	

Hæð	(cm)	 175,6	±	5,1	(164,3-187,4)	 163,4	±	5,6	(151,2-177,2)	

Þyngd	(kg)	 92,1	±	12,3	(65,6-142,4)	 79,5	±	16,4	(51,9-144,1)	

BMI	(kg/m2)	 29,8	±	4,0	(21,9-46)	 29,8	±	5,8	(19,9-51)	

Gildi	eru	sýnd	í	meðaltölum,	staðalfrávikum	(SD)	og	spönn	(lægsta	og	hæsta	gildi).	

cm	=	sentimeter;	kg	=	kílógramm;	BMI	=	líkamsþyndarstuðull;	m	=	meter;	m2	=	meter	í	öðru	veldi.	

	

Dagleg	hreyfing	þátttakenda	við	upphaf	heilsueflingaríhlutunar	náði	tæplega	12	mínútum	
að	meðaltali	á	dag	í	þolþjálfun	og	fjöldi	skipta	í	viku	við	styrktarþjálfun	var	um	0,3	skipti.	Við	

þolþjálfun	hreyfðu	karlmenn	sig	meira,	eða	um	14,6	mínútur	á	dag	á	meðan	konur	náðu	10,6	
mínútum.	Fjöldi	 skipta	 í	 styrktarþjálfun	var	 svipaður	eða	0,33	skipti	hjá	körlum	og	0,27	hjá	
konum.	Að	 íhlutun	 lokinni	 var	dagleg	þolþjálfun	þátttakenda	 komin	upp	 í	 23,5	mínútur	 að	

meðaltali,	karlar	í	25	mínútur	á	dag	og	konur	í	22,7	mínútur	á	dag.	Fjöldi	skipta	í	styrktarþjálfun	
jókst	einnig,	að	meðaltali	fóru	þátttakendur	í	1,67	skipti	á	viku	í	styrktarþjálfun	hvort	sem	um	
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var	 að	 ræða	 karla	 eða	 konur.	 Tafla	 2	 sýnir	 daglega	 hreyfingu	 þátttakenda	 við	 upphaf	

heilsueflingaríhlutunar	(Mæling	1)	og	að	sex	mánaða	heilsueflingaríhlutun	lokinni	(Mæling	2).	

	

Tafla	2.	Meðaltalsmunur	og	breytingar	á	daglegri	hreyfingu	hjá	hópnum	í	heild	(n=193),	
körlum	(n=65)	og	konum	(n=118).	

	

Breytur	

Dagleg	hreyfing	

Mæling	1	(M1)	

Grunnmæling	

Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Mæling	2	(M2)	

Eftir	6	mánaða	þjálfun	

Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Dagleg	þolþjálfun	(mínútur	á	dag)	 		 	

		Allir	 11,98	±	11,03	(0-60)	 23,51	±	13,08	(0-60)	

		Karlar	 14,56	±	10,50	(0-43)	 25,03	±	12,81	(0-51)	

		Konur	 10,61	±	11,62	(0-60)	 22,73	±	13,56	(0-60)	

Styrktarþjálfun	(skipti	í	viku)	 	 	

		Allir	 0,31	±	0,86	(0-4)	 1,67	±	0,48	(0-4)	

		Karlar	 0,33	±	0,87	(0-4)	 1,67	±	0,47	(0-4)	

		Konur	 0,27	±	0,83	(0-4)	 1,66	±	0,51	(0,2-3,2)	

Gildi	eru	sýnd	í	meðaltölum,	staðalfrávikum	(SD)	og	spönn	(lægsta	og	hæsta	gildi).	
	

Líkamsmælingar	
Þegar	 líkamsmælingar	eru	 skoðaðar	að	 lokinni	 sex	mánaða	heilsueflingaríhlutun	má	greina	
tölfræðilega	marktækan	mun	 á	 öllum	breytum,	 hvort	 sem	 litið	 er	 á	 hópinn	 sem	heild	 eða	
honum	kynjaskipt.	Tafla	3	sýnir	niðurstöður	líkamsmælinga	við	upphaf	heilsueflingaríhlutunar	

(Mæling	1)	og	að	sex	mánaða	heilsueflingaríhlutun	lokinni	(Mæling	2).
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Tafla	3.		Meðaltalsmælingar	og	breytingar	á	líkamsmælingum	hjá	hópnum	í	heild	(n=193),	körlum	(n=65)	og	konum	(n=128).	

	
Breytur	
Líkamsmælingar	

Mæling	1	(M1)	
Grunnmæling	

Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Mæling	2	(M2)	
Eftir	6	mánaða	þjálfun	
Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Breyting	
Munur	á	milli	M1	og	M2	
Meðaltalsmunur	(SE)	

p-gildi	

Þyngd	(kg)	 	 	 	 	
		Allir	 83,7	±	16,2	(51,9-144,1)	 82,6	±	15,7	(50,3-142,3)	 -1,12	(0,21)	***	 <	0,001	
		Karlar	 92,1	±	12,3	(65,6-142,4)	 90,6	±	12,1	(63,9-132,4)	 -1,48	(0,37)	***	 <	0,001	
		Konur	 79,5	±	16,4	(51,9-144,1)	 78,6	±	15,9	(50,3-142,3)	 -0,94	(0,25)	***	 <	0,001	
BMI	(kg/m2)	 	 	 	 	
		Allir	 29,8	±	5,2	(19,9-51)	 29,3	±	4,9	(20,0-50,1)	 -0,45	(0,09)	***	 <	0,001	
		Karlar	 29,8	±	4,0	(21,9-46)	 29,3	±	3,8	(21,4-42,7)	 -0,40	(0,11)	***	 <	0,001	
		Konur	 29,8	±	5,8	(19,9-51)	 29,4	±	5,4	(20-50,1)	 -0,51	(0,13)	***	 <	0,001	
Vöðvamassi	(kg)	 	 	 	 	
		Allir	 28,3	±	6,0	(17,3-43,5)	 28,5	±	5,9	(17,5-44,3)	 0,23	(0,08)	**	 			0,003	
		Karlar	 34,9	±	3,6	(24,9-43,5)	 35,0	±	3,7	(26,2-44,3)	 0,27	(0,13)	*	 			0,032	
		Konur	 25,1	±	3,8	(17,3-40,3)	 25,3	±	3,7	(17,5-42)	 0,21	(0,10)	*	 			0,031	
Fitumassi	(kg)	 	 	 	 	
		Allir	 32,3	±	10,9	(12,2-72,5)	 30,8	±	10,5	(10,7-67,8)	 -1,62	(0,20)	***	 <	0,001	
		Karlar	 29,4	±	9,4	(12,2-67,7)	 27,8	±	8,9	(10,7-59,4)	 -1,83	(0,34)	***	 <	0,001	
		Konur	 33,8	±	11,4	(14,2-72,5)	 32,3	±	11,0	(14,3-67,8)	 -1,51	(0,25)	***	 <	0,001	
Mittisummál	(cm)	 	 	 	 	
		Allir	 102,3	±	13,2	(73-145)	 100,7	±	13,0	(74-144)	 -1,63	(0,35)	***	 <	0,001	
		Karlar	 108,4	±	10,4	(89-142)	 106,8	±	10,7	(85-138)	 -1,62	(0,53)	**	 			0,003	
		Konur	 99,1	±	13,3	(73-145)	 97,5	±	12,9	(74-144)	 -1,63	(0,46)	***	 <	0,001	
Slagbilsþrýstingur	(mmHg)	 	 	 	 	
		Allir	 149,6	±	18,9	(100-205)	 140,3	±	17,3	(102-187)	 -9,34	(1,35)	***	 <	0,001	
		Karlar	 148,2	±	19,6	(106-185)	 139,5	±	16,8	(102-184)	 -8,66	(2,64)	**	 				0,002	
		Konur	 150,3	±	18,6	(100-205)	 140,6	±	17,7	(102-187)	 -9,71	(1,54)	***	 <	0,001	
Þanbilsþrýstingur	(mmHg)	 	 	 	 	
		Allir	 82,8	±	10,5	(52-111)	 80,4	±	10,4	(47-112)	 -2,35	(0,72)	***	 <	0,001	
		Karlar	 83,0	±	10,8	(52-105)	 79,8	±	11,8	(47-112)	 -3,15	(1,42)	*	 		0,03	
		Konur	 82,8	±	10,3	(62-111)	 80,7	±	9,7	(59-109)	 -1,95	(0,81)	*	 		0,02	
Gildi	eru	sýnd	í	meðaltölum,	staðalfrávikum	(SD),	spönn	(lægsta	og	hæsta	gildi),	meðaltalsmun	mælinga	1	og	2	og	staðalskekkju	(SE).	
kg	=	kílógrömm;	BMI	=	líkamsþyndarstuðull;	m	=	metrar;	m2	=	metrar	í	öðru	veldi;	cm	=	sentimetrar;	mmHg	=	millimetrar	af	kvikasilfri.	

Tölfræðilega	marktækur	munur:	*	p	<0,05,	**	p	<0,01,	***	p	<	0,001.	
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Þyngd	þátttakenda	lækkaði	á	6	mánaða	þjálfunartíma	að	meðaltali	um	1,1	kg	(p	<	0,001),	
eða	1,3%	og	átti	sú	breyting	sér	stað	hjá	báðum	kynjum.	Karlar	misstu	að	meðaltali	1,48	kg	(p	
<	0,001)	og	konur	0,94	kg	(p	<	0,001).	Að	sama	skapi	lækkaði	líkamsþyngdarstuðull	þátttakenda	

um	1,7%,	fór	úr	29,8	kg/m2	niður	í	29,3	kg/m2	(p	<	0,001),	karlar	lækkuðu	líkamsþyngdarstuðul	
sinn	um	0,40	kg/m2	(p	<	0,001)	og	konur	um	0,51	kg/m2	(p	<	0,001).	Áhugavert	er	að	sjá	að	
líkamsþyngdarstuðull	kynjanna	er	nánast	sá	sami,	bæði	við	mælingu	1	og	mælingu	2,	sjá	nánar	

töflu	3.		

Vöðvamassi	þátttakanda	eykst	örlítið	á	milli	mælinga	svo	marktækur	munur	er	þar	á,	fer	

úr	28,3	kg	í	28,5	kg	eða	um	0,7%.	Töluverður	munur	er	á	vöðvamassa	kynjanna,	þar	sem	karlar	
hafa	umtalsvert	meiri	 vöðvamassa	en	konur.	Karlar	 juku	vöðvamassa	 sinn	um	0,27	kg	 (p	 =	
0,032)	og	konur	um	0,21	kg	(p	=	0,031).	Fitumassi	þátttakenda	minnkaði	um	1,62	kg	(p	<	0,001)	
eða	4,6%	hjá	hópnum	í	heild,	fór	úr	29,4	kg	niður	í	27,8	kg	(p	<	0,001)	hjá	körlum	á	meðan	
fitumassi	kvenna	var	33,8	kg	við	mælingu	1	og	32,3	kg	(p	<	0,001)	við	mælingu	2.	Benda	þessar	

niðurstöður	til	þess	að	munur	á	líkamsþyngd	þátttakenda	sem	sjá	má	á	milli	mælinga	stafi	af	
minni	fitumassa	þátttakenda,	sjá	nánar	töflu	3.	

Mittisummál	hjá	báðum	kynjum	minnkaði	 á	milli	mælinga	um	1,63	 cm	 (p	 <	0,001).	Hjá	
körlum	var	munurinn	1,62	cm	(p	=	0,003)	eða	1,5%	og	hjá	konum	um	1,63	cm	(p	<	0,001)	eða	
1,6%,	sjá	nánar	töflu	3.	

Slagbilsþrýstingur	þátttakenda	lækkaði	um	6,2%,	úr	149,6	mmHg	og	niður	í	140,3	mmHg	

(p	<	0,001).	Karlar	lækkuðu	um	5,9%,	úr	148,2	mmHg	í	139,5	mmHg	(p	0,002)	og	konur	um	
6,5%,	úr	150,3	mmHg	í	140,6	mmHg	(p	<	0,001).	Hvað	varðar	þanbilsþrýstinginn	þá	lækkaði	

hann	um	2,9%	hjá	hópnum	í	heild,	úr	82,8	mmHg	niður	í	80,4	mmHg	(p	<	0,001),	karlar	um	
3,7%,	úr	83	mmHg	í	79,8	mmHg	(p	=	0,03)	og	konur	um	2,5%,	úr	82,8	mmHg	í	80,7	mmHg	(p	=	
0,02),	sjá	nánar	töflu	3.	

Hreyfigeta	
Greina	 má	 jákvæða	 breytingu	 á	 hreyfigetu	 þátttakenda	 í	 öllum	 mælingum	 þó	 svo	 að	
marktækur	 munur	 sé	 ekki	 til	 staðar	 í	 þeim	 öllum.	 Tafla	 4	 sýnir	 niðurstöður	 mælinga	 á	
hreyfigetu	 við	 upphaf	 heilsueflingaríhlutunar	 (Mæling	 1)	 og	 að	 sex	 mánaða	

heilsueflingaríhlutun	lokinni	(Mæling	2).	
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Tafla	4.		Meðaltalsmælingar	og	breytingar	á	hreyfigetu	hjá	hópnum	í	heild	(n=193),	körlum	(n=65)	og	konum	(n=128).	

	
Breytur	
Hreyfigeta	

Mæling	1	(M1)	
Grunnmæling	

Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Mæling	2	(M2)	
Eftir	6	mánaða	þjálfun	
Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Breyting	
Munur	á	milli	M1	og	M2	
Meðaltalsmunur	(SE)	

p-gildi	

SPPB	(stig)	 	 	 	 	
		Allir	 11,3	±	1,1	(7-12)	 11,6	±	0,9	(7-12)	 0,25	(0,07)	***	 <	0,001	
		Karlar	 11,3	±	1,1	(7-12)	 11,6	±	0,8	(9-12)	 0,23	(0,13)		 0,08	
		Konur	 11,3	±	1,1	(7-12)	 11,5	±	0,9	(7-12)	 0,26	(0,08)	***	 <	0,001	
8-feta	göngujafnvægi	(sek)	 	 	 	 	
		Allir	 5,7	±	1,2	(3,42-10,88)	 5,6	±	1,2	(3,35-11,01)	 -0,11	(0,08)	 0,17	
		Karlar	 5,7	±	1,3	(3,42-10,88)	 5,5	±	1,3	(3,35-10,40)	 -0,18	(0,12)	 0,14	
		Konur	 5,7	±	1,2	(3,52-8,99)	 5,7	±	1,1	(3,97-11,01)	 -0,07	(0,10)	 0,48	
Liðleiki	hægri	fótur	(cm)	 	 	 	 	
		Allir	 2,4	±	10,8	(-25-40)	 4,6	±	10,6	(-24-29)	 2,05	(0,57)	***	 <	0,001	
		Karlar	 -3,4	±	9,2	(-25-18)	 -0,6	±	9,6	(-24-26)	 2,61	(1,08)	*	 0,02	
		Konur	 5,3	±	10,4	(-20-40)	 7,2	±	10,1	(-18-29)	 1,79	(0,67)	**	 0,008	
Liðleiki	hægri	öxl	(cm)	 	 	 	 	
		Allir	 -16,3	±	13,3	(-50-11)	 -14,7	±	12,6	(-43-12)	 1,2	(0,42)	**	 0,005	
		Karlar	 -26,3	±	10,8	(-50-2)	 -24,0	±	10,2	(-43-2)	 1,91	(0,81)	*	 0,02	
		Konur	 -11,2	±	11,4	(-40-11)	 -10,1	±	11,1	(-40-12)	 0,86	(0,48)		 0,08	
Liðleiki	vinstri	fótur	(cm)	 	 	 	 	
		Allir	 1,7	±	10,7	(-28-40)	 5,0	±	10,7	(-26-31)	 3,20	(0,55)	***	 <	0,001	
		Karlar	 -3,9	±	9,6	(-28-15)	 -0,7	±	10,0	(-26-25)	 3,30	(1,01)	**	 0,002	
		Konur	 4,6	±	10,2	(-21-40)	 7,9	±	9,9	(-20-31)	 3,15	(0,66)	***	 <	0,001	
Liðleiki	vinstri	öxl	(cm)	 	 	 	 	
		Allir	 -21,3	±	12,8	(-62-10)	 -18,3	±	11,9	(-46-9)	 2,41	(0,46)	***	 <	0,001	
		Karlar	 -31,1	±	8,1	(-52--13)	 -27,1	±	9,2	(-46-0)	 3,99	(1,00)	***	 <	0,001	
		Konur	 -16,2	±	11,8	(-62-10)	 -13,7	±	10,5	(-38-9)	 1,55	(0,44)	***	 <	0,001	
Gildi	eru	sýnd	í	meðaltölum,	staðalfrávikum	(SD),	spönn	(lægsta	og	hæsta	gildi),	meðaltalsmun	mælinga	1	og	2	og	staðalskekkju	(SE).	
SPPB	=	Short	physical	performance	battery	test;	sek	=	sekúndur;	cm	=	sentimetrar.	
Tölfræðilega	marktækur	munur:	*	p	<0,05,	**	p	<0,01,	***	p	<	0,001.	
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Hópurinn	sem	heild	jók	stigasöfnun	sína	í	SPPB	prófinu	úr	11,3	stigum	að	meðaltali	í	11,6	
stig	sem	er	marktækur	munur	(p	<	0,001).	Hámarksstigafjöldi	í	SPPB	prófinu	er	12	stig.	Hvað	
varðar	8-feta	göngujafnvægi	var	ekki	marktækur	munur	á	milli	mælinga,	hvorki	hjá	báðum	
kynjum	eða	öllum	hópnum	í	heild.		

Í	liðleikamælingum	fóta	og	handleggja	má	greina	marktækan	mun	í	öllum	mælingum	hjá	
hópnum	í	heild.	Liðleiki	hægri	fótar	jókst	um	2,2	cm,	fór	úr	2,4	cm	að	meðaltali	í	4,6	cm	(p	<	
0,001).	Karlar	juku	liðleika	sinn	um	2,61	cm	(p	=	0,02)	og	konur	um	1,79	cm	(p	=	0,008).	Liðleiki	
vinstri	fótar	jókst	að	sama	skapi	um	3,2	sm	hjá	öllum	hópnum,	úr	1,7	sm	í	5	sm	(p	<	0,001),	hjá	
körlum	um	3,3	cm	(p	=	0,002)	og	konum	um	3,15	cm	(p	<	0,001).	Liðleiki	hægri	handar	batnaði	
um	1,6	sm,	var	-16,3	sm	en	fór	í	-14,7	sm	(p	=	0,005),	hjá	körlum	um	1,91	cm	(p	=	0,02)	en	hjá	
konum	um	0,86	cm	svo	ekki	var	marktækur	munur	á.	Liðleiki	vinstri	handar	batnaði	um	3	sm,	
var	-21,3	cm	og	fór	í	-18,3	cm	(p	<	0,001),	karlar	juku	liðleika	um	3,99	cm	(p	<	0,001)	og	konur	
um	1,55	cm	(p	<	0,001).		

Afkastageta	
Tafla	5	sýnir	niðurstöður	mælinga	á	afkastagetu	við	upphaf	heilsueflingaríhlutunar	(Mæling	1)	
og	að	sex	mánaða	heilsueflingaríhlutun	 lokinni	 (Mæling	2).	Greina	má	 jákvæða	breytingu	á	
afkastagetu	þátttakenda	 í	öllum	mælingum	þó	svo	að	marktækur	munur	sé	ekki	til	staðar	 í	
þeim	öllum.
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Tafla	5.		Meðaltalsmælingar	og	breytingar	á	afkastagetu	hjá	hópnum	í	heild	(n=193),	körlum	(n=65)	og	konum	(n=128).	
	

Breytur	
Afkastageta	

Mæling	1	(M1)	
Grunnmæling	

Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Mæling	2	(M2)	
Eftir	6	mánaða	þjálfun	
Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Breyting	
Munur	á	milli	M1	og	M2	
Meðaltalsmunur	(SE)	

p-gildi	

Staðið	upp	af	stól	(tíðni	á	30	sek)	 	 	 	 	
		Allir	 12,1	±	2,9	(6-27)	 14,8	±	3,8	(2-33)	 2,68	(0,23)	***	 <	0,001	
		Karlar	 13,0	±	3,6	(7-27)	 15,4	±	4,0	(8-30)	 2,42	(0,41)	***	 <	0,001	
		Konur	 11,7	±	2,4	(6-20)	 14,5	±	3,7	(2-33)	 2,81	(0,28)	***	 <	0,001	
Armbeygjur	hægri	hönd	(tíðni	á	30	sek)	 	 	 	 	
		Allir	 16,6	±	3,8	(9-32)	 18,8	±	3,9	(11-37)	 2,15	(0,25)	***	 <	0,001	
		Karlar	 17,9	±	4,5	(10-32)	 20,0	±	4,5	(11-37)	 2,09	(0,44)	***	 <	0,001	
		Konur	 15,9	±	3,2	(9-24)	 18,2	±	3,4	(12-32)	 2,18	(0,31)	***	 <	0,001	
Armbeygjur	vinstri	hönd	(tíðni	á	30	sek)	 	 	 	 	
		Allir	 16,3	±	3,6	(7-32)	 19,9	±	4,1	(12-39)	 3,48	(0,24)	***	 <	0,001	
		Karlar	 17,8	±	4,3	(11-32)	 21,0	±	4,9	(13-39)	 3,17	(0,40)	***	 <	0,001	
		Konur	 15,6	±	2,9	(7-26)	 19,3	±	3,7	(12-32)	 3,65	(0,30)	***	 <	0,001	
6	mín	göngupróf	(m)	 	 	 	 	
		Allir	 456,3	±	87,7	(140-650)	 483,2	±	83,2	(140-765)	 26,7	(4,10)	***	 <	0,001	
		Karlar	 468,1	±	94,8	(200-650)	 493,2	±	96,2	(140-765)	 25,1	(7,16)	***	 <	0,001	
		Konur	 450,2	±	83,6	(140-625)	 478,0	±	75,5	(240-635)	 27,4	(4,93)	***	 <	0,001	
Hjartsláttur	í	hvíld	(slög/mín)	 	 	 	 	
		Allir	 74,1	±	12,7	(47-114)	 72,3	±	12,0	(47-111)	 -1,82	(0,77)	*	 0,02	
		Karlar	 71,0	±	14,1	(47-114)	 69,0	±	10,9	(49-91)	 -1,98	(1,76)	 0,26	
		Konur	 75,6	±	11,7	(48-104)	 73,9	±	12,3	(47-111)	 -1,73	(0,76)	*	 0,02	
Hjartsláttur	að	loknu	6	mín	gönguprófi	(slög/mín)	 	 	 	 	
		Allir	 117,7	±	18,2	(76-189)	 116,1	±	17,9	(74-166)	 -1,79	(1,05)		 0,09	
		Karlar	 113,5	±	16,3	(76-157)	 109,8	±	16,1	(77-154)	 -3,79	(1,96)		 0,06	
		Konur	 119,9	±	18,7	(83-189)	 119,3	±	18,0	(74-166)	 -0,75	(1,22)	 0,54	
Gripstyrkur	hægri	hönd	(kg)	 	 	 	 	
		Allir	 33,3	±	10,3	(14-63)	 33,6	±	10,1	(13-63)	 0,30	(0,27)	 0,26	
		Karlar	 44,7	±	8,1	(29-63)	 45,1	±	7,4	(30-63)	 0,35	(0,53)	 0,51	
		Konur	 27,4	±	5,0	(14-47)	 27,7	±	4,8	(13-41)	 0,27	(0,30)	 0,36	
Gripstyrkur	vinstri	hönd	(kg)	 	 	 	 	
		Allir	 31,8	±	10,2	(16-61)	 32,5	±	9,8	(17-59)	 0,66	(0,27)	*	 0,02	
		Karlar	 43,0	±	8,3	(22-61)	 43,7	±	7,1	(29-59)	 0,63	(0,58)	 0,28	
		Konur	 26,1	±	4,9	(16-41)	 26,8	±	4,6	(17-39)	 0,67	(0,28)	*	 0,02	
	

Gildi	eru	sýnd	í	meðaltölum,	staðalfrávikum	(SD),	spönn	(lægsta	og	hæsta	gildi),	meðaltalsmun	mælinga	1	og	2	og	staðalskekkju	(SE).	
sek	=	sekúndur;	m	=	metrar;	slög/mín	=	fjöldi	hjartslátta	á	mínútu;	kg	=	kílógrömm.	
Tölfræðilega	marktækur	munur:	*	p	<0,05,	**	p	<0,01,	***	p	<	0,001.	
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Við	mælingar	á	staðið	upp	af	stól,	tíðni	á	30	sekúndum	má	greina	umtalsverðan	mun	á	milli	

mælinga.	Við	upphaf	heilsueflingaríhlutunar	náðu	þátttakendur	að	meðaltali	12,1	uppsetum	á	

30	 sekúndum	 en	 að	 sex	mánaða	 íhlutun	 lokinni	 var	 sá	 fjöldi	 kominn	 upp	 í	 14,8	 skipti	 að	

meðaltali	(p	<	0,001).	Var	svipaður	munur	á	milli	kynja,	karlar	fóru	úr	13	skiptum	í	15,4	(18,5%)	

og	konur	fóru	úr	11,7	skiptum	í	14,5	(23,9%)	og	í	báðum	tilfellum	var	munurinn	marktækur	(p	
<	0,001).	Til	frekari	glöggvunar	sýnir	mynd	11	breytingar	á	milli	mælinga,	þar	sem	búið	er	að	

kynjaskipta	hópnum	og	flokka	þátttakendur	í	þrjá	aldurshópa.		

	

Mynd	11.	Staðið	upp	af	stól.	

	

Marktækur	munur	 var	 á	 öllum	mælingum	 á	 armbeygjum,	 tíðni	 á	 30	 sekúndum	 beggja	

handa	hjá	báðum	kynjum.	Hópurinn	sem	heild	fór	úr	16,6	skiptum	í	18,8	skipti	á	armbeygjum	

með	 hægri	 handlegg,	 sem	 er	 aukning	 um	13,3%	 (p	<	 0,001).	 Karlar	 náðu	 17,9	 skiptum	 að	

meðaltali	í	mælingu	1	en	20	skiptum	í	mælingu	2	og	konur	fóru	úr	15,9	skiptum	í	18,2,	hvort	

tveggja	marktækur	munur	(p	<	0,001).	Hvað	varðar	fjölda	endurtekninga	á	vinstri	handlegg	
náði	allur	hópurinn	16,3	skiptum	í	mælingu	1	en	19,9	skiptum	í	mælingu	2,	sem	er	aukning	um	

22,1%	(p	<	0,001).	Karlar	fóru	úr	17,8	skiptum	í	21	og	konur	úr	15,6	skiptum	í	19,3	sem	einnig	

er	 marktækur	 munur	 í	 báðum	 tilfellum	 (p	 <	 0,001).	 Til	 frekari	 glöggvunar	 sýnir	 mynd	 12	
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breytingar	á	milli	mælinga,	þar	sem	búið	er	að	kynjaskipta	hópnum	og	flokka	þátttakendur	í	

þrjá	aldurshópa.		

	

Mynd	12.	Armbeygjur.	

	

Marktækur	munur	var	á	milli	mælinga	hvað	varðar	heildarvegalengd	sem	gengin	var	 í	6	

mínútna	gönguprófi,	bæði	hjá	hópnum	í	heild	og	þegar	honum	er	kynjaskipt.	Við	mælingu	1	

var	heildarvegalengd	hópsins	456,3	metrar	að	meðaltali	en	við	mælingu	2	var	sú	tala	komin	

upp	í	483,2	metra	(p	<	0,001).	Er	það	aukning	um	5,9%.	Karlar	gengu	að	meðaltali	468,1	metra	

í	mælingu	1	en	493,2	metra	í	mælingu	2.	Konur	gengu	að	sama	skapi	450,2	metra	að	meðaltali	

í	mælingu	1	en	478	metra	í	mælingu	2.	Hvoru	tveggja	marktækur	munur	(p	<	0,001).	Til	frekari	
glöggvunar	sýnir	mynd	13	breytingar	á	milli	mælinga,	þar	sem	búið	er	að	kynjaskipta	hópnum	

og	flokka	þátttakendur	í	þrjá	aldurshópa.		
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Mynd	13.	Sex	mínútna	göngupróf.	

	

Hjartsláttur	 þátttakenda	 í	 hvíld,	 eða	 hvíldarpúls,	 lækkaði	 um	 1,8	 slög	 á	 mínútu	 á	 milli	

mælinga,	fór	úr	74,1	slögum	á	mínútu	í	72,3	slög	á	mínútu	sem	er	marktæk	breyting	(p	=	0,02).	
Hjá	körlum	lækkaði	hann	um	1,98	slög	á	mínútu	sem	er	ekki	marktækur	munur	og	hjá	konum	

lækkaði	hann	um	1,73	slög	á	mínútu	sem	er	marktækt	(p	=	0,02).	Hjartsláttur	þátttakenda	strax	
að	loknu	6	mínútna	gönguprófi	var	sambærilegur	í	mælingu	1	og	mælingu	2,	var	118	slög	í	fyrri	

mælingu	á	móti	116	slögum	í	seinni	mælingu	svo	ekki	var	marktækur	munur	á	milli	mælinga.	

Gripstyrkur	þátttakenda	breyttist	ekki	mikið	á	milli	mælinga,	en	þó	má	greina	marktækan	

mun	á	gripstyrk	vinstri	handar,	hjá	hópnum	í	heild	og	konunum	(p	=	0,02).	 Í	mælingu	1	var	

gripstyrkur	hægri	handar	33,3	kg	og	fór	í	33,6	kg	við	mælingu	2.	Gripstyrkur	vinstri	handar	var	

31,8	kg	við	mælingu	1	en	32,5	kg	við	mælingu	2.	Töluverður	munur	er	á	milli	kynja	í	þessum	

mælingum	þar	sem	karlar	búa	yfir	meiri	styrk	en	konurnar.	

Efnaskiptavilla	
Greina	má	mun	á	mæliþáttum	fyrir	efnaskiptavillu	þátttakenda	í	öllum	mælingum	þó	svo	að	

marktækur	 munur	 sé	 ekki	 til	 staðar	 í	 þeim	 öllum.	 Tafla	 6	 sýnir	 niðurstöður	 mælinga	 á	

efnaskiptavillu	við	upphaf	heilsueflingar	(Mæling	1)	og	að	lokinni	sex	mánaða	íhlutun	(Mæling	

2).
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Tafla	6.		Meðaltalsmælingar	og	breytingar	á	efnaskiptavillu	hjá	hópnum	í	heild	(n=165),	körlum	(n=57)	og	konum	(n=108).	

	

Breytur	

Efnaskiptavilla	

Mæling	1	(M1)	
Grunnmæling	

Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Mæling	2	(M2)	
Eftir	6	mánaða	þjálfun	
Meðaltal	±	SD	(spönn)	

Breyting	
Munur	á	milli	M1	og	M2	
Meðaltalsmunur	(SE)	

p-gildi	

Mittisummál	(sm)	 	 	 	 	
		Allir	 102,8	±	13,3	(73-145)	 101,2	±	13,2	(74-144)	 -1,61	(0,39)	***	 <	0,001	
		Karlar	 108,8	±	10,6	(89-142)	 107,2	±	10,6	(85-138)	 -1,63	(0,58)	**		 0,007	
		Konur	 99,7	±	13,6	(73-145)	 98,1	±	13,3	(74-144)	 -1,60	(0,51)	**	 0,002	
Slagbilsþrýstingur	(mmHg)	 	 	 	 	
		Allir	 149,7	±	18,7	(100-189)	 141,3	±	17,5	(102-187)	 -8,58	(1,46)	***	 <	0,001	
		Karlar	 148,8	±	19,9	(106-185)	 140,2	±	17,4	(102-184)	 -8,66	(2,85)	**	 0,004	
		Konur	 150,2	±	18,0	(100-189)	 141,9	±	17,6	(102-187)	 -8,58	(1,66)	***	 <	0,001	
Þanbilsþrýstingur	(mmHg)	 	 	 	 	
		Allir	 83,4	±	10,3	(52-111)	 81,1	±	10,1	(57-112)	 -2,28	(0,76)	**	 0,003	
		Karlar	 83,5	±	11,1	(52-105)	 80,8	±	11,4	(57-112)	 -2,68	(1,45)		 0,07	
		Konur	 83,4	±	9,9	(62-111)	 81,3	±	9,3	(59-109)	 -2,06	(0,87)	*	 0,02	
Blóðsykur	(mmol/L)	 	 	 	 	
		Allir	 6,00	±	1,2	(3,9-11,7)	 5,85	±	0,9	(2,6-10,7)	 -0,14	(0,06)	*	 0,02	
		Karlar	 6,21	±	1,3	(4,2-11,7)	 5,98	±	0,9	(4,8-10,7)	 -0,23	(0,12)	*	 0,05	
		Konur	 5,88	±	1,1	(3,9-10,9)	 5,79	±	0,9	(2,6-10,3)	 	-0,10	(0,07)	 0,15	
Þríglýseríð	(mmol/L)	 	 	 	 	
		Allir	 1,24	±	0,5	(0,4-3,5)	 1,13	±	0,5	(0,4-2,6)	 -0,08	(0,02)	***	 <	0,001	
		Karlar	 1,28	±	0,5	(0,6-3,5)	 1,11	±	0,5	(0,6-2,2)	 -0,14	(0,04)	***	 <	0,001	
		Konur	 1,22	±	0,6	(0,4-3,0)	 1,14	±	0,5	(0,4-2,6)	 -0,05	(0,03)		 0,06	
HDL	–	Kólesteról	(mmol/L)	 	 	 	 	
		Allir	 1,48	±	0,4	(0,8-2,7)	 1,65	±	0,5	(0,8-4,7)	 0,17	(0,02)	***	 <	0,001	
		Karlar	 1,29	±	0,3	(0,8-2,0)	 1,42	±	0,4	(0,8-2,8)	 0,13	(0,03)	***	 <	0,001	
		Konur	 1,58	±	0,4	(0,8-2,7)	 1,77	±	0,5	(0,8-4,7)	 0,19	(0,03)	***	 <	0,001	
Gildi	eru	sýnd	í	meðaltölum,	staðalfrávikum	(SD),	spönn	(lægsta	og	hæsta	gildi),	meðaltalsmun	mælinga	1	og	2	og	staðalskekkju	(SE).	
cm	=	sentimetrar;	mmHg	=	millimetrar	af	kvikasilfri;	mmol/L	=	millimól	í	líter.	
Tölfræðilega	marktækur	munur:	*	p	<0,05,	**	p	<0,01,	***	p	<	0,001.	
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Mittisummál	þátttakenda	minnkaði	svo	marktækur	munur	var	þar	á,	eða	um	1,6	cm	hjá	

báðum	 kynjum	 (p	 <	 0,001).	 Mittisummál	 karla	 minnkaði	 um	 1,63	 cm	 (p	 =	 0,007)	 og	
mittisummál	kvenna	minnkaði	um	1,6	cm	(p	=	0,002).	Slagbilsþrýstingur	þátttakenda	lækkaði	

svo	um	munaði,	fór	úr	149,7mmHg	niður	í	141,3	mmHg	og	var	marktækur	munur	hjá	hópnum	
í	heild	(p	<	0,001).	Hjá	körlum	var	hann	148,8	mmHg	en	fór	niður	í	140,2	mmHg	sem	er	lækkun	
um	5,8%	(p	=	0,004)	og	hjá	konum	var	hann	150,2	mmHg	og	fór	niður	í	141,9	mmHg	eða	niður	

um	5,5%	(p	<	0,001).	Að	sama	skapi	lækkaði	þanbilsþýstingur	þátttakenda	úr	83,4	mmHg	í	81,1	
(p	=	0,003),	hjá	körlum	var	hann	83,5	mmHg	en	fór	niður	í	80,8	mmHg	og	lækkaði	um	3,2%	(p	

=	0,07)	og	hjá	konum	var	hann	83,4	mmHg	og	fór	niður	í	81,3	mmHg	sem	er	lækkun	um	2,5%	
(p	=	0,02).		

Blóðmælingar	þátttakenda	færðust	í	átt	til	betri	vegar	hjá	hópnum	í	heild.	Gildi	blóðsykurs	

hjá	hópnum	lækkaði	úr	6,00	mmol/L	 í	5,85	mmol/L	svo	marktækur	munur	var	á	(p	=	0,02).	
Blóðsykurinn	fór	niður	um	3,7%	hjá	körlum,	úr	6,21	mmol/L	niður	í	5,98	mmol/L	(p	=	0,05).	Hjá	

konum	lækkuðu	gildin	um	1,5%,	úr	5,88	mmol/L	í	5,79	mmol/L,	en	munur	var	ekki	marktækur	
(p	=	0,15).	Þríglýseríð	gildi	hópsins	lækkuðu	úr	1,24	mmol/L	niður	í	1,13	mmol/L	(p	<	0,001).	
Gildi	þríglýseríð	lækkaði	um	13,3%	hjá	körlum,	úr	1,28	mmol/L	niður	í	1,11	mmol/L	(p	<	0,001)	

og	hjá	konum	um	6,6%,	úr	1,22	mmol/L	í	1,14	mmol/L	en	munur	var	ekki	marktækur	(p	=	0,06).	
Að	 lokum	 hækkaði	 gildi	 HDL	 kólesteróls	 hjá	 hópnum,	 úr	 1,48	mmol/L	 í	 1,65	mmol/.	 Gildi	
kólesteróls	 hækkaði	 um	 10,1%	 hjá	 körlum,	 úr	 1,29	mmol/L	 í	 1,42	mmol/L	 og	 um	 12%	hjá	

konum,	úr	1,58	mmol/L	í	1,77	mmol/L.	Munur	milli	mælinga	var	marktækur	hjá	hópnum	í	heild	
og	báðum	kynjum	(p	<	0,001).	

Við	 upphaf	 mælinga	 voru	 55	 þátttakendur	 (19	 karlar	 og	 36	 konur)	 með	 3	 eða	 fleiri	
áhættuþætti	efnaskiptavillu,	eða	33,3%	þátttakenda.	Við	lok	heilsueflingaríhlutunar	var	fjöldi	

þátttakenda	með	þrjá	eða	fleiri	áhættuþætti	efnaskiptavillu	kominn	niður	í	37	(11	karlar	og	26	
konur),	eða	22,4%	þátttakenda.	Hefur	því	þátttakendum	með	efnaskiptavillu	fækkað	um	18	á	
milli	mælinga,	eða	um	32,7%.	Sjá	nánar	mynd	14	sem	sýnir	þennan	mun.		

	

Mynd	14.	Niðurstöður	efnaskiptavillu	á	fyrri	og	seinni	mælingu.	
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Tafla	7	sýnir	nánar	fjölda	þátttakenda	yfir	viðmiðum	í	hverjum	áhættuflokki	fyrir	sig	í	mælingu	

1	og	mælingu	2.	

	

Tafla	7.	Fjöldi	þátttakenda	yfir	viðmiðum	áhættuþátta	efnaskiptavillu.	

	

Breytur	
Efnaskiptavilla	

Fjöldi	þátttakenda	yfir	
viðmiðum	–	Mæling	1	

(n=165)	

Fjöldi	þátttakenda	yfir	
viðmiðum	–	Mæling	2	

(n=165)	
Mittisummál	 135	 121	

Blóðþrýstingur	 143	 126	

Blóðsykur	 43	 32	

Þríglýseríð	 31	 24	

HDL	–	Kólesteról	 36	 19	
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5 Umræður	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 skoða	 áhrif	 6	 mánaða	 þjálfunaríhlutunar	 og	
heilsutengdrar	 ráðgjafar	 um	 næringu	 og	 tengda	 heilsufarsþætti	 á	 daglega	 hreyfingu,	

líkamssamsetningu,	hreyfigetu	og	efnaskiptavillu	eldri	borgara.	Í	upphafi	rannsóknar	var	lagt	
upp	með	nokkrar	rannsóknarspurningar	sem	hafðar	voru	að	leiðarljósi.		

Svar	 við	 fyrstu	 rannsóknarspurningunni	 sem	 var	 um	daglega	 hreyfingu	 þátttakenda	 við	

upphaf	heilsueflingaríhlutunar	er	að	þátttakendur	hreyfðu	sig	að	meðaltali	í	um	12	mínútur	á	

dag.	Því	er	ekki	hægt	að	hafna	þeirra	tilgátu	sem	sett	var	fram	í	upphafi	rannsóknar	að	dagleg	
hreyfing	þátttakenda	fyrir	íhlutun	næði	ekki	viðmiðum	Embætti	landlæknis	og	WHO	sem	eru	
30	mínútur	 á	 dag	 (Lýðheilsustöð,	 2008;	Organization,	 2010).	 Ánægjulegt	 var	 að	 sjá	 hversu	

dagleg	hreyfing	þátttakenda	jókst	til	muna	á	meðan	þjálfunartímabili	stóð	og	var	þolþjálfun	
komin	upp	í	23,5	mínútur	á	dag	og	styrktarþjálfun	að	meðaltali	1,67	skipti	á	viku.	Eru	þær	tölur	
nálægt	 viðmiði	 embætti	 Landlæknis	 og	 WHO	 um	 30	 mínútur	 af	 meðalerfiðri	 til	 erfiðri	

hreyfingu	á	dag.	Var	eitt	 af	meginmarkmiðum	þessa	 verkefnis	 að	 kanna	daglega	hreyfingu	
þátttakenda	og	vonandi	ná	að	auka	við	hana,	því	eins	og	niðurstöður	Nönnu	Ýrar	og	félaga	
sýndu	fram	á	er	daglegri	hreyfingu	eldri	borgara	á	Íslandi	ábótavant	(Arnardottir	o.fl.,	2013).	

Benda	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 til	 þess	 að	 með	 markvissri	 og	 skipulagðri	
heilsueflingaríhlutun	megi	auka	verulega	við	daglega	hreyfingu.		

Svar	 við	 annarri	 rannsóknarspurningu	 um	 áhrif	 sex	 mánaða	 fjölþættrar	

heilsueflingaríhlutunar	 á	 nokkrar	 heilsufarsbreytur	 er	 margþætt	 en	 heilt	 á	 litið	 mátti	 sjá	

framfarir	á	þeim	mæliþáttum	sem	framkvæmdir	voru.	Út	frá	þeim	niðurstöðum	má	draga	þá	
ályktun	að	heilsueflingaríhlutun	hafði	 jákvæð	áhrif	 á	heilsufarsbreytur	þátttakenda.	Hér	að	
neðan	verður	farið	nánar	yfir	þær	niðurstöður.	

Svar	við	þriðju	rannsóknarspurningunni,	hver	er	algengi	efnaskiptavillu	hjá	þátttakendum	
og	 er	 mögulegt	 að	 draga	 úr	 henni	 með	 fjölþættri	 heiluseflingaríhlutun	 er	 að	 af	 165	

þátttakendum	 voru	 55	 einstaklingar,	 eða	 33,3%,	 með	 efnaskiptavillu,	 þrjá	 eða	 fleiri	
áhættuþætti	ofan	eða	neðan	við	þau	viðmið	sem	Alþjóðlegu	kólestersamtökin	ganga	út	frá	
(Grundy	o.fl.,	2005).	Að	sex	mánaða	heilsueflingaríhlutun	 lokinni	var	algengi	efnaskiptavillu	

komið	niður	í	37	þátttakendur	eða	jákvæð	breyting	um	22,4%.	Má	draga	þá	ályktun	að	með	
markvissri	heilsueflingaríhlutun	sé	unnt	að	draga	úr	algengi	efnaskiptavillu	að	einhverju	leyti.	

Líkamssamsetning	
Þyngd	þátttakenda	 lækkaði	um	1,1	kíló	að	meðaltali	og	þar	af	 leiðandi	 lækkaði	BMI	stuðull	
þátttakenda	einnig,	úr	29,8	kg/m2	í	29,3kg/m2.	Ef	tekið	er	mið	af	fyrri	rannsóknum,	þar	sem	
eldri	einstaklingar	með	BMI	undir	25	kg/m2	eða	yfir	30	kg/m2	eru	í	töluvert	meiri	hættu	á	að	
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glíma	við	skerta	hreyfifærni,	eru	þátttakendur	innan	þeirra	viðmiða	(Marsh	o.fl.,	2011).	Það	

má	 segja	 að	 lækkun	 á	 BMI	 stuðli	 þátttakenda	 sé	 jákvæður,	 sérstaklega	 ef	 rýnt	 er	 nánar	 í	
ástæðu	þeirrar	lækkunar.	Ástæðu	þyngdartaps	þátttakenda	má	rekja	til	lægri	fitumassa	á	milli	
mælinga.	Við	mælingu	1	var	fitumassi	þátttakenda	að	meðaltali	32,3	kíló	en	var	kominn	niður	

í	30,8	kíló	við	mælingu	2	þar	sem	bæði	kyn	misstu	töluverðan	fitumassa	á	milli	mælinga.	Á	
sama	tíma	jókst	vöðvamassi	þátttakenda	örlítið.	Eru	þær	niðurstöður	í	takt	við	fyrri	rannsóknir	
sem	sína	 fram	á	 jákvæð	áhrif	þjálfunar	á	 líkamssamsetningu,	þar	sem	vöðvamassi	eykst	og	

fitumassi	minnkar	(Goodpaster	o.fl.,	2006;	Marsh	o.fl.,	2011).		

Mittisummál	þátttakenda	minnkaði	að	meðaltali	um	1,63	cm	og	stóð	í	106,8	cm	hjá	körlum	

og	 97,5	 cm	 hjá	 konum	 að	 lokinni	 mælingu	 2.	 Þó	 eru	 bæði	 kyn	 töluvert	 fyrir	 ofan	 viðmið	
Alþjóðlegu	kólesterólsamtakanna	og	Hjartavernd	Bandaríkjanna,	þar	sem	mittisummál	karla	á	

ekki	að	vera	meira	en	102	cm	og	88	cm	hjá	konum	(Grundy	o.fl.,	2005).	Eins	er	áhugavert	að	
bera	þessar	tölur	saman	við	samanburðarrannsókn	Cerhan	og	félaga	(Cerhan	o.fl.,	2014),	þar	
sem	aukið	mittisummál	hefur	hækkandi	áhrif	á	dánartíðni	einstaklinga.	Hinsvegar	er	vert	að	

hafa	í	huga	að	alþjóðleg	viðmiðunargildi	mittisummáls	er	það	sama	hvort	sem	um	ræðir	eldri	
eða	 yngri	 einstakling,	 en	 deila	 má	 um	 hvort	 ekki	 sé	 nauðsynlegt	 að	 hafa	 aldursmiðuð	
viðmiðunargildi	ef	notast	á	við	mælingar	á	mittisummáli	(Howel,	2012).	

Töluverður	munur	var	á	blóðþrýstingi	þátttakenda	á	milli	mælinga.	Áhugavert	er	að	skoða	

niðurstöður	mælinga	út	frá	viðmiðum	og	flokkun	Hjartaverndar	Bandaríkjanna	á	skilgreiningu	
háþrýstings	sem	sjá	má	í	töflu	8	(Grundy	o.fl.,	2005).		

	

Tafla	8.	Flokkun	áhættustiga	blóðþrýstings.	

	

Áhættustig	blóðþrýstings	

Slagbilsþrýstingur	
mmHg	

	 Þanbilsþrýstingur	
mmHg	

Eðlilegur	 Lægri	en	120	 og	 Lægri	en	80	

Hækkun	 120	–	129	 og	 Lægri	en	80	

Háþrýstingur	–	Stig	1	 130	–	139	 eða	 80	–	89	

Háþrýstingur	–	Stig	2	 140	eða	hærri	 eða	 90	eða	hærri	

Háþrýstingur-hættuástand	 Hærri	en	180	 og/eða	 Hærri	en	120	

	 	 	 	

Ef	notast	er	við	þessa	 flokkun	má	sjá	að	hópurinn	 í	heild	var	með	háþrýsting	á	 stigi	2	 í	

mælingu	 1.	 Þar	 var	 slagbilsþrýstingur	 149,6	 mmHg	 og	 þanbilsþrýstingur	 82,8	 mmHg.	 Við	
mælingu	2	var	allur	hópurinn	enn	með	háþrýsting	á	stigi	2	en	hafði	þó	lækkað	umtalsvert	og	
var	slagbilsþrýstingurinn	kominn	niður	í	140,3	mmHg	og	þanbilsþrýstingurinn	80,4	mmHg.	Ef	
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litið	er	á	mun	á	milli	kynja	þá	fara	karlar	niður	um	eitt	áhættustig,	niður	í	háþrýsting,	stig	1.	Eru	

þetta	 afskaplega	 jákvæðar	 niðurstöður	 því	 hár	 blóðþrýstingur	 er	 ein	 af	 megin	
heilsufarshættum	heimsbyggðarinnar	og	getur	aukið	dánarlíkur	til	muna	(Dai	o.fl.,	2015).		

Mikilvægt	 er	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 ýmsar	 ástæður	 geta	 orsakað	 sveiflur	 á	 blóðþrýstingi	

einstaklinga,	svo	sem	hvaða	tíma	dags	mælingin	er	 tekin,	hver	er	vatnsinntaka	einstaklings	

síðustu	 klukkustundir	 fyrir	mælingu,	 við	 hvaða	 aðstæður	 er	mælingin	 framkvæmd	og	hver	
framkvæmir	mælinguna	getur	haft	áhrif	á	útkomuna.	Því	er	mikilvægt	að	allar	mælingar	séu	
framkvæmdar	við	sömu	aðstæður	(Kallioinen,	Hill,	Horswill,	Ward	og	Watson,	2017).	

Hreyfigeta	
Í	 mælingu	 1	 var	 staða	 hópsins	 í	 SPPB	 hreyfifærniprófinu	 nokkuð	 góð,	 eða	 11,3	 stig	 af	 12	
mögulegum	þar	sem	ávinningur	jókst	lítillega	á	milli	mælinga	og	hækkaði	í	11,6	stig.	Eru	þær	

niðurstöður	 í	 samræmi	 við	 aðrar	 mælingar	 á	 hópnum	 er	 varðar	 BMI	 stuðul,	 gripstyrk	 og	
vöðvamassa,	þar	sem	fylgni	er	á	milli	þeirra	þátta	og	SPPB	prófsins.	Það	er,	að	líklegra	er	að	ná	
hærra	stigaskori	í	SPPB	prófinu	ef	BMI	stuðull	er	á	bilinu	25-30	kg/m2	og	að	gripstyrkur	sé	yfir	

30	kg	hjá	körlum	og	20	kg	hjá	konum	(Marsh	o.fl.,	2011).	

Lítill	sem	enginn	munur	var	á	milli	mælinga	 í	8-feta	göngujafnvæginu.	Ástæðan	fyrir	því	

kann	að	vera	sú	að	það	var	ekki	sami	einstaklingurinn	sem	framkvæmdi	mælingu	1	og	mælingu	
2	í	því	prófi,	ólíkt	öllum	öðrum	prófum	þar	sem	sami	einstaklingurinn	framkvæmdi	sömu	prófin	

í	 mælingu	 1	 og	 mælingu	 2.	 Undirstrikar	 það	 mikilvægi	 þess	 að	 vera	 ávallt	 með	 sama	
einstaklinginn	við	mælingar	á	sömu	prófum,	ef	þess	gefst	kostur.	Eins	gæti	það	verið	að	rými	
til	bætinga	sé	ekki	til	staðar,	því	gæti	verið	áhugavert	að	sjá	hvernig	næstu	mælingar	á	sömu	

mæliþáttum	þróast	hjá	þátttakendum.	

Liðleiki	þátttakenda	jókst	á	milli	mælinga.	Athyglisvert	er	að	sjá	að	það	er	töluverður	munur	

á	milli	kynja	í	mælingum	á	liðleika,	þar	sem	konurnar	koma	mun	betur	út	úr	þeim	mælingum.	
Fáar	 rannsóknir	 eru	 til	 sem	 taka	 einungis	 fyrir	 áhrif	 liðleikaþjálfunar	 á	 hreyfifærni	 eldri	
einstaklinga	 og	 því	 ekki	 vitað	með	 vissu	 hvort	 liðleikaþjálfun	 hafi	 áhrif	 á	 hreyfifærni	 eldri	

einstaklinga,	 eða	 hvort	 liðleikaþjálfun	 dragi	 úr	 hættu	 á	 meiðslum	 (Stathokostas,	 Little,	
Vandervoort	og	Paterson,	2012).	Við	skipulagningu	á	þjálfunaráætlun	fyrir	eldri	aldurshópa	
ætti	liðleikaþjálfun	að	vera	hluti	af	æfingaferlinu,	líkt	og	ráðleggingar	segja	til	um	(Chodzko-

Zajko	o.fl.,	2009).	

Afkastageta	
Töluverður	munur	var	á	milli	mælinga	á	afkastagetu	þátttakenda,	bæði	hvað	varðar	vöðvaþol	

og	 styrk.	 Eru	 þær	 niðurstöður	 í	 samræmi	 við	 rannsóknir	 Borde,	 Hortobagyi	 og	 Grancher	
(Borde,	Hortobagyi	og	Granacher,	2015)	og	einnig	Cruz-jentoft	og	 félaga	 (Cruz-Jentoft	o.fl.,	
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2014)	þar	sem	fjölþætt	heilsurækt	með	áherslu	á	bæði	þolþjálfun	og	styrktarþjálfun	virðist	

hafa	jákvæð	áhrif	á	afkastagetu	eldri	aldurshópa.		

Vöðvaþol	þátttakenda	jókst	umtalsvert	á	milli	mælinga,	bæði	í	efri	og	neðri	líkama	eins	og	

sést	á	niðurstöðum	í	myndum	11	og	12.	Eru	þær	niðurstöður	í	takt	við	aðrar	rannsóknir	sem	
sýna	fram	á	að	styrktarþjálfun	eykur	vöðvaþol	og	vöðvastyrk	eldri	borgara	(Hikida	o.fl.,	2000).	

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	á	mælingum	á	vöðvamassa	sem	og	mælingar	á	hreyfigetu	
renna	 sterkari	 stoðum	undir	mikilvægi	 styrktarþjálfunar	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 fyrirbyggja	
hægfara	 vöðvarýrnun	 með	 hækkandi	 aldri.	 Með	 því	 að	 stunda	 skipulagða	 og	

einstaklingsmiðaða	 styrktarþjálfun	 má	 hægja	 á	 einkennum	 hægfara	 vöðvarýrnunar	 og	
viðhalda	og	jafnvel	auka	við	hreyfigetu	einstaklinga	(Cruz-Jentoft	o.fl.,	2014).	Nauðsynlegt	er	
að	hafa	þarfir	hvers	einstaklings	í	huga	og	sníða	þjálfunaráætlun	styrktarþjálfunar	þannig	að	

unnið	 sé	eftir	hæfilegu	magni	álags	 (Law	o.fl.,	2016).	Mikilvægt	er	að	kenna	einstaklingum	
réttu	tæknina	við	styrktarþjálfun	til	að	draga	megi	úr	 líkum	á	meiðslum	og	einnig	að	koma	
þeim	í	skilning	um	mikilvægi	styrktarþjálfunar	til	að	viðhalda	og	jafnvel	bæta	eigin	heilsu.	Með	

því	að	huga	að	þessu	má	stuðla	að	aukinni	sjálfbærni	einstaklinga	við	sína	eigin	styrktarþjálfun.	

Áhugavert	er	að	skoða	niðurstöður	úr	6	mínútna	gönguprófinu	með	hliðsjón	af	hjartslætti.	

Þar	má	sjá	að	þátttakendur	gengu	að	meðaltali	rétt	tæpum	30	metrum	lengra	á	milli	mælinga	
en	að	sama	skapi	var	hjartsláttur	þeirra	eftir	gönguprófið	sambærilegur,	ögn	lægri.	Ef	skoðaðar	

eru	niðurstöður	af	áhrifum	þolþjálfunar	í	þessari	rannsókn	samanborið	við	aðrar	rannsóknir	
má	sjá	að	þær	eru	sambærilegar.	Helstu	niðurstöður	slíkra	rannsókna	og	einnig	þeirrar	sem	
hér	 er	 fjallað	 um	 er	 að	 hvíldarpúls	 lækkar	 og	 úthaldsgeta	 við	 loftháða	 þjálfun	 eykst,	

flutningsgeta	hjarta-	og	öndunarkerfis	líkamans	eykst	samhliða	aukinni	þjálfun	og	að	síðustu	
eru	 það	 jákvæð	 áhrif	 á	 hjartastarfsemi	 líkamans,	 það	 er	 að	 segja	 minnkandi	 söfnun	 af	
þríglýseríð	í	æðum	og	aukning	á	góðu	kólesteróli,	HDL-kólesteróli	(Chodzko-Zajko	o.fl.,	2009).		

Gripstyrkur	þátttakenda	var	nokkuð	svipaður	við	mælingu	1	og	mælingu	2.	Sé	notast	við	

gripstyrk	við	mat	á	aldurstengdri	vöðvarýrnun,	sem	er	£	30	kíló	fyrir	karla	og	£	20	kíló	fyrir	
konur	 (Liguori	 o.fl.,	 2018),	 voru	 11	 þátttakendur,	 2	 karlar	 og	 9	 konur,	 í	 áhættuhópi	 vegna	
aldurstengdrar	 vöðvarýrnunar	 í	 mælingu	 1.	 Við	 mælingu	 2	 var	 sú	 tala	 komin	 niður	 í	 9	
þátttakendur,	2	karlar	og	7	konur.	Mynd	15	sýnir	nánari	útlistun	á	meðalgripstyrk	þátttakenda	

í	mælingu	1	þar	sem	búið	að	kynja-	og	aldursskipta	hópnum.	
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Mynd	15.	Gripstyrkur	þátttakenda	frá	mælingu	1.	

Efnaskiptavilla	
Sé	rýnt	nánar	í	fimm	áhættuþætti	efnaskiptavillu	og	dreifingu	áhættuþátta	hjá	þátttakendum	
sést	að	meirihluti	hópsins	er	yfir	áhættuviðmiðum	hvað	varðar	mittisummál	og	blóðþrýsting.	

Tafla	7	sýnir	nánar	fjölda	þátttakenda	yfir	viðmiðum	í	hverjum	áhættuflokki	fyrir	sig	í	mælingu	
1	og	mælingu	2.	

Mittisummál	þátttakenda	er	vel	yfir	viðmiðmunargildum	efnaskiptavillu,	hvort	sem	litið	er	

á	 mælingu	 1	 eða	 mælingu	 2.	 Mittisummál	 þátttakenda	 minnkaði	 á	 meðan	

heilsueflingaríhlutun	stóð	og	kann	að	vera	að	minnkun	í	fitumassa	þátttakenda	sé	ástæðan,	
líkt	og	áður	hefur	verið	nefnt.	Blóðþrýstingur	þátttakenda	lækkaði	umtalsvert	á	milli	mælinga	
og	að	sama	skapi	fækkaði	fjölda	þátttakenda	sem	voru	yfir	viðmiðum	efnaskiptavillu	í	þeim	

áhættuflokki	töluvert.		

Meðaltal	 blóðsykurgildis	 þátttakenda	 lækkaði	 á	milli	mælinga.	 Hjá	 körlum	 voru	 gildin	 í	

mælingu	1	að	meðaltali	6,21	mmol/L.	Eru	þau	gildi	 fyrir	ofan	viðmið	WHO	þegar	kemur	að	
auknum	líkum	á	að	þróa	með	sér	sykursýki	af	tegund	2,	en	samkvæmt	þeim	viðmiðum	eru	
einstaklingar	með	 gildi	 á	 bilinu	 6,1	 –	 6,9	mmol/L	 í	miklum	áhættuhópi	 á	 að	þróa	með	 sér	

tegund	2	af	 sykursýki	 (Organization,	2016).	Að	mælingu	2	 lokinni	 var	meðaltal	þeirra	 gilda	
komið	niður	fyrir	þau	viðmið.	Benda	þessar	niðurstöður	til	þess	að	þol-	og	styrktarþjálfun	getur	

reynst	árangursrík	aðferð	við	stjórnun	á	blóðsykri	og	 insúlínnæmni	 líkamans,	enda	er	mælt	
með	því	að	einstaklingar	með	sykursýki	2	stundi	slíka	þjálfun	(Colberg	o.fl.,	2010).	

Meðaltalsgildi	 þríglýseríð	 lækkaði	 á	 milli	 mælinga	 og	 meðaltalsgildi	 HDL	 –	 kólesteróls	

hækkaði	á	sama	tímabili.	Eru	það	niðurstöður	sem	sjá	má	í	öðrum	rannsóknum	þar	sem	skoðuð	
eru	áhrif	þolþjálfunar	á	þessar	mælibreytur	(Chodzko-Zajko	o.fl.,	2009).	
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Efnaskiptavilla	er	margþættur	heilsufarsvandi	og	fer	algengi	hans	í	heiminum	hækkandi.	

Árið	2004	gaf	evrópska	hjartasjúkdómafélagið	(e.	European	society	of	cardiology)	út	skýrslu	
þar	sem	varað	var	við	þeim	faraldri	sem	ofþyngd	og	efnaskiptavilla	kynni	að	hafa	í	för	með	sér	
á	komandi	árum	(James,	Rigby	og	Leach,	2004).	Þar	komu	James	og	félagar	inn	á	þann	mikla	

kostnað	sem	aukið	algengi	efnaskiptavillu	hefði	í	för	með	sér	fyrir	heilbrigðis-	og	velferðarkerfi	
þjóðanna,	að	ótöldum	þeim	ótímabæru	dauðsföllum	sem	það	kynni	að	leiða	til.	Lögðu	þeir	til	
að	heildstæðra	aðgerða	væri	þörf	af	hendi	yfirvalda,	annars	myndi	stefna	í	óefni	og	kostnaður	

aukast	margfalt.	Segja	má	að	þau	skilaboð	hafi	ekki	komist	á	leiðarenda	því	á	nýlegum	tölum	
um	algengi	efnaskiptavillu	má	sjá	að	þær	fara	hækkandi	með	hverju	árinu	(O'Neill	og	O'Driscoll,	

2015),	ásamt	því	að	sykursýki	af	tegund	2	verður	einnig	algengara	(Organization,	2016).	

Til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	öra	þróun	ósmitbærra	sjúkdóma	eins	og	sykursýki	af	tegund	2,	

offitu,	hærra	gildi	blóðfita	í	blóði	og	annarra	þátta	sem	kosta	samfélagið	bæði	mikla	peninga	
og	mannslíf	er	nauðsynlegt	að	grípa	til	heildstæðra	aðgerða	(James	o.fl.,	2004;	Organization,	
2015).	 Með	 skipulögðu	 forvarnar-	 og	 heilsueflingarstarfi	 er	 mögulegt	 að	 draga	 úr,	 og	 í	

einhverjum	tilfellum,	koma	í	veg	fyrir	ýmsa	ósmitbæra	sjúkdóma.	Kostnaðurinn	sem	fer	í	slíkar	
fyrirbyggjandi	aðgerðir	er	einungis	brot	af	þeim	fjárhæðum	sem	annars	fara	í	meðhöndlun	á	
þessum	 sjúkdómum,	 líkt	 og	 Masters	 og	 félagar	 koma	 inn	 á	 í	 samantektarrannsókn	 sinni	

(Masters	o.fl.,	2017).	Heilsufarslegur	ávinningur	þess	að	stunda	heilbrigðan	lífsstíl	með	því	að	
leggja	rækt	á	líkama	og	sál	með	skipulagðri	heilsueflingu	er	þekktur	(Zubala	o.fl.,	2017)	og	er	
mælt	 með	 slíkum	 aðgerðum	 á	 alþjóðavísu	 (Organization,	 2015).	 Benda	 niðurstöður	 á	

mælingum	fyrstu	sex	mánaða	af	þessari	heilsueflingaríhlutun	til	þess	að	með	skipulagðri	þol-	
og	styrktarþjálfun	samhliða	 fræðslu	um	næringu	og	aðra	heilsutengda	þætti	megi	draga	úr	

algengi	efnaskiptavillu	á	meðal	einstaklinga	65	ára	og	eldri.		
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6 Ályktun	

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	eru	sambærilegar	öðrum	rannsóknum	um	heilsufarslegan	
ávinning	fjölþættrar	heilsueflingar.	Með	skipulagðri	þol-	og	styrktarþjálfun	auk	ráðgjafar	um	

næringu	 og	 aðra	 heilsutengda	 þætti	 má	 viðhalda	 og	 bæta	 hreyfi-	 og	 afkastagetu	 eldri	
einstaklinga	með	aukinni	daglegri	hreyfingu	sem	hefur	jákvæð	áhrif	á	þol,	vöðvaþrek	og	styrk.	
Það	sem	meira	er	þá	getur	heilsueflingarverkefni,	líkt	og	þessi	rannsókn	byggir	á,	haft	jákvæð	

áhrif	 í	 baráttunni	 við	 ósmitbæra	 sjúkdóma	 eins	 og	 efnaskiptavillu	 og	 sparað	 þannig	mikla	
fjármuni	 í	 heilbrigðis-	 og	 velferðarkerfinu.	 Heilsufarslegur	 ávinningur	 þátttakenda	 í	 þessari	
rannsókn	 rennir	 sterkari	 stoðum	 undir	 mikilvægi	 þess	 að	 koma	 á	 markvissri	 stefnu	 og	

aðgerðaáætlun	 í	 heilsutengdum	 forvörnum	 fyrir	 eldri	 aldurshópa	 á	 Íslandi	 og	 fylgja	 eftir	
alþjóðlegum	viðmiðunum	um	daglega	hreyfingu,	 styrktarþjálfun	og	 ráðgjöf	um	næringu	og	
aðra	heilsutengda	þætti.	

Að	viðhalda	líkamlegri,	andlegri	og	félagslegri	heilsu	á	efri	árum	gerist	ekki	að	sjálfu	sér	og	

krefst	ákveðinnar	vinnu	af	hendi	einstaklingsins.	Vel	skipulögð	heilsueflingarverkefni	sem	hafa	
heildræna	nálgun	og	einblína	ekki	um	of	á	einn	þátt	umfram	annan	geta	hjálpað	einstaklingum	
til	muna	og	veitt	þeim	aðstöðu	og	tækifæri	til	þess	að	rækta	líkama	og	sál.	Því	ætti	það	að	vera	

hagur	samfélagsins	að	styðja	við	og	virkja	sína	borgara,	sama	á	hvaða	aldri	þeir	eru,	til	slíkra	
athafna.	
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