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Ágrip 

Inngangur: Markviss heilsuefling eldri aldurshópa með áherslu á þol- og styrktarþjálfun getur 

aukið verulega líkamlega afkastagetu þeirra og heilsu. Góð hreyfifærni og bætt afkastageta 

gerir eldri einstaklingum kleift að sinna athöfnum daglegs lífs lengur og getur þannig haft 

veruleg jákvæð áhrif á daglegt líf einstaklinga þrátt fyrir háan aldur. 

Efniviður og aðferðir: Markmið rannsóknarverkefnisins var að kanna áhrif tólf mánaða 

fjölþættrar heilsueflingar á hreyfifærni og afkastagetu eldri einstaklinga í tveimur íslenskum 

sveitarfélögum. Snið rannsóknar var hentugleikaúrtak einstaklinga 65 ára og eldri. Fjöldi 

þátttakenda voru 362 og voru konur í meirihluta, 225 talsins en karlar 137. Þátttakendur fylgdu 

tólf mánaða þjálfunaráætlun sem byggðist á daglegri þolþjálfun og styrktarþjálfun tvisvar 

sinnum í viku. Þjálfun var studd af mánaðarlegum fræðsluerindum um næringu og 

heilsutengda þætti. Framkvæmdar voru mælingar á hreyfifærni og afkastagetu áður en íhlutun 

hófst og síðan að lokinni sex og tólf mánaða heilsueflingu. Við mælingar var notast við þekkt 

próf á sviði öldrunar. Helstu mælingar voru SPPB hreyfifærniprófið, 8 feta hreyfijafnvægi, 

liðleikamælingar, mæling á vöðvaþoli og 6 mínútna göngupróf. Könnuð var dagleg hreyfing og 

þátttaka í styrktarþjálfun auk þess sem heilsa var greind með alþjóðlegum spurningalista. 

Niðurstöður: Meðalaldur þátttakenda var 73,3 ár og spönnin var 65–94 ár. Meðalaldur kvenna 

var 72,4 ± 4,8 og karla 74,4 ± 5,4 ár. Hópurinn bætti sig um 0,3 stig í SPPB prófinu (p < 0,001) 

á 12 mánaða þjálfunartíma. Átta feta hreyfijafnvægi færðist til betri vegar eða úr 5,9 

sekúndum við upphafsmælingu í 5,6 sekúndur (p < 0,001). Vöðvaþol þátttakenda, fjöldi 

armbeygja á 30 sekúndum, fjölgaði úr 16 armbeygjum í upphafi í 20 eftir 12 mánaða íhlutun 

(p < 0,001). Vöðvaþol þátttakenda, þar sem staðið er úr stól á 30 sekúndum, jókst einnig úr 12 

skiptum í tæp 15 eftir 12 mánaða heilsueflingu (p < 0,001). Liðleiki í aftanverðu læri jókst um 

2 cm (p < 0,001) og mat á eigin heilsu, sem mæld er í stigum á skalanum 0–100, færðist til betri 

vegar á rannsóknartíma eða um 11 stig (p < 0,001). Vegalengd sem gengin var í 6 mínútna 

gönguprófi jókst úr 468 metrum í 504 metra (p < 0,001), án hækkunar á hjartsláttartíðni við 

lok mælinga. Eftir 12 mánaða heilsueflingu var dagleg hreyfing þátttakenda 23,1 mínútur og 

hafði aukist um tæpar 10 mínútur frá upphafsmælingu (p < 0,001). Umræða: Niðurstöður allra 

mælinga færðust til betri vegar og eru sambærilegar nýlegum íhlutunarrannsóknum þar sem 

komið hefur fram að þjálfun sem samanstendur af styrktar- og þolþjálfun sé ein af helstu 

leiðum til að viðhalda eða bæta hreyfifærni og afkastagetu eldri einstaklinga. Ályktun: 

Niðurstöður sýna mikilvægi fjölþættrar heilsueflingar fyrir eldri aldurshópa. Þær gefa 

vísbendingu um að koma megi í veg fyrir snemmbæra hreyfiskerðingu með markvissri þjálfun 

svo hinir eldri geti sinnt athöfnum daglegs lífs lengur.   

Efnisorð: Hreyfifærni, afkastageta, þolþjálfun, styrktarþjálfun, heilsuefling. 
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Abstract 

Multimodal Health Promotion for older age groups 

Introduction: Maintaining high level of physical function is important for extending 

independent daily living at an advanced age. Previous research suggests that health 

promotion of endurance and strength exercises for older adults may significantly improve 

physical function and overall health. The purpose of the study was to examine the effects of a 

12-month multimodal health promotion program on physical function and overall health 

among Icelandic older adults living in two municipalities. 

Method: As part of the study, 362 subjects (225 women and 137 men) 65 and older 

participated in a 12-month multimodal health promotion program consisting of strength 

training two times per week and daily home exercise. Subjects also attended lectures on 

nutrition and other health related factors once a month. Measurement of physical function 

included short physical performance battery (SPPB), 8 feet up and go, grip strength, chair 

stand, arm curl test, lower and upper body flexibility test, 8 feet up and go and 6-minute 

walking distance. Measurement took place before the training started, after six months of 

training, and when participants had completed 12-months of training. Daily home exercise 

logs and strength training records were collected and health was measured by questionnaire.   

Results: The average age of the study subjects was 73,3 years (range of 65–94 years old, 

women: 72.2 ± 4.8 ,men: 74.4 ± 5.4). We found that all measurements of physical function 

and health significantly improved after the 12-month health promotion program compared 

with the baseline measurement. The average duration of daily exercise increased by 10 

minutes (23 to 33 min, p < 0,001), 6-minute walking distance increased by an average of 36 

meters (467 to 504 meters, p < 0,001), SPPB results increased by 0.3 points (p < 0,001). Time 

to complete the 8 feet up and go test shorten by 0.3 seconds (5.9 sec to 5.6, p < 0,001),  arm 

curl for 30 sec increased by 4 repetitions (16 to 20 , p < 0,001), the chair stand test increased 

by 3 times (12 to 15 times, p < 0,001), and the lower body flexibility increased 2 cm (p < 0,001). 

Health measurement ranged from 0 to 100 also increased with 11 points after the 12-month 

health promotion program (p < 0,001).  Discussion: Our results revealed that the 12-month 

multimodal health promotion program had a significant positive impact on the physical 

function as well as overall health among older adults. It indicates that a long term health 

promotion combined with strength and endurance exercise improves physical function and 

overall health among community-living older adults.   

Key words: Physical function, physical performance, endurance training, strength training, 

health promotion. 
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1 Inngangur  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið verkefnisins var að kanna áhrif 12 mánaða heilsueflingar á hreyfifærni og 

afkastagetu eldri aldurshópa í tveimur sveitarfélögum á Íslandi. Einnig var markmiðið að kanna 

hvert mat þátttakenda var á eigin heilsu. 

Annað markmið þessa heilsueflingarverkefnis var að auka hæfni þessa aldurshóps til að 

bæta eigin heilsu, auka þekkingu hans á heilsutengdum atriðum og gera hann sjálfbæran á 

eigin þjálfun. Slíkt var gert með völdum fræðsluerindum um ýmsa heilsutengda þætta, með 

áherslu á markvissa næringu en einnig með því að aðstoða einstaklinginn í hvívetna við 

styrktar-, þol- og liðleikaþjálfun.  

Helstu rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

• Hver eru áhrif 6 og 12 mánaða heilsueflingar á hreyfifærni og afkastagetu einstaklinga 

65 ára og eldri? 

• Hvert er mat þátttakenda á eigin heilsu fyrir íhlutun og að lokinni 6 og 12 mánaða 

heilsueflingu? 

Rýnt verður í niðurstöður til að leita svara við þessum spurningum. Út frá þessum 

rannsóknarspurningum eru settar fram eftirfarandi tilgátur: 

• Heilsueflingin mun hafa í för með sér jákvæð áhrif á hreyfifærni og afkastagetu. 

• Mat þátttakenda á eigin heilsu eykst á íhlutunartímabilinu. 

1.2 Val á viðfangsefni 

Ástæðan fyrir vali á þessu verkefni, fjölþættri heilsueflingu fyrir eldri aldurshópa, er áhugi 

rannsakanda á þjálfun, heilsu og velferð einstaklinga, ekki síst þeirra sem eldri eru. Höfundur 

telur þörf á vitundarvakningu á sviði heilsueflingar, þá sérstaklega hjá eldri aldurshópum. Með 

hækkandi aldri dvínar líkamleg færni sem getur leitt til verri heilsu og gert einstaklingum 

erfiðara fyrir að takast á við daglegar athafnir (Aagaard, Suetta, Caserotti, Magnusson og Kjaer, 

2010). Heilsuefling getur haft í för með sér mikinn ávinning fyrir þátttakendur en einnig fyrir 

bæði ríki og sveitarfélög. Allt samfélagið nýtur góðs af bættri heilsu þegna sinna. Bætt heilsa 

og geta hinna eldri til að sinna daglegum athöfnum er áhugavert viðfangsefni en sýnt hefur 

verið fram á að draga megi úr líkum á ýmsum sjúkdómum (Carvalho o.fl., 2015) og að sporna 

megi við ýmsum öldrunareinkennum með markvissri heilsueflingu (Shiroma o.fl., 2017). 

Ávinningur fyrir ríki og sveitarfélög getur einnig orðið umtalsvarður, þar sem lækka má kostnað 
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við heilsugæslu og draga úr innlögnum á hjúkrunarheimili og sjúkrahús (Aldana, 2001; Goetzel 

o.fl., 2007; Golinowska, Groot, Baji og Pavlova, 2016). 

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Gildi rannsóknar er margþætt. Það er meðal annars að kanna stöðu einstaklinga 65 ára og eldri 

í íslenskum sveitarfélögum og greina áhrif 6 og 12 mánaðar heilsueflingar á líkamlega og 

andlega heilsu þeirra. Þetta rannsóknarverkefni er hluti af stærra heilsueflingarverkefni sem 

spannar yfir 24 mánuði. Ávinningur af rannsóknarverkefninu er fjölþættur. Verkefnið gefur 

yfirsýn um getu og heilsu eldri einstaklinga í viðkomandi sveitarfélögum ásamt því að geta 

virkað sem leiðarvísir um mikilvægi heilsueflingar og þann sparnað sem þessi aðferð getur veitt 

ríki og öðrum sveitarfélögum (Aldana, 2001; Goetzel o.fl., 2007). Margar rannsóknir hafa verið 

gerðar um heilsueflingu og þjálfun eldri aldurshópa. Þetta rannsóknarverkefni byggir á 

aðferðum frá doktorsverkefni Janusar Guðlaugssonar (2014), sem ber heitið Multimodal 

Training Intervention – An Approach to Successful Ageing. Sérstaða þessa verkefnis felst í 

tímalengd þess og fjölda þátttakenda. Lítið hefur verið kannað um langtímaáhrif heilsueflingar 

fyrir þennan aldurshóp á Íslandi. Arnardottir o.fl. (2013) könnuðu daglega hreyfingu hjá 

einstaklingum á aldrinum 73–98 ára, niðurstöður þeirra sýna að eldri aldurshópar mæta ekki 

ráðleggingum um daglega hreyfingu. Hreyfing var mæld með hreyfimæli sem einstaklingar 

notuðu í eina viku. Þar kom í ljós að einstaklingar voru í algjörri kyrrsetu 75% af deginum. 

Þessar niðurstöður ýta undir mikilvægi þess að efla heilsu eldri einstaklinga.  

Verkefni þetta er unnið úr gögnum sem Janus heilsuefling slf. hefur safnað en fyrirtækið 

hefur sérhæft sig í þjónustu heilsueflingar fyrir eldri aldurshópa í sveitarfélögum hér á landi. 

Höfundur tekur þátt í þessari rannsóknartengdu heilsueflingu til lengri tíma þar sem mælingar 

fara fram á sex mánaða fresti milli þess sem hreyfing er íhlutuð og fræðsluerindi flutt með 

áherslu á holla næringu og ýmsa heilsutengda þætti. Það er von þeirra sem að verkefninu 

standa að geta sýnt fram á mikilvægi þess starfs sem þar er unnið og að vekja athygli á þörf 

einstaklinga 65 ára og eldri fyrir daglega hreyfingu og heilsusamlegs lífsstíls. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafli er inngangur að efninu þar sem skoðuð eru markmið 

verkefnisins og rannsóknarspurningar birtar. Annar kafli er um fræðilegan bakgrunn verkefnis. 

Þar er meðal annars fjallað um þróun mannfjölda á Íslandi og um heim allan, ávinningur 

heilsuræktar á öldrun skoðaður og staða þekkingar könnuð. Í þriðja kafla, aðferðarkafla, er 

gerð grein fyrir rannsóknarsniði,  fjallað um þátttakendur þessa rannsóknarverkefnis, helstu 

mælingar og farið yfir tölfræðiaðferðir og úrvinnslu gagna. Fjórði kafli fjallar um niðurstöður 

þessa rannsóknarverkefnis og ávinning af 6 og 12 mánaða heilsueflingu. Kaflinn skiptist í 
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undirkafla þar sem skoðaðar eru niðurstöður tengdar hreyfifærni, afkastagetu, daglegri 

hreyfingu, styrktarþjálfun og heilsu þátttakenda. Í umræðukafla eða fimmta kafla er kafað 

dýpra í niðurstöður og þær bornar saman við sambærilegar rannsóknir. Að lokum eru svo 

dregnar ályktanir af þeirri vinnu sem sett er fram í þessu verkefni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Framfarir á sviði heilbrigðisvísinda hafa aukið lífslíkur um heim allan (Crimmins, 2015). Góður 

ávinningur hefur náðst í baráttu við smitbæra sjúkdóma og dánartíðni hefur farið lækkandi á 

undanförnum áratugum. Samsetning mannfjöldans hefur einnig breyst með auknum lífslíkum, 

þar sem hlutfall þeirra sem eldri eru hefur farið hækkandi (Kontis o.fl., 2017). Í dag eru 125 

milljónir manna 80 ára og eldri í heiminum. Samkvæmt mannfjöldaspá fyrir árið 2050 munu 

Kínverjar einir og sér nema um 120 milljónum einstaklinga 80 ára og eldri. Samkvæmt sömu 

spá munu einstaklingar 65 ára og eldri verða 434 milljónir um heim allan (World Health 

Organization, 2018).  

Bandaríkin eru gott dæmi um breytingu á samsetningu íbúafjölda en árið 1900 var hlutfall 

65 ára og eldri Bandaríkjamanna einungis 4% en árið 1985 var hlutfallið orðið 11% (Heckler, 

1985). Árið 2016 var fjöldi einstaklinga 65 ára og eldri 49,2 milljónir eða 15,2% íbúa. Fjöldi eldri 

einstaklinga hefur því aukist um 12,1 milljón eða 33% frá árinu 2006, samanborið við 5% 

fjölgun einstaklinga undir 65 ára aldri (The Administration for Community Living, 2018). Eins 

og þessar tölur sýna er aukning íbúa 65 ára og eldri mjög hröð og því nauðsynlegt að sinna 

þessum hópi enn betur. Nánar verður rætt um mikilvægi þess í kafla 2.1 hér á eftir. 

2.1 Þróun mannfjölda á Íslandi 

Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar mun fólki yfir 65 ára aldri fjölga gífurlega á næstu 

árum hér á landi. Árið 2039, verður hlutfall 65 ára og eldri Íslendinga yfir 20% og 2057 fer 

hlutfallið yfir 25%, sjá mynd 1. Til samanburðar er hlutfall þeirra í dag um 14%. Gangi spáin 

eftir verða þeir sem eru eldri en 65 ára fleiri en þeir sem eru undir tvítugu árið 2057. Þessi 

niðurstaða er öfug miðað við stöðuna eins og hún er í dag (Hagstofan, 2017). 

Vegna þessarar fjölgunar mun þörfin á  fjármagni inn í heilbrigðiskerfið aukast verulega á 

næstu árum til að viðhalda heilsu eldri aldurshópa og standa undir því heilbrigðiskerfi sem við 

búum nú við (Velferðarráðuneytið, 2016). Árlegur kostnaður vegna dvalar einstaklings á 

dvalar- og hjúkrunarheimilum á Íslandi í dag er um 13–15 milljónir króna. Árlegur kostnaður 

2018 vegna dvalar eldri borgara á stofnunum er um 50,6 milljarðar króna. Miðað við 

mannfjöldaspá Hagstofunnar mun þessi kostnaður aukast um 61% eða um 31 milljarð króna á 

næstu árum verði engar breytingar gerðar á því skipulagi sem við búum nú við 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Heilsutengdar forvarnir eða heilsuefling eldri aldurshópa geta því 

haft veruleg áhrif til að draga úr heilbrigðiskostnaði og þjónustu á komandi árum (Arsenijevic 

o.fl., 2016). 
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Mynd 1. Mannfjöldaspá Hagstofunnar 65 ára og eldri (Hagstofan, 2017) 

Í mannfjöldaspá Hagstofunnar fyrir einstaklinga 65 ára og eldri sem nær til ársins 2066 má 

sjá verulega fjölgun eldri einstaklinga hér á landi á næstu árum, sjá mynd 1. Þessi mikla fjölgun 

mun kalla á aukna heilbrigðisþjónustu og rekstrarkostnað. Því er nauðsynlegt að koma á 

skipulagðri heilsutengdri forvarnarvinnu. Markviss heilsuefling verður án efa lykilþáttur í slíku 

starfi að mati sérfræðinga (Tones og Tilford, 2001). Kostir heilsueflingar eru margþættir, bæði 

fyrir einstaklingana sem landið hýsir en ekki síður fyrir ríki og sveitarfélög sem hafa umsjón 

með útgjaldaliðum. Bætt hreyfifærni, afkastageta og heilsa einstaklinga er ávinningur fyrir 

hvern einstakling en um leið sparnaður í heilbrigðiskostnaði fyrir ríki og sveitarfélög (Chernoff, 

2001). 

Góð heilsa eldri aldurshópa veltur á ýmsum atriðum eins og líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þáttum. Eldri einstaklingar eru viðkvæmari gagnvart sjúkdómum og því er 

mikilvægt að huga að heilsu þeirra og velferð. Markmið heilsueflingar er að kenna 

einstaklingum að viðhalda heilsu sinni svo þeir geti betur notið efri ára eða þriðja æviskeiðsins 

(Aliaga-Diaz, Cuba-Fuentes og Mar-Meza, 2016). Heilsuefling eldri aldurshópa er einnig 

mikilvægur þáttur sem getur dregið úr líkum á sjúkdómum en um leið lækkað 

heilbrigðiskostnað sem tengdir eru viðkomandi sjúkdómum (Arsenijevic o.fl., 2016). Félagsleg 

einangrun og einmanaleiki hefur áhrif á um þriðjung allra íbúa og allt að helming eldri 

einstaklinga. Þessir þættir hafa ennfremur neikvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

einstaklinga (Landeiro, Barrows, Nuttall Musson, Gray og Leal, 2017). 

Með hækkandi aldri dregur úr vöðvamassa, styrk og þoli einstaklinga. Slíkt leiðir af sér 

minni færni til að takast á við athafnir daglegs lífs og gerir fólki erfiðara að dvelja í sjálfstæðri 

búsetu (Aagaard o.fl., 2010). Sérfræðingar telja að styrktarþjálfun eigi að vera eitt af 

lykilatriðum þjálfunar fyrir eldri aldurshópa til að viðhalda vöðvamassa þar sem vöðvastyrkur 

fer dvínandi með hækkandi aldri eða allt að 15–20% á áratug upp úr fimmtugsaldri 
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(Vandervoort, 2002). Rýrnun á vöðvamassa og minnkandi styrkur hefur gífurleg áhrif á daglegt 

líf eldri einstaklinga og getur skert hreyfifærni þeirra verulega til að sinna daglegum athöfnum. 

Styrkur í neðri hluta líkamans er meðal annars nauðsynlegur til daglegra athafna eing og að 

fara í göngu, ganga upp og niður stiga, stíga upp úr stól eða setjast á salerni og standa upp 

aftur. Styrkur í efri hluta líkamans er ekki síður mikilvægur. Hann nýtist við heimilisverk, 

garðvinnu eða í leik og umönnun barnabarna. Viðhald á vöðvamassa og vöðvafærni skipar 

einnig stóran sess í líkum á byltum og meiðslum tengdum byltum (Warburton, Glendhill og 

Quinney, 2001). 

Til að geta sinnt daglegum athöfnum þurfa einstaklingar að búa við vissa færni og 

afkastagetu. Loftháð þol er nauðsynlegt til göngu og að koma sér á milli staða. Loftháð geta 

dvínar um 5–15% við hvern áratug eftir þrítugt eða um allt að 50% við sjötugsaldur. Rannsóknir 

benda hinsvegar á að virkir einstaklingar geti hægt á þessu ferli, viðhaldið betur þoli og 

líkamlegri hæfni á efri árum með markvissri þjálfun (Jackson, Sui, Hebert, Church og Blair, 

2009). Loftháð þolþjálfun hefur ýmsa kosti í för með sér. Meðal annars má nefna aukna virkni 

æðakerfis sem eykur flæði súrefnis um líkmann og flutning næringarefna. Loftháð þjálfun 

hefur einnig jákvæð áhrif á blóðrauða, rauð blóðkorn og blóðmagn. Þá lækkar hjartsláttur með 

aukinni þjálfun og blóðþrýstingur í hvíld lækkar einnig. Þetta ferli eykur slagmagn hjarta og 

blóðflæði til vöðva sem leiðir til aukinnar afkastagetu (Bompa og Haff, 2009). Nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar á eldri aldurshópum hérlendis (Geirsdottir o.fl., 2012; 

Gudlaugsson o.fl., 2012; Janus Guðlaugsson, 2014). Janus Guðlaugsson (2014) sýndi fram á 

jákvæðar niðurstöður í rannsókn sinni, þar sem helstu mælibreytur færðust til betri vegar að 

lokinni sex mánaða heilsueflingu. Þá sýndi rannsókn Ólafar Guðnýjar Geirsdóttur jákvæð áhrif 

af 12 vikna styrktarþjálfunar á afkastagetu og hreyfifærni eldri einstaklinga (Geirsdottir o.fl., 

2012).  

2.2 Heilsuefling 

Skilgreining alþjóðaheilbrigðisstofnunar frá árinu 1946 lýsir heilsu sem hámarki líkamlegrar, 

andlegrar og félagslegrar vellíðunar, óháð því hvort sjúkdómar hrjái einstaklinginn eður ei 

(World Health Organization, 2019).   

Heilsuefling er skilgreind sem nálgun til að bæta heilsu einstaklinga með það að markmiði 

að kenna einstaklingum að ná tökum á eigin heilsu til frambúðar (Heckler, 1985). Markmið 

heilsueflingar er einnig að bæta andlega og félagslega heilsu rétt eins og þá líkamlegu, óháð 

félagslegri stöðu, kynþætti eða aldri (Lopez-Dicastillo o.fl., 2017). Heilsuefling er 

forvarnaraðferð með það að markmiði að grípa inn í heilsuferli einstaklings áður en kvillar láta 

á sér bera, hvort sem þeir séu andlegir eða líkamlegir (Duplaga, Grysztar, Rodzinka og Kopec, 

2016). Heilsuefling er ein af aðaláherslum Embætti landlæknis á komandi árum þar sem 
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markmiðið er að styðja við sveitarfélög, skóla og vinnustaði til að efla hreyfingu einstaklinga 

(Embætti landlæknis, 2019). 

Þrátt fyrir að ávinningur af hreyfingu sé vel þekktur, þá getur reynst erfitt að auka daglega 

virkni eldri einstaklinga (Ory, Jordan og Bazzarre, 2002). Meirihluti eldri einstaklinga er ekki 

vanur að stunda líkamsrækt og því eru þeir ólíklegri til að uppfylla kröfur um daglega hreyfingu 

en yngri aldurshópar að mati Ory, Jordan og Bazzarre (2002). Ástæðan er ef til vill sú að mati 

Ory og félaga að hinir eldri telja að heilsuefling og líkamsrækt sé sniðin að yngri aldurshópum 

og að líkamleg geta þeirra útiloki þá frá því að stunda líkamsrækt (Ory o.fl., 2002). 

2.3 Ávinningur heilsuræktar og áhrif þess á öldrun 

Samkvæmt rannsóknum er ávinningur af líkamlegri þjálfun fjölþættur. Þjálfun hefur ekki 

eingöngu áhrif á líkamlega færni einstaklinga heldur hefur markviss og stigvaxandi þjálfun 

einnig jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið þar sem þjálfun hefur meðal annars í för með sér 

lækknun á blóðþrýsting og blóðfitu. Þjálfun samhliða lífsstílsbreytingum eins og bættri 

næringu getur hægt á eða snúið við kvillum tengdum efnaskiptasjúkdómum eða sykursýki af 

gerðinni tvö. Niðurstöður Shiroma o.fl. (2017) sýndu að konur sem stunduðu styrktarþjálfun 

voru í 30% minni áhættu á að þróa með sér sykursýki tvö og 17% minni áhættu að fá hjarta- 

og æðasjúkdóma en þær konur sem ekki lögðu stund á styrktarþjálfun.  

Áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma hafa einnig verið tengdir vitsmunalegri hæfni og 

heilastarfsemi. Því getur þjálfun haft jákvæð áhrif á heilastarfsemi einstaklinga (Kirk-Sanchez 

og McGough, 2014). Carvalho o.fl. (2015) framkvæmdu 12 vikna rannsókn þar sem fylgst var 

með tíðni einkenna tengdum Parkinsonsjúkdómnum sem og afkastagetu einstaklinganna. 

Hóparnir sem fylgdu styrktar- eða þolþjálfun bættu hreyfifærni sína um 28–35% þar sem 

notast var við UPDRS-III mat til að meta tíðni einkenna. Þessar niðurstöður benda til þess að 

það sé mikill ávinningur af styrktar- og þolþjálfun fyrir einstaklinga sem glíma við 

Parkinsonsjúkdóminn. Duplaga og félagar (2016) sýndu gildi heilsueflingar sem forvarnarleið 

gagnvart sjúkdómum fyrir einstaklinga 65 ára og eldri. Dagleg hreyfing ætti því að vera fastur 

liður í forvarnarvinnu gagnvart sjúkdómum (Duplaga o.fl., 2016). 

Skortur á daglegri hreyfingu er ein helsta ástæða hrörnunar hjá eldri einstaklingum. Aftur 

á móti getur ávinningur af hreyfingu orðið gríðarlegur hjá hinum eldri, þó ekki sé alveg ljóst 

hver besta þjálfunaraðferðin er. Margt bendir þó til þess að blanda af styrktar- og þolþjálfun 

sé ákjósanlegur kostur fyrir eldri einstaklinga (de Labra, Guimaraes-Pinheiro, Maseda, Lorenzo 

og Millan-Calenti, 2015). Aldurstengd vöðvarýrnun (e. sarcopenia) er óumflýjanlegt ferli sem 

fylgir hækkandi aldri (Fuggle, Shaw, Dennison og Cooper, 2017). Hún er hröð rýrnun á 

beinagrindavöðvum sem hefur áhrif á hreyfifærni og afkastagetu einstaklinga sem leiðir meðal 

annars til þess að einstaklingar geti ekki sinnt athöfnum daglegs lífs. Hreyfing í formi þol- og 
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styrktarþjálfunar getur haft jákvæð áhrif á aldurstengda vöðvarýrnun. Sé þjálfun rétt 

framkvæmd getur hún hægt á eða snúið við ferli vöðvarýrnunar (Piastra o.fl., 2018; Steffl o.fl., 

2017). Aldurstengd vöðvarýrnun byrjar snemma á lífsleiðinni og benda rannsóknir til þess að 

rýrnun á vöðvamassa og vöðvastyrk verði örari um og eftir fimmtugsaldur. Í kringum 

sjötugsaldur getur rýrnunin numið í kringum 50% vöðvamassans (Walston, 2012). Skipulögð 

styrktarþjálfun getur spyrnt fótum gegn aldurstengdri vöðvarýrnun og aukið vöðvamassa og 

vöðvastyrk eldri einstaklinga óháð kyni, aldri og fyrra getustigi (Haraldstad o.fl., 2017; Piastra 

o.fl., 2018; Smolarek Ade o.fl., 2016). 

Santanasto o.fl. (2017) könnuðu áhrif þjálfunar á hreyfifærni, gripstyrk og líkamlega hæfni 

eldri einstaklinga. Heildarfjöldi þátttakenda í rannsókn þeirra var 1635 einstaklingar þar sem 

meðalaldur var 79 ár. Konur voru 67% þátttakenda og karlar 33%. Samanburður var gerður á 

þjálfunarhópi sem fékk styrktar-, þol- og liðleikaþjálfun við viðmiðunarhóp sem hlaut enga 

þjálfun. Til að kanna árangur þjálfunar voru meðal annars notuð eftirfarandi próf; SPPB 

hreyfifærniprófið (e. short physical performance battery test), 400 metra göngupróf og 

gripstyrkspróf. Að lokinni þjálfun kom fram munur milli þjálfunarhóps og viðmiðunarhóps í 

SPPB prófinu. Þjálfunarhópurinn fékk 8,5 stig af 12 mögulegum en samanburðarhópurinn fékk 

8,2 stig. Gönguhraði þjálfunarhóps var einnig meiri í 400 metra gönguprófi, þar sem 

þjálfunarhópur (n = 764) fór 0,84 metra á sekúndu en samanburðarhópurinn (n = 775) 0,81 

metra á sekúndu. Vert er að taka fram að þó munur milli hópa sé marktækur, þá er hann mjög 

lítill. Í eftirfylgnimælingum að ári loknu hélt þjálfaði hópurinn einnig betur í sínar niðurstöður 

frá fyrri mælingu, þar sem hann mældist að meðaltali nær fyrra getustigi í öllum mælibreytum 

(Santanasto o.fl., 2017). 

M. Lee, Lim, Lee, Kim og Yoon (2017) létu eldri einstaklinga fylgja þol- og styrktarþjálfun í 

12 mánuði. Að því loknu æfðu einstaklingarnir ekkert í 12 mánuði. Að ári loknu var þjálfun 

innleidd aftur með það að markmiði að sjá hversu langan tíma það tæki einstaklinga að ná 

fyrra getustigi sem þeir bjuggu yfir eftir fyrstu 12 mánuðina. Aldurshópurinn samanstóð af 

eldri einstaklingum þar sem meðalaldurinn var 68 ár. Niðurstöður leiddu í ljós að það tók eldri 

einstaklinga í þessu rannsóknarverkefni 9 mánuði að ná fyrra getustigi. Þessar upplýsingar 

ættu að vera hvatning fyrir eldri einstaklinga um að stunda reglulega þjálfun til að viðhalda 

heilsu sinni og afkastagetu. 

Kannanir tengdar öllum aldurshópum hafa ítrekað sýnt fram á að hreyfing hefur ýmsar 

jákvæðar afleiðingar í för með sér. Eldri aldurshópar eru þar engin undantekning. Margar 

íhlutunarrannsóknir hafa verið framkvæmdar sem sýna fram á mikilvægi þjálfunar þegar fólk 

eldist en hún getur meðal annars bætt líkamssamsetningu, efnaskipti líkamans, aukið styrk og 

haft jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið (Ostman o.fl., 2017; Roma o.fl., 2013; Skrypnik o.fl., 

2015; Steele o.fl., 2017; Yamamoto, Hotta, Ota, Mori og Matsunaga, 2016).  
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Flestar rannsóknir á sviði heilsueflingar hafa kannað áhrif styrktarþjálfunar eða 

þolþjálfunar á heilsu eldri aldurshópa. Færri rannsóknir hafa verið gerðar þar sem áhrif bæði 

þol- og styrktarþjálfunar á heilsu og velferð hafa verið kannaðar. Að mati Cadore og Izquierdo 

(2013) er framkvæmd styrktar- og þolþjálfunar hagkvæmasta leiðin til að bæta vöðva- og 

þolgetu. Slík geta stuðlar að aukinni hæfni til að viðhalda hreyfifærni og afkastagetu með 

hækkandi aldri. Lima og félagar komust einnig að sambærilegri niðurstöðu þar sem þol- og 

styrktarþjálfun lækkaði blóðþrýsting hinna eldri, færði mittismál til betri vegar og bætti 

líkamssamsetningu (Lima o.fl., 2017).  

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif styrktar- og þolþjálfunar á heilsufar eldri 

einstaklinga. Aukinn styrkur, bætt þol, aukin hreyfifærni og bættur blóðhagur eru meðal 

ávinninga fjölþættrar þjálfunar (Janus Guðlaugsson, 2014; Roma o.fl., 2013; Turpela, 

Hakkinen, Haff og Walker, 2017). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar sem fylgja 

fjölþættri þjálfun séu í minni fallhættu og upplifi færri einkenni þunglyngis (Aguirre og 

Villareal, 2015; Kekalainen, Kokko, Sipila og Walker, 2018; Kovacs, Sztruhar Jonasne, Karoczi, 

Korpos og Gondos, 2013). Hins vegar eru langtíma áhrif fjölþættrar heilsueflingar á 

hreyfifærni, afkastagetu og heilsu eldri einstaklinga ekki vel þekkt, þar sem flestar rannsóknir 

ná yfir styttra tímabil. Þess vegna er markmið þessarar rannsóknar að varpa ljósi á hver 

langtímaáhrif fjölþættrar heilsueflingar eru á þessar breytur. 
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3 Aðferð 

Í þessum hluta verkefnis verður farið nánar yfir aðferðafræðina að baki verkefninu. Kaflanum 

er skipt upp í nokkra undirkafla þar sem fjallað er um þátttakendur og skipulag þjálfunar. Þá 

er farið yfir helstu íhlutunarþætti verkefnisins sem var annars vegar styrktarþjálfun og hins 

vegar þolþjálfun, auk skipulagðra fræðsluerinda á íhlutunartíma. Fjallað er um mælingar sem 

lagðar voru fyrir þátttakendur annars vegar í upphafi þjálfunartíma og hins vegar að 6 og 12 

mánaða þjálfunartímabili loknu. Að lokum verður svo fjallað um hvernig úrvinnslu gagna var 

háttað. 

3.1 Þátttakendur og skipulag þjálfunar 

Rannsóknarverkefni þetta er hluti af 24 mánaða löngu heilsueflingarverkefni sem unnið er af 

Janusi heilsueflingu slf. Þessi ritgerð sýnir fyrri 12 mánuði af 24 í skipulögðu 

rannsóknarverkefni, þar sem unnið var með þátttakendur úr tveimur íslenskum 

sveitarfélögum. Sveitarfélögin sem um ræðir eru Hafnarfjarðarbær og Reykjanesbær og notast 

var við hentugleikaúrtak.  

Kynningarfundir voru skipulagðir í báðum sveitarfélögum þar sem íbúar fengu tækifæri til 

að fræðast um verkefnið og gátu áhugasamir sótt um þátttöku að kynningu lokinni. Umsóknir 

um þátttöku fóru fram úr björtustu vonum. Þar sem einstaklingar voru fleiri en hægt var að 

taka inn í verkefnið var dregið af handahófi um þátttöku. Helstu skilyrði fyrir þátttöku voru þau 

að búa í sjálfstæðri búsetu í viðkomandi sveitarfélagi og vera fær um að koma sér til og frá 

æfingastað. Þá var miðað við að viðkomandi þyrfti að ná að lágmarki sex stigum af tólf stigum 

mögulegum í SPPB hreyfifærniprófi. Samtals voru 402 einstaklingar teknir inn úr báðum 

sveitarfélögum. Allir þátttakendur sem skráðir voru í upphafi uppfylltu þau skilyrði sem sett 

voru. Á íhlutunartímabilinu voru 40 einstaklingar sem gátu ekki eða kusu ekki að halda áfram 

þjálfun. Ástæður brottfalls þessara einstaklinga eru meðal annars veikindi, veikindi maka eða 

ekki áhugi fyrir hendi að halda þjálfun áfram. Heildarfjöldi þátttakenda eftir 12 mánaða 

heilsueflingu var 362 úr báðum sveitarfélögum. Konur voru í miklum meirihluta eða 225 en 

karlar voru 137.  

Þátttakendur voru hvattir til daglegrar hreyfingar og voru beðnir um að sinna þolþjálfun í 

formi göngu eða annarrar hreyfingar samkvæmt þjálfunaráætlun alla daga vikunnar. Dagleg 

hreyfing var miðuð við 30 mínútur. Styrktarþjálfun var skipulögð tvisvar sinnum í viku og byggð 

upp með þrepaskiptri þjálfunaráætlun. Íþrótta- og heilsufræðingar fylgdu þátttakendum í 

gegnum styrktarþjálfun tvisvar sinnum í viku og í þolæfingum voru þeir einu sinni í viku til 

staðar. Að öðru leyti áttu þátttakendur að sinna þolþjálfun upp á eigin spýtur samkvæmt fast 

mótaðri áætlun. Allir voru hvattir til að skrá daglega hreyfingu sína svo hægt væri að fylgjast 
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með æfingatíðni þeirra og æfingamagni. Tíðni bæði í þol- og styrktarþjálfun var miðuð við 

alþjóðleg viðmið fyrir eldri aldurshópa (Lýðheilsustöð, 2008; World Health Organization, 

2010). 

Í upphafi íhlutunar voru framkvæmdar ýmsar mælingar tengdar líkamssamsetningu, 

liðleika, hreyfifærni, þolgetu, vöðvastyrk og heilsu. Þátttakendur fylgdu svo 6 mánaða langri 

æfingaáætlun í heilsueflingu en að því tímabili loknu voru mælingar endurteknar. Í kjölfar fyrri 

6 mánaða tímabils og mælinga hófst nýtt 6 mánaða tímabil þar sem æfingamagnið var aukið 

bæði fyrir þol- og styrktarþjálfun. Að þessu tímabili loknu eða í lok seinni 6 mánaða tímabils, 

2. þrepi þjálfunaráætlunar, fylgdu mælingar líkt og eftir fyrsta þjálfunartímabil. Mælingar sem 

notaðar voru eru þekktar í öldrunarfræðum og hafa verið notaðar víðsvegar um heim. 

Mælingarnar má meðal annars finna í bókinni Senior Fitness Test Manual eftir Rikli og Jones 

(2013). 

Farið verður ítarlega í útfærslu þjálfunaráætlunar hér á eftir en uppbygging styrktar- og 

þolþjálfunar er megináhersla í þessu rannsóknarverkefni auk heilsutengdra fræðsluerinda. 

Helstu fræðsluerindi voru um næringu, lyf og áhrif lyfja á þjálfun og þjálfunaraðferðir. 

3.2 Styrktarþjálfun 

Styrktarþjálfun þátttakenda byggist upp á tveimur styrktaræfingum í viku. Þjálfunin byggist á 

hugmyndafræði tímabilaskiptingar, þar sem notast er við þrepaskipta álagsaukningu í formi 

þrjár á móti einni hleðsluviku; 3:1 (Bompa og Haff, 2009). Þetta form lýsir sér á þann hátt að 

þjálfunaráreiti er aukið í þrjár vikur og svo er dregið úr því í fjórðu viku. Ástæðan fyrir því að 

dregið er úr þjálfuninni í fjórðu hverri viku er til að gefa þátttakendum möguleika á að aðlagast 

auknu álagi með markvissri endurheimt að lokinni þriggja vikna álagsaukningu. Aukningin á 

þjálfunaráreiti er breytilegt. Sé áherslan lögð á vöðvaþol er aukið við endurtekningafjölda en 

sé áherslan á vöðvakraft eða vöðvaafl er þyngdin aukin og skiptum fækkað þegar lóðum er 

lyft. Helstu þættir sem skipta máli við uppsetningu og framkvæmd styrktaráætlunar eru 

æfingamagn, ákefð við æfingar og tíðni þjálfunar (Bompa og Haff, 2009).  

Markmið styrktarþjálfunar er fjölþætt en hún er framkvæmd til að auka annars vegar 

vöðvastyrk eða vöðvaþol og hins vegar vöðvaafl. Vöðvaafl er hámarkskraftur (1RM) sem 

vöðvinn getur myndað. Vöðvaþol er aftur á móti geta vöðva til að viðhalda endurteknum 

vöðvasamdrætti til lengri tíma (Kenney, Wilmore og Costill, 2012). Styrktarþjálfunin skiptist 

upp í átta 12 vikna tímabil, þar sem áherslan var annað hvort á vöðvaþol eða vöðvaafl. Í fyrstu 

viku var lögð megináhersla á rétta tækni við framkvæmd æfinga sem og að kenna viðeigandi 

umgengni í tækjasal. Að fyrstu viku lokinni var fundin út þyngd hvers einstaklings þar sem 

stuðst er við RIR (e. Reps in reserve) (Zourdos o.fl., 2016). Aðferðin lýsir sér í stuttum máli 

þannig að þú velur þér hæfilega þyngd og getur lyft viðkomandi þyngd nokkuð oftar en 



 

21 

æfingaáætlunin segir til um eða um 2–5 skiptum oftar.  Ef þátttakandi á að ljúka hverju setti á 

10 endurtekningum þá velur hann þyngd sem hann getur lyft 12 til 15 sinnum. Áhersla var 

einnig lögð á að skrá reglulega niður þyngdir á þjálfunaráætlun sem þátttakendur unnu eftir.  

Ákefð þjálfunar og æfingamagn þjálfunar var aukið þegar leið á þjálfunartímann. Byrjað var 

á vöðvaþolstímabili, þar sem endurtekningar eru fleiri og þyngdir þar af leiðandi minni. Í fyrstu 

viku byrjuðu þátttakendur á 2x10 endurtekningum en síðan var vikulega bætt við fjölda 

endurtekninga. Þessi nálgun var framkvæmd í 3 vikur en síðan dregið úr um endurtekningum 

í þeirri fjórðu til að mæta kröfum endurheimtar í áætluninni. Ákefðin er einnig aukin samhliða 

auknu æfingamagni. Fyrstu tvær vikurnar var notast við um 50% þyngd af hámarksgetu (1RM) 

en þú út frá nálgun RIR. Næstu vikur var ákefðin aukin í 50–60% af hámarksgetu. Hvíld milli 

setta var um 30–40 sekúndur. Þjálfun sem þessi eykur vöðvaþol sem og vöðvastyrk, en fyrstu 

vikurnar má gera ráð fyrir mikilli tauga- og vöðvaaðlögun (Kenney o.fl., 2012). 

 

Mynd 2. Heildarmagn og uppbygging hleðslu styrktarþjálfunar í 8 vikur. 

Uppbyggingu styrktarþjálfunar fyrstu 8 vikurnar af 24 vikum má sjá á mynd 2. Hver súla 

sýnir heildar endurtekningarfjölda í styrktarþjálfun í hverri viku. Fyrstu vikuna var hver æfing 

framkvæmd tvisvar auk þess að vera endurtekin tíu sinnum (2x10). Æfingar í hverri viku eru 

tvær og heildarskipti endurtekninga í fyrstu viku því 40, sjá mynd 2. Notast var við þrepaskipta 

álagsaukningu eftir Bompa og Haff (2009) eins og greint hefur verið frá hér að framan. 

Þegar vöðvaþolstímabili lauk tók við vöðvaaflstímabil við. Þar er notast við færri 

endurtekningar og meiri þyngdir. Hér þróast magnið í öfuga átt miðað við vöðvaþolið þar sem 

áherslan er nú á auknar þyngdir meðan æft er en skiptin eru færri. Byrjað var með 2x8 

endurtekningar þar sem æfingarmagn breytist í viku hverri og að tólf vikum loknum þreyta 

þátttakendur 3x6 endurtekningar með aukna þyngd sem skráð er 3x6RM eða 2x8RM. 

Hámarksþyngd er sú þyngd sem hægt er að lyfta einu sinni (1RM). Þessi nálgun er notuð hér í 
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formi 6RM eða sú þyngd sem hægt er að lyfta sex sinnum en ekki oftar. Á þessu tímabili er 

notast við aukna prósentu af hámarksgetu, frá 70% og upp í 90% af 1RM. Slík þjálfunaraðferð 

ýtir undir vöðvastækkun, aukningu á vöðvamassa, en stærri vöðvar hafa tök á því að verða 

sterkari (Chen, Nelson, Zhao, Cui og Johnston, 2013).  

Í rannsókn þessari var upphaflega áætlunin að notast við 1RM líkt og hefur verið gert í 

öðrum rannsóknum. Sökum þess að hámarksprófanir eru ekki hættulausar, þar sem auknar 

líkur eru á meiðslum. Einnig hefur verið sýnt fram á einstaklingsmun í endurtekningarfjölda 

við sömu prósentu af 1RM (Richens og Cleather, 2014). Því var einnig stuðst við RIR þar sem 

einstaklingur metur ákefð æfingarinnar út frá eigin líðan. Þessi nálgun kemur upphaflega frá 

Gunnari Borg sem hannaði svonefndan Borg-skala (Borg, 1970). Notkun á RIR-skalanum er á 

bilinu 0–10, 1RIR þýðir að einstaklingi á að finnast hann geta framkvæmt eina endurtekningu 

í viðbót þegar hann hefur lokið æfingunni. 3RIR þýðir að einstaklingur ætti að geta framkvæmt 

þrjár endurtekningar eftir að æfingu lýkur. Framsetning á RIR skalanum kemur upprunalega 

frá Zourdos o.fl. (2016). Á vöðvaaflstímabili var notast við 0-2RIR sem þýðir að einstaklingar 

eru nálægt hámarksgetu sinni. Á vöðvaþolstímabili þar sem framkvæmdar voru fleiri 

endurtekningar voru þátttakendur beðnir um að eiga fimm endurtekningar eftir sem þýðir 

5RIR.  

Æfingaval þjálfunar samanstóð af tólf æfingum fyrir helstu vöðvahópa líkamans, sex 

æfingar fyrir efri hluta og sex fyrir neðri hluta. Tafla 1 sýnir lista með þeim æfingum sem 

framkvæmdar voru. 
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Tafla 1. Æfingar fyrir styrktarþjálfun. 

Æfingarval styrktarþjálfunar 

Æfingar fyrir efri hluta Æfingar fyrir neðri hluta 

Armbeygja (e. bicep curl) Fótbeygja (e. leg curl) 

Armrétta (e. tricep extension) Fótrétta (e. leg extension) 

Brjóstpressa (e. chest press) Aðfærsla um mjaðmalið (e. hip adduction) 

Róður (e. machine row) Fráfærsla um mjaðmalið (e. hip abduction) 

Niðurtog (e. pulldown) Fótapressa (e. leg press) 

Öfugt flug (e. posterior deltoid) Kálfalyfta (e. calf raises) 

Ef einstaklingur átti í erfiðleikum með að framkvæma vissar æfingar, sem leiddu af sér verki 

eða vandamál, var þeim úthlutað nýjum æfingum, með eða án lóða, í stað þeirra sem 

viðkomandi réð ekki við. Þannig var reynt að koma til móts við þarfir hvers og eins, þjálfunin 

var því gerð eins einstaklingsmiðuð og mögulegt var. 

3.3 Þolþjálfun 

Þolþjálfunin var skipulögð í formi daglegrar gönguþjálfunar en þátttakendur máttu einnig 

notast við önnur form þolþjálfunar eins og sund, dans eða hjólreiðar. Til að ganga úr skugga 

um að hver einstaklingur væri að hreyfa sig við nægilega ákefð var notast við hjartsláttarmæla 

(púlsklukkur) og ákefð fyrir þolþjálfun fundin fyrir hvern og einn þátttakanda út frá svonefndri 

Karvonen formúlu (Kenney o.fl., 2012). 

Tafla 2. Karvonen formúlan fyrir 70 ára einstakling með 65 slög á mínútu sem hvíldarpúls 
(Kenney o.fl., 2012). 

 

Karvonen : 220 – aldur = tala – hvíldarpúls = tala x álag = tala + hvíldarpúls = Þolþjálfunarpúls (hlutfall af 100% ákefð) 
 

Karvonen: 220 – 70 = 150 – 65 = 85 x (0,5) = 43 + 65 = 108 (50% ákefð) 
 

Karvonen: 220 – 70 = 150 – 65 = 85 x (0,6) = 51 + 65 = 116 (60% ákefð) 
 

Karvonen: 220 – 70 = 150 – 65 = 85 x (0,7) = 60 + 65 = 125 (70% ákefð) 
 

Karvonen: 220 – 70 = 150 – 65  = 85 x (0,75) = 64 + 65 = 129 (75% ákefð) 
 

Karvonen: 220 – 70 = 150 – 65  = 85 x (0,8) = 68 + 65 = 133 (80% ákefð) 
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Karvonen formúlan er notuð til að áætla þjálfunarákefð og sérstaklega hönnuð fyrir eldri 

aldurshópa. Til að reikna út æskilegt þolþjálfunarálag með Karvonen formúlunni þarf einungis 

aldur og hvíldarpúls viðkomandi (Kenney o.fl., 2012). Formúluna er að finna í töflu 2 en hún 

sýnir formúluna, hvernig hún er sett upp og hvernig reikna má út mismunandi ákefð fyrir 

sjötugan einstakling sem hefur 65 í hvíldarpúls (slög/mín). Á þjálfunartímabilinu er notast við 

50–70% ákefð, sem þýðir að þessi einstaklingur reynir að stunda þolþjálfun þar sem 

hjartsláttur er á bilinu 108–125 slög á mínútu. Formúlan er mjög hentug og einföld í notkun, 

en krefst þess að viðkomandi eigi púlsmæli og skilji mikilvægi réttrar ákefðar meðan þjálfun 

stendur yfir. Þess má einnig geta að um 75% þátttakenda taka blóðþrýstingslyf og því þurfti að 

gera ráð fyrir breytingu á hjartslætti einstaklings þar sem lyfin geta haft áhrif á hjartsláttartíðni. 

Þau draga úr hjartslætti með það að markmiði að lækka blóðþrýsting. Yfirleitt er hægt að gera 

ráð fyrir að lyfin lækki hjartslátt allt frá 5–10 slögum á mínútu en geta farið í allt að 15 til 20 

slög. Hve mikið hjartslátturinn lækkar veltur á tegund lyfja sem tekin eru og stærð 

skammtanna (Reule og Drawz, 2012). Þátttakendur voru upplýstir um þessi áhrif lyfjanna á 

hjartsláttinn í fræðsluerindi lyf- og öldrunarlæknis. Þessum atriðum var fylgt eftir í þjálfun af 

heilsuþjálfurum verkefnisins meðan á æfingum stóð. 

Þolþjálfun má skipta í tvo hluta, annars vegar loftháð þol og hins vegar loftfirrt þol. Við 

þessa íhlutun var eingöngu notast við loftháða þolþjálfun. Loftháð þolgeta er geta líkamans til 

að viðhalda hreyfingu með auknu álagi á hjartað og æðakerfi til lengri tíma (Kenney o.fl., 2012). 

Bompa og Haff (2009) nefna langa hæga göngu sem góða aðferð til að þjálfa loftháða þolgetu. 

Þjálfunin ætti að taka um 30–120 mínútur á miðlungs ákefð 60–80% af hámarkshjartslætti út 

frá Karvonen formúlu (Kenney o.fl., 2012). 

 

Mynd 3. Uppsetning þolþjálfunar fyrstu 8 vikurnar. 
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Uppsetning á fyrstu átta vikum þolþjálfunar má sjá á mynd 3. Markmið þolþjálfunarinnar 

var að þátttakendur myndu að lokum mæta almennum viðmiðum Lýðheilsustöðvar (2008) og 

World Health Organization (2010) um 30 mínútna daglega hreyfingu. Notast var við sömu 

nálgun og í styrktarþjálfuninni, þrepaskipta álagsaukningu, þar sem æfingamagn er aukið í 

þrjár vikur og svo er dregið úr því í fjórðu hverri viku. Á fyrstu átta vikum þjálfunar fóru 

einstaklingar frá því að ganga í 20 mínútur á dag í 28 mínútur. Þjálfunarákefð var einnig aukin 

í formi prósentuhlutfalls af hámarkshjartslætti Karvonen formúlunnar. Fyrstu vikurnar var 

gengið á um 50% ákefð en þegar leið á þjálfunartímabilið var ákefðin komin upp í 70% af 

hámarkshjartslætti hjá þeim sem treystu sér að ganga eða hreyfa sig með meiri ákefð en í 

upphafi. Þessi nálgun gerir kleift að auka þol þátttakenda á markvissan hátt (Bompa og Haff, 

2009). 

3.4 Fræðsluerindi 

Eitt af megin markmiðum heilsueflingar er að gera einstaklinginn sjálfbæran á eigin heilsu og 

ná tökum á að stýra eigin styrktar- og þolþjálfun. Heilsa er samspil margra þátta og má þar 

nefna næringu, svefn og andlega líðan. Til að ná því markmiði að gera einstaklinginn sjálfbæran 

á þessa þætti voru regluleg fræðsluerindi skipulögð á íhlutunartíma þar sem áhersla var meðal 

annars lögð á fræðslu tengda næringu, andlegri heilsu og lyfjanotkun. Einnig var þátttakendum 

kennt að matreiða hollar og bragðgóðar máltíðir. Fræðsluerindi voru að jafnaði einu sinni í 

mánuði þar sem fengnir voru  sérfræðingar á hverju sviði til að flytja um 45 mínútna erindi um 

tiltekin efni. Þessi nálgun byggist upp á hugmyndafræði Bandura um sjálfbærni einstaklinga 

(Lev, 1997). 

Fyrsta fræðsluerindið fjallaði um skipulag þjálfunar og helstu áherslur tengdar þjálfun fyrir 

viðkomandi þjálfunarhópa. Einnig var farið yfir helstu niðurstöður mælinga og þátttakendum 

bent á stöðu sína með tilliti til almennra viðmiðana, meðal annars frá Rikli og Jones (2013). Í 

öðru fræðsluerindinu fjallaði lyf- og öldrunarlæknir um inntöku og notagildi helstu lyfja á borð 

við blóðþrýstingslyf og ýmis hjartalyf fyrir eldri aldurshópa og áhrif þeirra. Áhersla var lögð á 

notagildi lyfjanna, áhrif þeirra á ýmsa þjálfunarþætti og áhrif þjálfunarinnar á lyfin. Einnig var 

fjallað um hvenær æskilegast væri að taka inn lyfin með tilliti til æfingatíma og mikilvægi 

reglubundinnar vatnsdrykkju hjá eldri aldurshópum. Næringarfræðingur kynnti fyrir hópnum 

samspil næringar og þjálfunar í þriðja og fjórða fræðsluerindi. Hann fór einnig yfir samsetningu 

máltíða sem og mikilvægi próteinríks fæðis fyrir eldri aldurshópa. Fræðsluerindi um næringu 

voru tvö á fyrsta þrepi þessa verkefnis. Í fimmta erindinu fjallaði sálfræðingur um mikilvægi 

markmiða og markmiðasetningar. Farið var yfir þýðingu markmiðasetningar, bæði fyrir yngri 

sem eldri aldurshópa. Þátttakendur fengu þjálfun í að skrá eigin markmið á sértækt blað og 

tengja markmiðin við ákveðið framkvæmdaferli. Í sjötta og síðasta fræðsluerindinu á fyrsta 
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þrepi þjálfunar, fór sérfræðingur í lýðheilsuvísindum yfir rannsóknir á eldri aldurshópum sem 

tengjast áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma hér á landi, mikilvægi daglegarar hreyfingar og 

tengingu þeirra við áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma. 

Á öðru þrepi þjálfunartímans, næstu 6 mánuði, voru fræðslufyrirlestrar einnig sex talsins. 

Í fyrsta erindi á öðru þrepi fjallaði sálfræðingur um hamingju og sorg. Þar var meðal annars 

rætt um áhrif andlegrar heilsu á daglegt líf, jákvætt og neikvætt hugarfar og hvernig æskilegt 

væri að taka á missi fjölskyldumeðlima og vina. Í öðru og þriðja erindi var næring tekin aftur 

fyrir þar sem þátttakendum var kennt að útbúa hollar og próteinríkar máltíðir í eldhúsi. Hér 

var um verklega kennslu að ræða þar sem farið var yfir nokkrar næringaruppskriftir með 

áherslu á framsett viðmið frá Embætti Landlæknis (2016). Fjórða erindið á öðru þrepi fjallaði 

um minni og minnistap á efri árum og áhrif þjálfunar á minni og heilastarfsemi. Fjallað var um 

heilabilun og sjúkdóma á borð við Alzheimer og Parkinsonsjúkdómsins. Í fimmta erindi var 

nánar fjallað um lífsstílstengda sjúkdóma og mikilvægi þolþjálfunar á hjartað og æðakerfið sem 

forvörn gagnvart ýmsum sjúkdómum. Þessi fyrirlestur var í höndum lyf- og öldrunarlæknis. 

Síðasta erindið á öðru þrepi var um núvitund. Einblínt var á jákvæða hugsun, mikilvægi 

þindaröndunar og slökunar auk þess að lifa í augnablikinu. Farið var yfir slökunar og 

núvitundaræfingar, þar sem notast var við öndunartækni. Þessum atriðum var frekar fylgt eftir 

í þjálfuninni. 

3.5 Mælingar 

Mælingar sem framkvæmdar voru eru sérsniðnar að eldri aldurshópum og byggja meðal 

annars á rannsóknum Rikli og Jones (2013). Þessar mælingar hafa verið notaðar af 

fræðimönnum í öldrunarfræðum um árabil (Hanson o.fl., 2009; Kovacs o.fl., 2013; Roma o.fl., 

2013; Santanasto o.fl., 2017). Líkamsmælingar voru framkvæmdar, þar sem hæð og þyngd var 

mæld og líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index) var reiknaður. Auk þess var blóðþrýstingur 

mældur og hvíldarpúls greindur með blóðþrýstingsmæli (Picone o.fl., 2017). SPPB 

hreyfifærniprófið var notað til að meta hreyfifærni þátttakenda (Guralnik o.fl., 1994). Prófið 

var einnig notað sem skimum fyrir þátttöku í verkefninu en þátttakendur þurftu að ná 6 stigum 

eða fleiri af 12 mögulegum. Liðleiki var metinn með tveimur prófum frá Rikli og Jones (2013). 

Annað prófið mældi liðleika í neðri hluta líkamans í aftanverðu læri (e. sit and reach) en hitt 

prófið mældi liðleika í efri hluta líkamans í gegnum axlarlið (e. back scratch). Styrkur var einnig 

mældur með tveimur prófum. Fyrra prófið lagði mat á styrk í neðri hluta líkamans þar sem 

staðið er upp úr stól og sest niður aftur í 30 sekúndur (e. 30s chair stand). Styrkur eða vöðvaþol 

í efri hluta líkamans var metið með því að láta þátttakendur framkvæma armbeygjur og 

armréttur með handlóði í 30 sekúndur eins oft og unnt var (e. 30s arm curl). Kraftur eða 

vöðvaafl var einnig mælt með gripstyrksprófi, með sérhönnuðu mælitæki en gripstyrksprófið 
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þykir góð mæling til að meta veikleika eldri einstaklinga tengdan vöðvamassa og hrumleika 

(Bohannon, 2008). Til að meta jafnvægi og snerpu var notast við 8 feta göngujafnvægi (e. 8 

feet up and go) (Rikli og Jones, 2013). Loftháð þolgeta var svo mæld með 6 mínútna gönguprófi 

(e. six minute walking test) þar sem gengin vegalend er könnuð að prófi loknu auk þess sem 

fylgst er með hjartslætti þátttakenda og hann skráður fyrir og eftir prófið og síðan einni mínútu 

eftir að prófi lýkur. 

Dagleg hreyfing þátttakenda var skoðuð með sérhæfðum alþjóðlegum spurningalista sem 

ber heitið IPAQ-E (e. International physical activity questionnaire modified for the elderly) sem 

og heimaáætlunum þátttakenda (Hurtig-Wennlof, Hagstromer og Olsson, 2010). Dagleg 

hreyfing þátttakenda var borin saman við almenn viðmið um daglega hreyfingu 

(Lýðheilsustöð, 2008; World Health Organization, 2010). Tíðni styrktarþjálfunar á viku var 

einnig metin með spurningalista og greind út frá ástundun þátttakenda yfir hvert 

þjálfunartímabil.  

3.5.1 Hæð, þyngd og líkamsþyngdarstuðull 

Framkvæmd var hæðar- og þyngdarmæling. Hæðarmæling fór fram með 

veggföstu málbandi sem hannað er til að mæla hæð einstaklinga. Þyngd 

var mæld með líkamsskanna og vog af gerðinni InBody 270, sjá mynd 4. Að 

því loknu var reiknaður út líkamsþyngdarstuðull en 

líkamsþyngdarstuðullinn þykir gefa góða mynd af heilsu eldri einstaklinga 

(Harris, 2017). 

3.5.2 Blóðþrýstingur 

Blóðþrýstingur var mældur með blóðþrýstingsmæli af gerðinni 

Omron MIT5, sjá mynd 5. Blóðþrýstingsmæling átti sér stað í lokuðu 

herbergi eftir að þátttakandi var búinn að sitja í hvíld í um 15 

mínútur. Tvær mælingar voru framkvæmdar hverju sinni til að auka 

áreiðanleika mælingar. Tvær mínútur liðu á milli mælinganna 

tveggja. Voru báðar mælingar skráðar niður og reiknað meðaltal 

beggja mælinga. 

3.5.3 SPPB hreyfifærnipróf. 

Notast var við SPPB-hreyfifærniprófið, sem þykir gefa raunhæft mat á hreyfifærni eldri 

einstaklinga. Niðurstöður prófsins eru birtar með stigagjöf. SPPB prófið samanstendur af 

þremur prófum; stöðujafnvægi í þremur mismunandi prófum sbr. mynd 6; a, b og c, 4 metra 

gönguprófi sjá mynd 7 og styrktarprófi fyrir neðri hluta líkamas, þar sem staðið er upp úr stól 

í fimm skipti, sjá mynd 8 (Guralnik o.fl., 1994). Hægt er að fá 4 stig að hámarki úr hverju prófi 

Mynd 5. Blóðþrýstingsmælir 

Mynd 4. Inbody 270 líkamsskanni 
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og því 12 stig að hámarki samtals. Notast er við skeiðklukku við framkvæmd allra þriggja 

mælinga. 

Stöðujafnvægi. 

Þátttakendur eru fyrst beðnir um að standa með fætur samhliða (a) og að standa í jafnvægi 

eins lengi og óskað er eða í 10 sekúndur. Ef þeir geta staðið án stuðnings í 10 sekúndur þreyta 

þeir næsta stig prófsins. Þá eru þeir beðnir um að standa með annan fótinn aðeins framar en 

hinn (b). Nái þeir því einnig að halda jafnvægi í 10 sekúndur eru þeir beðnir 

um þreyta c-hluta prófsins. Þar mynda fætur beina  línu, þar sem hæll 

annars fótar snertir tána á hinum fætinum (c), sjá mynd 6. Hér gildir það 

sama og áður, að reyna að standa í 10 sekúndur án þess að missa 

jafnvægið. Nái þátttakendur ekki að standa í 10 sekúndur í einhverri 

útfærslunni er sá tími færður til bókar og stigagjöf reiknuð út frá fyrirfram 

ákveðinni töflu (Guralnik o.fl., 1994). 

4 metra göngupróf. 

Þátttakendur taka sér stöðu við línu á gólfinu. Þeir eru beðnir um að ganga á sínum eðlilega 

gönguhraða ákveðna vegalengd. Gönguvegalengdin er 4 metrar og er hún merkt á gólfflötinn. 

Keila er sett í 5 metra fjarlægð frá upphafsmerki svo þátttakandi gangi yfir 4 metra merkið. 

Tíminn er stöðvaður þegar hæll annars fótar stígur yfir 4 metra 

merkið, sjá mynd 7. Prófið er framkvæmt tvisvar sinnum og 

gildir betri tíminn. Tíminn ákvarðar svo stigafjölda frá 0–4 sem 

að lokum leggst saman við niðurstöður úr hinum tveimur 

prófunum (Guralnik o.fl., 1994). 

Styrkur í neðri hluta líkamans. 

Markmið þessa hluta SPPB-prófsins er að meta styrk í neðri hluta 

líkamans. Setið er á stól með krosslagðar hendur. Staðið er upp úr stól í 

5 skipti eins rösklega og unnt er og er tekinn tími hversu fljótur 

einstaklingur er að standa upp, sjá mynd 8. Tímataka er stöðvuð þegar 

staðið er upp í fimmta skiptið. Líkt og í hinum mælingunum sem 

tilheyra SPPB prófinu, er það tímalengdin sem ákvarðar stigagjöfina 

(Guralnik o.fl., 1994). Fái þátttakandi samanlegt 6 stig eða færri úr framangreindum þremur 

mælingum er þeim vísað til sjúkraþjálfara til frekari þjálfunar. SPPB prófið var því einnig notað 

sem tæki til skimunar við inntöku þátttakenda í þessu heilsueflingarverkefni. 

Mynd 6. Stöðujafnvægi. 

Mynd 8. Styrkur í neðri hluta. 

Mynd 7. 4 metra göngupróf. 
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3.5.4 Liðleiki í aftanverðu læri. 

Þátttakandi sest á stól með annan fótinn réttan fyrir framan sig og 

ökklann krepptan í 90°, sjá mynd 9. Mælingamaður setur mælistiku 

frá hné og niður að tá. Þátttakandi leggur síðan hendur saman efst á 

mælistiku og reynir að teygja sig eins langt niður yfir fótinn og hann 

getur. Mælt er bilið á milli fingurgóma og táa, sama hvort viðkomandi 

nær ekki að tám fótar eða nær fram fyrir tærnar. Þátttakendur fengu 

tvær upphitunartilraunir og að þeim loknum voru framkvæmdar tvær 

mælingar þar sem báðar voru skráðar niður. Notast var við betri 

mælinganiðurstöðuna (Rikli og Jones, 2013). Tilgangur prófsins er að 

meta hreyfigetu og liðleika í neðri hluta líkamans, nánar tiltekið í 

aftanverðu læri og mjóbaki. Liðleikinn er mikilvægur fyrir líkamsstöðu 

og gerir einstaklingi kleift að sinna ýmsum daglegum verkum betur 

eins og að setjast og standa upp af á stól, ganga upp stiga eða ganga á jafnsléttu (Holland, 

Tanaka, Shigematsu og Nakagaichi, 2002). 

3.5.5 Liðleiki í axlarlið. 

Þátttakandi setur aðra hendi upp fyrir höfuð og reynir að teygja sig 

niður eftir baki til að mæta hinni höndinni sem færist upp á móti 

þeirri efri, sjá mynd 10. Mæld er fjarlægðin sem er á milli fingurgóma 

löngutanga, hvort sem hendur ná saman eða ekki. Tvær mælingar 

voru framkvæmdar og notast var við betri niðurstöðu (Rikli og Jones, 

2013). Markmiðið er að meta hreyfifærni og liðleika í axlarliða. Prófið 

er ágæt mælieining liðleika í efri hluta líkamans þar sem það reynir á 

liðleika í öxlum, efra baki og þríhöfða. 

3.5.6 Staðið upp úr stól. 

Setið er á stól með krosslagðar hendur á brjósti, sjá mynd 11. Framkvæmd 

mælingar er sú að þátttakandi stendur upp af stól og sest aftur niður eins 

oft og hann treystir sér til á 30 sekúndum. Fjöldi endurtekninga er skráður 

sem þátttakandi nær á 30 sekúndum (Rikli og Jones, 2013). Markmið er 

að meta styrk í neðri hluta líkamans en hann er nauðsynlegur til að geta 

sinnt ýmsum daglegum athöfnum eins lengi og unnt er. Aukin geta í 

þessari mælingu getur einnig minnkað líkur á byltum (Tofthagen, 

Visovsky og Berry, 2012). Mynd 11. Staðið upp úr stól 
(Rikli og Jones, 2013). 

Mynd 9. Liðleiki aftan í læri 
(Rikli og Jones, 2013). 

Mynd 10. Liðleiki í efri hluta (Rikli 
og Jones, 2013). 
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3.5.7 Armbeygja með handlóði. 

Armbeygja eða tvíhöfðalyfta er framkvæmd í 30 sekúndur. Þátttakandi 

situr á stól með lóð í hendi, sjá mynd 12. Mælingamaður þarf að sjá til þess 

að framkvæmd lyftanna sé rétt. Notast er við handlóð, konur við 2,3 

kílógrömm (kg) en karlar við 3,6 kg. Fjöldi endurtekninga eru taldar á 30 

sekúndum. Prófið er hægt að framkvæma með bæði hægri og vinstri hendi 

eða með ríkjandi hendi (Rikli og Jones, 2013). Markmið þessa prófs er að 

meta styrk í efri hluta líkama. Hann er nauðsynlegur í daglegu lífi til að 

framkvæma einföldustu hluti líkt og að sinna heimilisstörfum, garðvinnu, 

bera matvöru eða halda á barnabarni eða gæludýri (Rikli og Jones, 2013). 

 

3.5.8 Gripstyrkur. 

Gripstyrkur er mældur með sérstöku mælitæki sem mælir gripstyrk í 

kílógrömmum. Prófið er framkvæmt fjórum sinnum, tvisvar sinnum á hægri 

hendi og tvisvar með vinstri. Betri mælingin er notuð fyrir báðar hendur. 

Niðurstöður handstyrks eru birtar sem samanlagður styrkur beggja handa 

en einnig má birta niðurstöður úr hvorri hendi fyrir sig (C. J. Liu o.fl., 2017). 

Mælitækið sem notað var er af gerðinni Jamar hydrolic hand 

dynamometer, sjá á mynd 13. 

3.5.9 Átta feta hreyfijafnvægi. 

Þátttakandi situr á stól við vegg. Þegar hann er tilbúinn stendur hann upp 

og gengur út fyrir keilu sem er í átta feta fjarlægð eða 2,44 metrum frá 

fremri stólfótum og aftur til baka, sjá nánar mynd 14. Þátttakandi er 

beðinn um að sitja á stólnum með fætur á gólfi og hendur á lærum. 

Þátttakandi fer af stað þegar hann er tilbúinn. Tímataka hefst um leið og 

þátttakandi byrjar að standa upp (hreyfir sig). Tímatöku lýkur um leið og 

hann sest aftur niður (snertir stólinn). Hver þátttakandi fær að 

framkvæma prófið tvisvar sinnum og er betri tíminn nýttur (Rikli og 

Jones, 2013). Markmið prófsins er að meta lipurð, snerpu og 

hreyfijafnvægi, sem er mikilvægt daglegum athöfnum líkt og að ganga 

innandyra, bregðast snöggt við eða svara símanum (Rikli og Jones, 2013). 

3.5.10 Sex mínútna göngupróf. 

Þol eða afkastageta einstaklinga er mæld með 6 mínútna gönguprófi. Þátttakendur ganga 

meðfram 20 metra langri keilubraut í samfellt í sex mínútur, sjá mynd 15. Ekki er leyfilegt að 

Mynd 12. Armbeygja (Rikli og 
Jones, 2013). 

Mynd 14. 8 feta göngujafnvægi 
(Rikli og Jones, 2013). 

Mynd 13. Mælitæki fyrir 
gripstyrk. 
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hlaupa en þátttakendur eru hvattir til að ganga með jöfnum hraða eins rösklega og þeir treysta 

sér til í sex mínútur. Þeir eru látir vita hvernig tímanum líður á tveggja mínútna fresti. Notast 

er við hjartsláttarmæli. Mæling á hjartslætti er tekin í upphafi prófs, strax að prófi loknu og 

mínútu eftir að því lýkur (Rikli og Jones, 2013). Markmið er að meta loftháða þolgetu 

einstaklings út frá vegalengd og hjartslætti.  

 

3.5.11 Dagleg hreyfing og styrktarþjálfun. 

Dagleg hreyfing var mæld út frá alþjóðlega spurningalistanum IPAQ-E og einnig út frá 

þolþjálfunarblaði þátttakenda sem þeir fylltu út meðan á þjálfunartíma stóð (Hurtig-Wennlof 

o.fl., 2010). Þar taka þátttakendur saman sína daglegu hreyfingu og finna út meðaltal á dag í 

hverri viku. Tíðni styrktarþjálfunar var metin á sama hátt þar sem þátttakendur skrásetja hvern 

æfingatíma þegar þeir mæta í styrktarþjálfun. Styrktarþjálfunin er skráð á blöð þátttakenda 

sem eru staðsett í líkamsræktarstöðvum þar sem þeir stunda æfingar. 

3.5.12 Heilsa.  

Heilsa var metin við hverja mælingu á sex mánaða fresti með alþjóðlega spurningalistanum 

EQ-5D-5L (Huber, Vogelmann og Leidl, 2018). Í þessu verkefni var eingöngu notast við svar úr 

síðustu spurningu úr listanum við mat á heilsu þar sem þátttakendur voru beðnir um að meta 

eigin heilsu á skalanum frá 0–100. Þessi mæling er huglægt mat hvers og eins og endurspeglar 

mat hvers þátttakenda um eigin heilsu og líðan á þeim tímapunktum sem mælingar fóru fram. 

3.6 Úrvinnsla gagna 

Nafnleynd var tryggð við úrvinnslu gagna með því að notast við rannsóknarnúmer sem 

þátttakendum var úthlutað í upphafi rannsóknar. Við greiningu gagna var notast við línulega 

aðhvarfsgreiningu fyrir endurteknar mælingar. Gögnin voru tekin saman í excel og greining 

gagna fór síðan fram í tölfræðiforritinu R. Í tölfræðiforritinu var pakkinn lme4 þar sem fallið 

lmer var notaða til að hanna líkön til að lýsa breytingum milli mælinga í tíma (Bates, Mächler, 

Bolker og Walker, 2015; Højsgaard, Halekoh og Yan, 2005). Marktækni var miðuð við 5% 

marktektarmörk (p < 0,05) og öryggisbil var 95%. Tími var settur í líkanið sem flokkuð breyta 

með 3 gildum: mæling 1, mæling 2 og mæling 3. Leiðrétt var kyni og aldri þegar gögn karla og 

Mynd 15. 20 metra braut fyrir 6 mínútna göngupróf. 
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kvenna voru greind saman. Annars var leiðrétt fyrir aldri. Notaðir voru slembiþættir (e. mixed 

effects) fyrir viðfang til að gera grein fyrir meðalgildi einstaklings miðað við meðalgildi þýðis. 

Um leið verður til samfylgni í líkaninu vegna endurtekinna mælinga á viðföngum, hér allt að 

þrisvar sinnum. Hálíknamat er notað til að meta stika og er hægt að nýta allar mælingar þó að 

einstaklingur eigi bara eina eða tvær af þremur mælingum. Þær mælingar gefa samt 

vísbendingu um meðalgildi og dreifni á hverjum tímapunkti. Þó svo að einstaklingar geti ekki 

klárað vegna aldurs eða kyns skapar það ekki bjögun að nýta allar mælingar. Hins vegar gæti 

skapast bjögun ef einstaklingur getur ekki klárað af því að ákveðin gildi á útkomum úr 

mælingum spá fyrir því að hann geti ekki klárað. Viðkvæmnisathugun var gerð með því að 

greina gögn með öllum mælingum og svo bara á þeim sem áttu allar mælingar (e. complete 

cases analysis).  

Vísindasiðanefnd gaf leyfi fyrir þessari rannsókn, en rannsóknin ber tvö rannsóknarnúmer 

þar sem leyfi þarf fyrir hvoru sveitarfélagi fyrir sig. Rannsóknin ber númerin 

VSNb2018010027/03.01 sem samþykkt var af Vísindasiðanefnd þann 20. mars 2018 og 

VSNb2016110021/03.03 sem samþykkt var þann 10. janúar 2017. Í fylgiskjölum rannsóknar er 

að finna bæði rannsóknarleyfin frá Vísindasiðanefnd. Fylgiskjal H sýnir leyfi fyrir Reykjanesbæ 

og fylgiskjal I sýnir leyfið fyrir Hafnarfjörð. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt niður í nokkra 

undirkafla þar sem fjallað er um þátttakendur og brottfall, hreyfifærni, afkastagetu, ástundun 

og mat þátttakenda á eigin heilsu. 

4.1 Þátttakendur og brottfall 

Eins og nefnt hefur verið komu þátttakendur þessarar rannsóknar úr tveimur íslenskum 

sveitarfélögum. Heildarfjöldi í upphafi var 402 einstaklingar, 171 einstaklingar komu frá 

Hafnarfirði og 231 frá Reykjanesbæ. Við upphafsmælingu var meðalaldur þátttakenda í 

rannsókninni 73,3 ár. Brottfall þátttakenda var minna en gert var ráð fyrir en einungis 31 kona 

og 9 karlar gátu ekki fylgt eftir 12 mánaða þjálfun yfir tímabilið. Við upphafsmælingu voru 

konurnar 256 talsins en eftir 12 mánuði voru þær 225. Karlarnir voru 146 í upphafi en voru 

137 við 12 mánaða mælingu. Brottfallið af heildarfjölda þátttakenda á þjálfunartíma var því 

10%, þar sem heildarfjöldi þátttakenda fækkaði úr 402 einstaklingum við upphafsmælingu í 

362 eftir 12 mánaða rannsóknartíma. Við framkvæmd íhlutunarrannsókna hjá eldri 

aldurshópum má gera ráð fyrir um 15–20% brottfalli á hverju 6 mánaða íhlutunartímabili, þar 

sem eldri einstaklingar eru meðal annars líklegir til að detta og slasast, veikjast alvarlega eða 

einfaldlega ráða ekki við þjálfunina (Chatfield, Brayne og Matthews, 2005). Einnig geta komið 

upp ýmis félagsleg vandamál eða veikindi maka eða fjölskyldumeðlims sem getur leitt til þess 

að viðkomandi þarf að draga þátttöku sína til baka. 

Niðurstöður rannsóknar sýna einungis þátttakendur sem náðu að fylgja eftir 12 mánaða 

íhlutuninni og eru með þrjár mælingar. Niðurstöður mælinga brottfallshóps sýna engan mun 

á meðaltali breytna hjá þeim sem þreyttu allar mælingar. Það eina sem brottfallshópurinn átti 

ekki sameiginlegt með þeim þátttakendum sem héldu þjálfun áfram var að hafa hætt þjálfun. 
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4.2 Grunnbreytur 

Grunnbreytur voru mældar á sex mánaða fresti líkt og mælingar á hreyfifærni og afkastagetu. 

Grunnbreyturnar lýsa hópnum vel. Þessar breytur eru þyngd, hæð, líkamsþyngdarstuðull og 

blóðþrýstingur, sjá nánar töflu 3 en hún sýnir meðaltal og breytingar hjá hópnum í heild og út 

frá kyni.  

Meðalaldur þátttakanda við upphafmælingu var tæplega 73 ár, aldur karla tæplega 74 ár 

en kvenna 72 ár. Breyting á meðalaldri út frá brottfalli þátttakenda breytist örlítið á 12 mánaða 

rannsóknartíma, sjá nánar töflu 3. Hæð þátttakenda var 168 cm að meðaltali við 

upphafsmælingu, hjá körlum var hæðin 176 cm en hjá konunum 163,1 cm.  

Meðalþyngd hópsins var 83,5 kg í upphafi en breyttist á 12 mánaðar tímabili, færðist í 

82,6 kg eða 0,9 kg þyngdartap sem er marktækur árangur (p < 0,01). Þyngd karla var 91 kg en 

lækkaði í tæp 90 kg að lokinni 12 mánaða þjálfun (p < 0,05). Þyngd kvenna breyttist ekki 

marktækt, fór úr 78,8 kg niður í 78,3 kg, sjá nánar töflu 3.   

Líkamsþyngdarstuðull hópsins í heild hafði lækkaði úr 29,6 kg/m2 niður í 29,4 kg/m2 eftir 

12 mánaða íhlutunartíma. Ekki var breyting á niðurstöðum við lok 12 mánaða þjálfunar. 

Breytingu mátti sjá eftir 6 mánaða þjálfun hjá öllum hópnum sem og körlum og konum (p < 

0,001), sjá nánar töflu 3. 

Efri mörk blóðþrýstings mældust í upphafi hjá hópnum í heild að meðaltali 149 mmHg en 

neðri mörk 82,5 mmHg. Breyting á efri mörkum eða slagsbilsþrýstings (e. systolic blood 

pressure) hjá hópnum í heild fór úr 149 mmHg í upphafsmælingu niður í 137 mmHg að lokinni 

12 mánaða íhlutun sem er marktækur árangur (p < 0,001). Hafði lækkað um tæp 12 mmHg frá 

upphafsmælingu. Neðri mörk blóðþrýstings, hlébilsþrýstingur (e. diastolic blood pressure), var 

við upphafsmælingu 82,1 mmHg en var að meðaltali 81,1 mmHg eftir 12 mánaða þjálfun. 

Marktækur munur á hlébilsþrýstingi mældist hjá hópnum í heild fyrstu sex mánuði 

þjálfunarinnar (p < 0,001). Sambærileg breyting átti sér stað hjá konum og körlum á efri og 

neðri mörkum blóðþrýstings, en eingöngu kom fram marktækur munur hjá konunum (p < 

0,05), sjá nánar töflu 3.  
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Tafla 3. Meðaltalsmælingar og breytingar á grunnbreytum hjá hópnum í heild, körlum og konum. 
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4.3 Hreyfifærni 

Í þessum kaflahluta verður farið yfir niðurstöður á hreyfifærni einstaklinga þar sem farið er yfir 

niðurstöður prófa sem meta hreyfifærni. Þetta eru SPPB hreyfifærniprófið (Guralnik o.fl., 

1994) og liðleikapróf á efri og neðri hluta líkamans (Rikli og Jones, 2013). 

Meðaltalsbreytingar á hreyfigetu á þremur mælingum hjá hópnum í heild og hjá hvoru kyni 

fyrir sig er að finna í töflu 4. Taflan sýnir meðaltal, staðalfrávik og spönn úr þremur mælingum, 

grunnmælingu áður en íhlutun hófst, eftir 6 mánaða þjálfun og að lokum 12 mánaða þjálfun 

eða mælingu 3. Taflan sýnir einnig meðaltalsmun, breytingu milli mælinga og marktækni milli 

allra mælinga.  

Heildarstigafjöldi úr SPPB hreyfifærniprófinu mældist 11,3 stig hjá hópnum í heild, 11,2 stig 

hjá körlum og 11,3 stig hjá konum. Jákvæð breyting átti sér stað hjá hópnum í heild sem bætti 

stigafjölda sinn um 0,3 stig á 12 mánaða rannsóknartíma sem er marktækur árangur (p < 

0,001). Karlar bættu sig einnig marktækt, fóru úr 11,2 stigum í 11,5 stig (p < 0,05) og konur um 

0,2 stig sem er marktækur árangur (p < 0,001), sjá nánar breytingar á öllum tímapunktum í 

töflu 4. 

Liðleiki í neðra hluta líkamans, bæði hægri og vinstri fótar, breyttist marktækt hjá hópnum 

í heild á 12 mánaða þjálfunartíma (p < 0,001). Hjá körlum kom fram jákvæð breyting á liðleika 

vinstri fótar (p < 0,01) en ekki hægri fótar, en hjá konum var breytingin marktæk bæði á hægra 

og vinstra fæti (p < 0,001), sjá nánar töflu 4. 

Þegar liðleiki axla er skoðaður eru niðurstöður sambærilegar og við mælingar á neðri hluta 

líkamans. Hjá hópnum í heild verður marktæk breyting á liðleika beggja axla að lokinni 12 

mánaða þjálfun miðað við upphafsmælingu (p < 0,001). Liðleiki karla í hægri öxl breytist ekki 

á tímabili en jákvæða breytingu má sjá á vinstri öxl (p < 0,05). Hjá konum verður jákvæð 

breyting á liðleika á bæði hægri og vinstri öxl að lokinni 12 mánaða þjálfun samanborið við 

upphafsmælingu (p < 0,01), sjá nánar töflu 4. 

Í fylgiskjali A og Á er að finna línurit (e. spaghetti plot) þar sem notast er við hópaskiptingu 

til að sýna framvindu innan aldurshópa. Aldurshóparnir sem notast er við spanna tíu ár. Yngsti 

hópurinn er 65 ára til 74 ára, annar hópurinn er frá 75 ára og að 85 ára, elsti hópurinn er svo 

85 ára og eldri. Hóparnir voru síðan kynjaskiptir innan aldurshópana. Línuritið sýnir þróun á 

milli mælinga eitt, tvö og þrjú á liðleika, annars vegar neðri hluta líkamans (fylgiskjal A) og hins 

vegar efri hluta líkamans (fylgiskjal Á). Hver lína í línuritinu táknar einn þátttakenda og bláa 

línan sýnir meðaltal úr hverri mælingu. Ef strik nær eingöngu milli tveggja punkta þá er um 

einstaklinga að ræða sem hætt hafa í rannsóknarferlinu.
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Tafla 4. Meðaltalsmælingar og breytingar á hreyfifærni hjá hópnum í heild, körlum og konum. 
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4.4 Afkastageta 

Í þessum kaflahluta verða skoðaðar breytingar á afkastagetu einstaklinga. Prófin sem um ræðir 

eru staðið upp úr stól á 30 sekúndum, armbeygjur með lóð sem framkvæmdar eru á 30 

sekúndum, gripstyrkur og 8 feta göngujafnvægispróf. Einnig voru skoðaðar niðurstöður úr sex 

mínútna gönguprófi. 

Vöðvaþol í neðri hluta líkamans var mælt með prófi þar sem staðið er upp úr stól eins oft 

og unnt er á 30 sekúndum, sjá töflu 5. Mesti munurinn var á fyrstu sex mánuðum þjálfunar-

innar þar sem hópurinn náði að viðhalda þeirri bætingu í þriðju mælingu. Hópurinn í heild sem 

og bæði kyn bættu við sig rúmum tveimur endurtekningum á 12 mánaða tímabili (p < 0,001). 

Mæling á vöðvaþoli, armbeygjum í efri hluta líkamans, voru framkvæmdar með handlóði 

í 30 sekúndur. Bæði kyn bættu sig marktækt á íhlutunartímabilinu. Konurnar bættu við sig 

tæpum 4 endurtekningum á hægri hendi og tæpum 5 á þeirri vinstri. Karlarnir sýndu 

sambærilegar niðurstöður og konurnar. Í heild var jákvæð breyting á 12 mánaða tímabili hjá 

hópnum (p < 0,001).  

Gripstyrkur var mældur með sérstöku mælitæki, Jamar hydrolic hand dynamometer, sjá 

mynd 13. Sé hópurinn í heild skoðaður er að finna marktækan mun frá upphafsmælingu að 

annarri mælingu (p < 0,01) og frá upphafsmælingu að þriðju mælingu (p < 0,01), sjá töflu 5. 

Gripstyrkur færðist til betri vegar og kom fram marktækur munur hjá hópnum í heild (p < 

0,001) sem og hjá körlum (p < 0,001) og konum (p = 0,01). 

Meðaltalsmunur á 8 feta göngujafnvægi jókst marktækt þar sem hópurinn í heild bætti sig 

um 0,3 sekúndu á tímabilinu (p < 0,001), sjá töflu 5. Karlar bættu sig að meðaltali um 0,4 

sekúndur (p < 0,001) og konur um 0,2 sekúndur á 12 mánuðum (p < 0,01).  

Hópurinn bætti sig í sex mínútna gönguprófi. Á 12 mánaða tímabili jókst  

meðaltalsvegalengd um á tæpa 36 metra (p < 0,001), auk þess sem spönnin hækkaði úr 120–

675 metra í 180–728 metra, sjá töflu 6. Bæði kyn bættu sig marktækt frá upphafsmælingu að 

þriðju mælingu (p < 0,001). Enginn marktækur munur var á hjartslætti að gönguprófi loknu (p 

= 0,19). Marktækni var þó á hjartslætti hjá hópnum í heild að sjö mínútum liðnum (p < 0,05). 

Í fylgiskjali B er að finna línurit þar sem notast er við hópaskiptingu til að sýna framvindu 

innan aldurshópa. Línuritið sýnir þróun á milli mælinga eitt, tvö og þrjú á styrkleika í neðri hluta 

líkamans. Fylgiskjöl D og E sýna framvindu á styrk í efri hluta líkamans þar sem framkvæmdar 

voru armbeygjur með handlóði. Fylgiskjal F sýnir þróun á gripstyrk á íhlutunartímabilinu og 

fylgiskjal G sýnir bætingu á genginni vegalengd í sex mínútna gönguprófi.
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Tafla 5. Meðaltalsmælingar og breytingar á afkastagetu hjá hópnum í heild, körlum og konum. 
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Tafla 6. Meðaltalsmælingar og breytingar í 6 mínútna gönguprófi hjá hópnum í heild, körlum og konum. 

 

Meðaltal, staðalfrávik og spönn á mælibreytum úr 6 mínútna gönguprófi er að sjá í töflu 6. Skoðaður var hvíldarpúls fyrir gönguprófið, 

hjartsláttur skráður strax að prófi loknu og síðan aftur eftir einnar mínútu hvíld.
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4.5 Ástundun og heilsa þátttakenda 

Í þessum kaflahluta verður dagleg ástundun þátttakenda skoðuð, sem mælist í daglegri 

hreyfingu sem og tíðni styrktaræfinga í viku. Einnig verður heilsa þátttakenda könnuð út frá 

spurningu sem lögð var fram á sex mánaða fresti á heilsueflingartímabilinu. 

Dagleg hreyfing var metin í mínútum út frá IPAQ-E spurningalista og dagbókarfærslum 

þátttakenda. Dagleg hreyfing í mínútum jókst úr 13,4 mínútum við upphafsmælingu í 23,1 

mínútu eftir 12 mánaða heilsueflingu sem eru tölfræðilega marktækar niðurstöður (p < 0,001). 

Karlar bættu við sig 8,4 mínútum og konur 10,4 mínútum á tímabilinu (p < 0,001). Dagleg 

hreyfing nær þó hámarki eftir 6 mánuði og fer svo dvínandi. Mikil aukning er á daglegri 

hreyfingu, þó hópurinn uppfylli ekki alþjóðleg markmið frá World Health Organization (2010) 

og Lýðheilsustöð (2008) um 30 mínútna hreyfingu á dag. 

Styrktarþjálfun var metin út frá fjölda styrktaræfinga á viku. Að meðaltali jókst 

styrktarþjálfunin úr 0,33 skiptum í 1,88 skipti á viku á 12 mánaða tímabili (p < 0,001). Við 

síðustu mælingu var meðaltalsmæting karla 1,97 skipti í viku og kvenna 1,82 skipti í viku og 

mældist munurinn marktækur hjá báðum kynjum á tímabilinu (p < 0,001). 

Þátttakendur voru fengnir til að meta eigin heilsu út frá alþjóðlegum spurningalista sem 

ber heitið EQ-5D-5L (Huber o.fl., 2018) þar sem þátttakendur mátu heilsu sína á skalanum 0– 

100. Vert er að nefna að við mat á eigin heilsu var eingöngu notast við síðustu spurningu úr 

EQ-5D-5L spurningalistanum. Á 12 mánaða tímabilinu jókst eigin mat á heilsu um 11 stig, úr 

69 stigum í grunnmælingu í rúm 80 stig við lok 12 mánaða þjálfunartímabils, sem er 

tölfræðilega marktækur munur (p < 0,001). Að meðaltali juku karlar stigafjölda fyrir mat á eigin 

heilsu um tæp 13 stig og konur um tæp 10 stig, hvort tveggja marktæk breyting (p < 0,001), 

sjá töflu 7.
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Tafla 7. Meðaltalsmælingar og breytingar á ástundun og heilsu hjá hópnum í heild, körlum og konum. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif af 12 mánaða heilsueflingarverkefni á 

hreyfifærni, afkastagetu og heilsu eldri einstaklinga í tveimur íslenskum sveitarfélögum. 

Mikilvægi heilsueflingar fer sífellt vaxandi, ekki síst þar sem lífslíkur fara hækkandi og sífellt 

fleiri einstaklingar ná háum aldri en gert er ráð fyrir að yfir 60% fjölgun í aldurshópnum 67 ára 

og eldri verði næstu 15 árin hér á landi (Hagstofan, 2017). Því er nauðsynlegt að sinna þessum 

aldurshópi enn frekar, ekki síst á sviði heilsutengdra forvarna (Velferðarráðuneytið, 2016; 

World Health Organization, 2018).  

Fyrri rannsóknarspurningin sem sett var fram í upphafi var um áhrif 6 og 12 mánaða 

heilsueflingar á hreyfifærni og afkastagetu einstaklinga 65 ára og eldri. Svar við þessari 

spurningu er í stuttu máli sú að heilsueflingin hafði í för með sér jákvæð áhrif á hreyfifærni og 

afkastagetu hópsins í heild og bæði kynin. Heildarstigafjöldi úr SPPB hreyfifærniprófi jókst auk 

þess sem liðleiki í neðri og efri hluta líkamans batnaði. Einnig jókst vöðvaþol og vöðvaafl á 

rannsóknartímabili. Hópurinn gekk lengra í sex mínútna gönguprófi við sama hjartslátt og var 

í upphafsmælingu. Slík niðurstaða bendir til bættrar loftháðrar þolgetu og aukinnar 

afkastagetu hjartans og öndunarkerfis. Tilgátan sem lögð var fram í upphafi reynist því sönn, 

að heilsueflingin hafði jákvæð áhrif á hreyfifærni og afkastagetu þátttakenda. 

Svar við seinni rannsóknarspurningunni um hvert eigið mat þátttakenda á heilsu sinni væri 

fyrir íhlutun og að lokinni 6 og 12 mánaða heilsueflingu er að mat þátttakenda á eigin heilsu 

jókst á heilsueflingartímabilinu. Þátttakendur mátu heilsu sína að meðaltali 69 stig við 

upphafsmælingu en rúmlega 76 stig eftir sex mánuði og í þriðju mælingu jókst hún enn frekar 

eða í rúmlega 80 stig af 100 mögulegum. Álykta má að tilgátan sem lögð var fram í upphafi um 

að heilsueflingin myndi hafa jákvæð áhrif á heilsu þátttakenda sé sönn. 

5.1 Þátttakendur og brottfall 

Brottfall rannsóknar var minna en gert var ráð fyrir í upphafi. Heildarbrottfall á 

heilsueflingartímabilinu var einungis 10%, þar sem 31 kona og 9 karlar fylgdu ekki eftir tólf 

mánaða þjálfuninni. Við upphafsmælingu voru konurnar 256 talsins en eftir tólf mánuði voru 

þær 225. Karlarnir voru 146 í upphafi en mjög lítið brottfall var hjá körlum og fjöldi þeirra var 

137 við tólf mánaða mælingu. Margar ástæður geta verið fyrir brottfalli eldri einstaklinga úr 

rannsókninni hvort sem það stafi af heilsufarsástæðum eða öðrum persónulegum ástæðum. 

Helstu ástæður brottfalls í þessu verkefni voru veikindi þátttakenda, veikindi maka eða áhugi 

á frekari þátttöku var ekki lengur til staðar. Eins og kom fram í niðurstöðukafla var ekki að finna 

mælanlegan mun á breytum milli brottfallshóps annars vegar og þátttakenda sem luku öllum 

mælingum hins vegar. Lítið brottfall bendir til jákvæðra viðbragða eldri einstaklinga við 
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heilsueflingunni. Svo virðist vera sem nálgun af þessu tagi henti þessum aldurshópi vel. Það 

var fylgst vel með þeirra framgangi auk þess sem félagslegar tengingar komu í ljós þegar á leið 

þjálfunartímabilið. Verkefni af þessum toga má því nýta í auknum mæli í framtíðinni fyrir ört 

vaxandi hóp eldri einstaklinga hér á landi.  

5.2 Holdarfar og blóðþrýstingur 

Hópurinn mælist marktækt léttari eftir 12 mánaða heilsueflingu en við upphafsmælingu. Þrátt 

fyrir breytingu er hópurinn að meðaltali í ofþyngd út frá hefðbundna 

líkamsþyngdarstuðulinum. Meðaltal hópsins er 29,3 kg/m2 að tímabilinu loknu, kjörþyngd er á 

bilinu 18,5–24,9 kg/m2 og ofþyngd er frá 25–29,9 kg/m2. Að mati Rojer og félaga (2016) á 

hefðbundni líkamsþyngdastuðullinn ekki vel við einstaklinga 65 ára og eldri. Því hönnuðu þau 

sérhæfðan líkamsþyngdarstuðul fyrir 65 ára og eldri þar sem kjörþyngd er frá 23,0–29,9 kg/m2. 

Þar sem rannsóknir á þessum aldurshóp sýna lægri sjúkdómatíðni og minni líkur á 

snemmbærum dauða hjá einstaklingum sem hafa líkamsþyngdarstuðulinn 25–29,9 kg/m2 (Fan 

o.fl., 2016; Kvamme o.fl., 2012). Út frá niðurstöðum þessarra rannsókna og sérhæfða 

líkamsþyngdarstuðinum má áætla að hópurinn standi vel (Fan o.fl., 2016; Kvamme o.fl., 2012; 

Rojer o.fl., 2016). Blóðþrýstingur hjá hópnum lækkar að meðaltali á tímabilinu. Sem bendir til 

að heilsufar hópsins sé að færast til betri vegar (Harris, 2017). Lítil áhersla var lögð á 

líkamsþyngd þar sem rannsakendum þótti mikilvægara að einblína á hreyfifærni, afkastagetu 

og uppbyggingu á vöðvamassa. Líkamsþyngd þátttakenda lýsir þó ekki líkamssamsetningu 

þeirra, þar sem hópurinn er að bæta afkastagetu og hreyfifærni er hægt að álykta að 

líkamssamsetning hafi batnað. Aukin líkamsþyngd hefur þó í för með sér auknar líkur á hjarta- 

og æðasjúkdómum og er meðal annars einn áhættuþáttur efnaskiptavillu (Saltiel og Olefsky, 

2017). Þar sem líkamsþyngd er áhættuþáttur lífstílstengdra sjúkdóma er augljóst að betur þarf 

að stuðla að þyngdartapi hjá mörgum þátttakendum. Holdafar þátttakenda getur haft áhrif á 

niðurstöður annarra mælinga, þar sem ofþyngd getur gert einstaklingum erfiðara fyrir að 

ganga í lengri tíma þar sem þau bera með sér meiri þyngd. 

5.3 Hreyfifærni 

Niðurstöður benda til þess að hreyfifærni hópsins hafi aukist á heilsueflingartímabilinu. 

Meðaltal stigafjölda úr SPPB hreyfifærniprófi jókst frá upphafsmælingu að þeirri þriðju. Vert 

er að nefna góða stöðu þátttakenda úr SPPB prófinu við upphafsmælingu. Því er áhugavert að 

hópurinn hafi bætt sig á tímabilinu þrátt fyrir að rými til bætinga sé ekki mikið með tilliti til 

góðrar stöðu við upphafsmælingar. Jákvæð breyting á meðaltalsmun var marktækur frá 

upphafsmælingu og því hægt að álykta að bæting í SPPB prófinu feli í sér bætt stöðujafnvægi, 

aukinn gönguhraða eða að styrkur í neðri hluta líkamans sé að aukast. Þrátt fyrir að breyturnar 
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séu að færast til betri vegar var munurinn þó ekki markverður að mati Perera, Mody, 

Woodman og Studenski (2006), þar sem breytingin í þessu prófi, SPPB-prófinu, þarf að ná 

aukningu um 0,5 stig svo niðurstöður teljist markverðar. Sambærilegar framfarir á SPPB 

prófinu er að finna í rannsókn Santanasto o.fl. (2017) þar sem styrktarþjálfun hafði jákvæð 

áhrif á heildarstigagjöf prófsins. Þó verður að hafa það í huga að sá hópur var verr staddur við 

upphaf þjálfunar en þessi rannsóknarhópur en einstaklingarnir í rannsókn Santanasto og 

félaga (2017) áttu það sameiginlegt að fá minna en tíu stig úr prófinu. Álykta má út frá 

niðurstöðum þessarrar rannsóknar sem og rannsóknar Santanasto o.fl. (2017) að 

styrktarþjálfun hafi jákvæð áhrif á hreyfifærni eldri einstaklinga óháð fyrra getustigi.  

SPPB prófið segir nokkuð til um rannsóknarhóp þessa verkefnis og að hreyfigeta hópsins 

hafi almennt verið góð í upphafi. Vert er að nefna að um 63% hópsins fengu 12 stig úr prófinu 

við upphafsmælingu og því eru þakáhrif prófsins mikil. Líkt og nefnt var í aðferðarkaflanum þá 

var SPPB prófið nýtt sem mælitæki við skimun gegn skertri hreyfifærni. Að mati rannsakanda 

getur þjálfunaráætlun rannsóknarinnar verið of líkamlega erfið þeim einstaklingum sem búa 

yfir skertri hreyfifærni, eða þeirra sem fá minna en sex heildarstig af tólf mögulegum úr 

prófinu. Þeir einstaklingar sem fá minna en sex stig í prófinu þykja einnig í aukinni fallhættu 

(Veronese o.fl., 2014). Þar sem skipulag styrktarþjálfunar byggist upp á því að einstaklingar 

séu færir um að athafna sig í tækjasal, treystu rannsakendur sér ekki til að taka inn einstaklinga 

með mjög skerta hreyfifærni, ekki síst þar sem þátttakendur í hverjum æfingatíma voru á bilinu 

8–12. Slíkur fjöldi kallar á ákveðna grunnfærni af hálfu þátttakenda og að hægt sé að sinna 

þeim öllum að jafnaði yfir þjálfunartímann án þess að einn eða tveir skeri sig úr. Slíkt getur 

kallað á sértæka þjónustu með þeim afleiðingum að stór hluti hópsins fái ekki það aðhald eða 

þjónustu sem æskileg er. 

Liðleiki var mældur bæði í efri og neðri hluta líkama með sitthvoru prófinu. Liðleiki er 

lykilatriði þegar fólk eldist þar sem hann gerir einstaklingum meðal annars kleift að sinna 

athöfnum daglegs lífs (Holland o.fl., 2002). Á heilsueflingartímabilinu jók hópurinn í heild 

liðleika sinn, bæði í efri og neðri hluta líkamans. Jákvæður marktækur munur var á liðleika í 

aftanverðu læri hjá hópnum í heild og breytingar kynja voru svipaðar. Sambærilegar 

niðurstöður er að finna úr tólf mánaða langri rannsókn Abby C. King o.fl. (2000) á 101 

einstaklingum 65 ára og eldri. Rannsókn Taguchi, Higaki, Inoue, Kimura og Tanaka (2010) á 

eldri einstaklingum sýndi einnig fram á marktækan mun á liðleika í aftanverðu læri. 

Rannsóknirnar eiga það sameiginlegt að ná yfir tólf mánaða tímabil og að íhlutun hafi verið í 

formi styrktar- og þolþjálfunar. Út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að markviss 

fjölþætt þjálfun hafi jákvæð áhrif á liðleika eldri einstaklinga.  

Liðleiki í efri hluta jókst einnig marktækt í axlarliðum hjá hópnum. Karlar bættu sig 

marktækt í vinstri axlarlið en enginn marktækur munur var á liðleika í hægri öxl. Konurnar 
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sýndu hinsvegar marktækan mun á liðleika í hægri axlarlið en ekki fannst marktækur munur í 

vinstri axlarlið. Þessar niðurstöður samsvara niðurstöðum Roma o.fl. (2013) þar sem tólf 

mánaða þjálfun hafði jákvæð áhrif á liðleika í axlarlið. Ef rýnt er í niðurstöður rannsóknar má 

sjá að mikill kynjamunur er á liðleika í axlarlið. Konur standa betur að vígi en karlar hvað liðleika 

varðar og er það ákveðið áhyggjuefni hvað stöðu karlanna varðar því æskilegt er að þeir bæti 

liðleika sinn, þó ekki sé nema til daglegra þarfa eins og að geta klátt sig áreynslulaust í sokkana 

þegar þeir eldast eða teyja sig eftir hlut í hillum. Svo virðist sem þeir þurfi ef til vill frekari 

aðgerðir til að ná fram betri liðleika. Hugsanlegt er þó að karlarnir sinni ekki liðleikaþjálfun 

sinni jafn samviskusamlega og konurnar gera. Þá má einnig vera að veita þurfi þeim aukið 

aðhald og að liðleika- og teygjuæfingum sé fylgt betur eftir en gert var á rannsóknartíma.. 

Framfarir á liðleika reyndist vera erfiðasta verkefni heilsueflingarinnar. Aðferðarfræði 

liðleikaþjálfunar var að öllum líkindum ekki nægilega markviss og skipulögð og er því 

umhugsunarefni fyrir seinni tvö þrep þessa verkefnis.  

5.4 Afkastageta 

Styrkur er lykilþáttur í baráttunni gegn aldurstengdri vöðvarýrnun (e. sacropenia) sem er 

óumflýjanlegt ferli öldrunar (Fuggle o.fl., 2017). Rannsóknir Vandervoort (2002) sýna þó að 

styrktarþjálfun getur hægt á og jafnvel snúið við þessu ferli, með því að byggja upp 

vöðvamassa með markvissri þjálfun (Vandervoort, 2002). Sambærilegur árangur kom fram í 

þessari rannsókn sem ýtir enn frekari stoðum undir mikilvægi styrktarþjálfunar í fyrirbyggjandi 

heilsueflingu eldri aldurshópa.  

Tólf mánaða heilsuefling með áherslu á daglega hreyfingu og styrkarþjálfun tvisvar sinnum 

í viku sýndi jákvæða framvindu á styrk neðri hluta líkamans. Þessar niðurstöður staðfesta enn 

frekar mikilvægi þess að geta boðið eldri aldurshópum upp á markvissa styrktarþjálfun. 

Sambærilegar rannsóknir hérlendis sýna svipaða bætingu á vöðvastyrk að lokinni 

styrktarþjálfun (Geirsdottir o.fl., 2012; Gudlaugsson o.fl., 2012; Janus Guðlaugsson, 2014). 

Þegar mælingar að lokinni sex og tólf mánaða þjálfun eru skoðaðar má sjá að mesta bætingin 

á sér stað á fyrstu sex mánuðum þjálfunartímans. Niðurstöður við lok tólf mánaða 

þjálfunartíma sýna að þátttakendur viðhalda áunnum breytingum sem áttu sér stað fyrstu sex 

mánuði þjálfunartímans. Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn Roma og félaga 

(2013). Það verður því áhugavert að fylgjast með framvindu hópsins til lengri tíma og hve lengi 

möguleikinn er til staðar að halda við eða bæta enn frekar áunnar breytingar. Þátttakendur í 

þessari rannsókn eiga eftir að fara í tvær mælingar sem ná yfir annað ár. Þar gefst kostur á að 

kanna nánar hvort framfarir eða stöðnun eigi sér stað. 

Að mati Aagaard og félaga fer vöðvamassi, styrkur og þolgeta einstaklinga dvínandi á efri 

árum sem getur leitt til þess að athafnir daglegs lífs verða einstaklingum erfiðari auk þess sem 
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dregur úr getu þeirra til að búa í sjálfstæðri búsetu (Aagaard o.fl., 2010). Því er nauðsynlegt að 

bjóða eldri einstaklingum upp á aðgengi að heilsuræktaraðstöðu og faglegri leiðsögn 

heilsuþjálfara og næringarráðgjafa. Það gefur einstaklingum möguleika á að bæta sína heilsu 

og velferð.  

Gripstyrkur er góð mæling til að meta styrk einstaklinga en sýnt hefur verið fram á tengsl 

milli dvínandi gripstyrks og aldurstengdrar vöðvarýrnunar (C. J. Liu o.fl., 2017; C. K. Liu o.fl., 

2014). Athyglisvert var að sjá að gripstyrkur dvínaði á fyrstu sex mánuðum heilsueflingarinnar. 

Rannsakendur tóku eftir þessari breytingu við mælingar og brugðust við með að biðja 

þátttakendur að einblína á að halda fastar um lóðin eða kreista handföng þegar lóðum var lyft. 

Álykta má að inngrip þetta hafi haft jákvæðar breytingar á gripstyrkinn því við lok tólf mánaða 

þjálfunartíma jókst gripstyrkur hópsins marktækt um tæplega tvö kíló miðað við 

upphafsmælingu. Gripstyrkur er talinn mikilvægur við daglegar athafnir eins og að bera 

matvöru eða taka upp barnabörnin (C. J. Liu o.fl., 2017). Rannsókn Roberts o.fl. (2014) á eldri 

einstaklingum sýndi að þeir sem búa á dvalar- og hjúkrunarheimilum hafa minni gripstyrk en 

þeir einstaklingar sem búi í sjálfstæðri búsetu. Því virðist sem gripstyrkur geti sagt til um 

líkamlega færni einstaklinga. Þess má einnig geta að sterk tengsl eru milli gripstyrks og 

líkamlegrar hæfni. Mæling á gripstyrk er einföld og ódýr aðferð sem hentar vel til skimunar 

fyrir snemmbærri vöðvarýrnun eða greiningu á vöðvastyrk og líkamlegri afkastagetu að mati 

sérfræðinga (Fuggle o.fl., 2017; Ibrahim o.fl., 2018; C. J. Liu o.fl., 2017). 

Átta feta göngujafnvægispróf þykir góð mæling á hreyfijafnvægi og snerpu eldri 

einstaklinga (Rikli og Jones, 2013). Marktækur munur var á tólf mánaða 

heilsueflingartímabilinu, en enginn munur kom í ljós frá annarri mælingu og að þeirri þriðju. 

Göngujafnvægi og snerpa eru nauðsynleg til að takast á við daglegar athafnir með hækkandi 

aldri, hvort sem það sé að standa upp til að svara símanum eða komast á klósettið (Rikli og 

Jones, 2013). Aukið göngujafnvægi er einnig stór þáttur í að minnka líkur á byltum hjá eldri 

aldurshópum (Aguirre og Villareal, 2015). Niðurstöður úr 12 vikna rannsókn Ólafar Guðnýjar 

Geirsdóttur og félaga (Geirsdottir o.fl., 2012) sýndu einnig jákvæð áhrif styrktarþjálfunar á 

göngujafnvægi og snerpu, þar sem var notast við átta feta göngupróf. Niðurstöður þessarra 

rannsókna benda til jákvæðra áhrifa styrktarþjálfunar á snerpu og hreyfijafnvægi eldri 

einstaklinga.  

Sýnt hefur verið fram á jákvæða fylgni milli tíðni styrktarþjálfunar á vöðvastyrk og 

vöðvafærni sem eykur jafnvægi eldri einstaklinga (I. H. Lee og Park, 2013; Lopez o.fl., 2018). 

Áhugavert væri að kanna hvort tíðni bylta á Íslandi sé lægri en í öðrum löndum þar sem 

niðurstöður úr átta feta gönguprófi eru slakari en hérlendis (Barry, Galvin, Keogh, Horgan og 

Fahey, 2014; Bretan, Silva Junior, Ribeiro og Corrente, 2013), ef skoðaður eru niðurstöður 

þessarrar rannsóknar og Ólafar Guðnýjar Geirsdóttur og félaga (2012). Kröfur þessarar 
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rannsóknar útiloka þó einstaklinga sem búa yfir mjög skertri hreyfifærni og því erfitt að áætla 

að hún endurspegli getu allra eldri einstaklinga á Íslandi. Átta feta göngujafnvægi þykir góð 

skimum fyrir byltutíðni eldri einstaklinga (Bretan o.fl., 2013; Brucki, 2015). Að mati Barry o.fl. 

(2014) er þó prófið eitt og sér ekki nægilega gott til að meta fallhættu og því ætti að nýta fleiri 

mælingar þegar fallhætta er metin. 

Loftháð þolgeta var mæld með sex mínútna gönguprófi. Loftháð þolþjálfun hefur mikinn 

ávinning í för með sér. Má í þessu tilfelli nefna aukna burðargetu æðakerfis sem eykur flæði 

súrefnis um líkmann og flutning næringarefna. Loftháð þolþjálfun hefur lækkandi áhrif á 

hjartslátt auk þess sem blóðþrýstingur í hvíld lækkar í kjölfar þjálfunar. Þetta ferli eykur 

slagmagn hjartans og blóðflæði til vöðva sem leiðir til aukinnar afkastagetu (Bompa og Haff, 

2009). Að mati Rikli og Jones (2013) er kosturinn við að nota sex mínútna gönguprófið í stað 

400 metra gönguprófs, sem einnig er þekkt við rannsóknir á eldri einstaklingum, er að sex 

mínútna prófið hentar breiðari hópi eldri borgara. Þar sem markmiðið er ganga á tíma en ekki 

ákveðna vegalengd, geta einstaklingar sem búa yfir minni líkamlegri heilsu og loftháðu þoli 

tekið prófið jafnt sem þeir sem eru við góða líkamlega heilsu og geta gengið langa vegalengd 

á mælingatíma prófsins (Rikli og Jones, 2013). Að mati Boxer o.fl. (2010) er sex mínútna 

gönguprófið einnig góð skimum fyrir skertri líkamlegri hæfni. 

Marktækur munur á genginni vegalengd í sex mínútna gönguprófinu kom fram. Mestu 

framfarir áttu sér stað á fyrri sex mánuðum íhlutunar. Dagleg hreyfing þátttakenda náði einnig 

hámarki við aðra mælingu, en það dró úr henni við þriðju mælingu. Álykta má að minnkuð 

dagleg hreyfing hafi ef til vill leitt til þess að hópurinn bætti sig ekki meira á seinni sex 

mánuðum íhlutunar. Sé vegalengd úr prófi skoðuð með tilliti til hjartsláttar að prófi loknu má 

sjá að hjartsláttur stóð í stað. Þessar niðurstöður benda til þess að loftháð þolgeta og 

afkastageta hjarta og öndunarkerfis hafi aukist þar sem einstaklingar ganga að meðaltali lengri 

vegalengd við sama hjartslátt og áður. Líkt og fram hefur komið bætti hópurinn sig að 

meðaltali um tæpa 36 metra í 6 mínútna gönguprófinu, en að mati Perera o.fl. (2006) þarf 

bæting að vera lágmarki 20 metrar svo niðurstöður séu markverðar. Niðurstöður í þessu 

verkefni eru því yfir þessum mörkum Perera of félaga (2006). Þessar niðurstöður eru 

sambærilegar þeim sem  Janus Guðlaugsson of félagar fundu í rannsókn sinni á eldri 

aldurshópum (Janus Guðlaugsson, 2014). Niðurstöður úr sex mínútna gönguprófi eru einnig í 

takt við 12 mánaða rannsókn Roma o.fl. (2013) á eldri einstaklingum. Sambærilegar 

niðurstöður má einnig sjá úr styttri rannsókn Locks o.fl. (2012) þar sem styrktar- og 

liðleikaþjálfun í 12 vikur jók gönguvegalengd um 33 metra í sex mínútna gönguprófi. Ef 

vegalengd sem gengin er borin saman við aðrar íslenskar rannsóknir, þá var 

meðaltalsvegalengd við upphafsmælingu 462 metrar. Þessi niðurstaða svipar til niðurstöðu 

sem Geirsdottir o.fl. (2012) fundu við rannsókn sína á eldri Íslendingum. Þar reyndist 
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meðaltalsvegalengd við upphafsmælingu vera tæpir 460 metrar. Því væri hægt að álykta að 

þessar niðurstöður lýsi afkastagetu Íslendinga á efri árum nokkuð vel. Ólöf Guðný Geirsdóttir 

og félagar fundu sambærilegar niðurstöður að lokinni 12 vikna styrktarþjálfun og höfundur 

fann að lokinni 12 mánaða heilsueflingu (Geirsdottir o.fl., 2012). Þar var marktækur munur á 

genginni vegalengd þar sem 198 heilbrigðir einstaklingar gengu að meðaltali 501 metra, 

samanborið við 504 metra að meðaltali sem höfundur fann í rannsókn sinni. Sé meðaltal úr 

sex mínútna gönguprófi borið saman við almenn viðmið frá Rikli og Jones (2013) má áætla út 

frá upphafsmælingu að eldri einstaklingar á Íslandi séu ekki nægilega þrekmiklir og út frá 

niðurstöðum má því áætla enn frekar um mikilvægi heilsueflingar fyrir þennan aldurshóp. 

5.5 Heilsa 

Seinni rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hver ert mat þátttakenda á eigin heilsu fyrir og 

að lokinni 6 og 12 mánaða heilsueflingu? Heilsa var metin huglægt af hverjum og einum 

þátttakenda og mæld á skalanum 0–100 út frá alþjóðlega spurningalistanum EQ-5D-5L. Þessi 

spurningalisti er notaður um heim allan og þykir hæfa eldri einstaklingum ágætlega (Huber 

o.fl., 2018). Samkvæmt mati þátttakenda bættu þeir heilsu sína á tólf mánaða 

heilsueflingartímabili. Við lok tólf mánaða heilsueflingartímabils náði eigið mat á heilsunni 

hámarki. Þessi aukning á heilsu samsvarar niðurstöðum sem Kekalainen o.fl. (2018) birtu í 

rannsókn sinni þar sem áhrif styrktarþjálfunar á heilsu voru könnuð.  

Aukning á mati á eigin heilsu benda til jákvæðra áhrifa heilsueflingar á líkamlega og 

andlega heilsu eldri einstaklinga. Bæting í vöðvastyrk getur haft í för með sér aukið öryggi eldri 

einstaklinga sem búa í sjálfstæðri búsetu auk þess sem líkamleg færni er meiri og einstaklingar 

færari til að takast á við daglegar athafnir, líkt og að nýta sér þjónustu sveitarfélaga og 

heilbrigðisstofnanna (Kekalainen o.fl., 2018). Bætt heilsa þátttakenda hlýtur að vera hverjum 

og einum mikilvægt atriði, ekki síst með tilliti til þess að matið getur eflt viðkomandi 

þátttakendur til dáða um áframhaldandi lífsstílsbreytingar og viðhald á eigin hæfni til 

þjálfunar. Telur rannsakandi að félagslegi þáttur heilsueflingarinnar eigi einnig stórn þátt í 

þessum niðurstöðum. Heilsueflingin hefur veitt einstaklingum tækifæri til að kynnast fólki á 

sínu aldursbili sem og að stuðla að fastri daglegri rútínu sem margir hafa saknað um árabil eftir 

að þeir stigu út af almennum vinnumarkaði.  

5.6 Takmarkanir og nýnæmi 

Þessi rannsókn líkt og aðrar er ekki án takmarkana. Rannsakandi hefur hagsmuna að gæta í 

rannsókninni þar sem hún er byggð á hans daglega starfi. Hagsmunir rannsakanda hafa þó 

engin áhrif á rannsóknina né niðurstöður hennar því fylgt var eftir siðareglum frá 

Vísindasiðanefnd við upplýsingagjöf sem og skráningu og úrvinnslu gagna. Niðurstöður 
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rannsóknar benda til ávinnings fyrir þátttakendur. Vert er að nefna að úrtak í rannsókn þessari 

þarf ekki að endurspegla alla eldri einstaklinga á landinu. Viss inntökuskilyrði gera ekki 

hrumum einstaklingum kleift að taka þátt. Mögulegt er að einstaklingar sem uppfylla ekki 

inntökuskilyrði hefðu sýnt meiri bætingu og ávinning af þjálfuninni.   

Takmarkanir eru einnig á öllum mælingum sem framkvæmdar voru þar sem ýmis 

stoðkerfisvandamál geta skekkt niðurstöður. Í sex mínútna gönguprófi getur komið fyrir að 

einstaklingur fari styttri vegalengd eða stoppi sökum verkja í liðum. Þá er loftháð þolgeta ekki 

að aftra einstaklingum í prófinu heldur aðrir kvillar. Liðleikapróf hafa einnig vissar takmarkanir, 

einstaklingur getur átt erfitt með að teygja sig í átt að tám vegna umfangsmikillar kviðfitu eða 

verkja í mjóbaki og mjöðm. Einnig getur faðmur einstaklings haft áhrif á liðleika í efri hluta 

líkamans, þar sem lengri faðmur gerir einstakling kleift að ná höndum betur saman. 

Takmarkanir hafa þó mismikil áhrif á niðurstöður, faðmur einstaklings breytist ekkert með 

tímanum og ætti því ekki breyta niðurstöðum milli mælinga. Þó getur það haft áhrif á stakar 

niðurstöður. Eitt af skilyrðum þátttöku var að einstaklingar skyldu ná að lágmarki sex stigum 

úr SPPB hreyfifærniprófi. Það skilyrði gerir það að verkum að hrumari eldri einstaklingar eru 

ekki gjaldgengir í rannsókninni. Rannsakendur gera sér grein fyrir mikilvægi þess að bæta 

heilsu allra eldri einstaklinga, en þykir ekki aðferðarfræði þjálfunar henta þeim sem búa yfir 

verri heilsu. Sökum þess að rannsakendur telja þjálfunarálag heilsueflingarinnar vera of mikið 

fyrir einstaklinga sem uppfylla ekki inntökuskilyrði rannsóknarinnar. 

Reynt var að auka áreiðanleika mælinga með því að láta sömu einstaklinga framkvæma 

sömu mælingar í þeim þremur mælingum sem framkvæmdar voru. Einnig voru mælingar 

skráðar niður bæði á tölvu og á blað til að reyna að fyrirbyggja mistök við skráningu gagna.  

Sérstaða og nýnæmi þessarar rannsóknar er í raun tímalengd hennar, fjöldi þátttakenda 

og lítið brottfall. Rannsóknin spannar heilt ár ásamt því að vera hluti af tveggja ára verkefni 

sem Janus heilsuefling slf. stendur fyrir, en það er fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í 

heilsueflingu eldri aldurshópa hér á landi.  Að mati höfundar hefur rannsóknarverkefnið marga 

kosti í för með sér til að nýta til heilsueflingar fyrir eldri aldurshópa á komandi árum. Fjöldi 

þátttakenda er einn kostur rannsóknar. Þessi fjöldi spannar einnig stórt aldursbil þar sem um 

þrjátíu árum munar á yngstu og elstu þáttakendum. Tímalengd rannsóknar er annar kostur 

sem sýnir áhrif fjölþættrar heilsueflingar til lengri tíma á heilsufar einstaklinga 65 ára og eldri. 

Skipulag rannsóknar er annar kostur og nýta má skipulagið í frekari verkefnum á sviði 

heilsueflingar í náinni framtíð.  

Rannsóknin hafði í för með sér jákvæð áhrif á þátttakendur, þar sem hreyfifærni og 

afkastageta jókst að meðaltali og mat á eigin heilsu færðist til betri vegar. Að sögn þátttakenda 

voru þeir farnir að gera hluti sem þeir treystu sér ekki að gera fyrir nokkrum árum, eins og að 

fara í létta fjallgöngu. Það var ánægjulegt að vinna með þessum aldurshópi en höfundur tók 
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þátt í þjálfun og greiningu gagna samhliða því að kynnast þátttakendum vel meðan á 

rannsóknartíma stóð. Þátttakendur voru ávallt léttir í lund og þakklátir fyrir þá aðstoð og 

leiðbeiningar sem þau fengu. Óskandi er að flestir þátttakendur haldi áfram í þessu 

rannsóknarverkefni, svo hægt sé að safna enn frekari niðurstöðum um áhrif fjölþættrar 

heilsueflingar á hreyfifærni og afkastagetu eldri einstaklinga til lengri tíma. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru sambærilegar öðrum rannsóknum á þessu sviði 

(Geirsdottir o.fl., 2012; Hanson o.fl., 2009; Janus Guðlaugsson, 2014; Santanasto o.fl., 2017). 

Út frá þessum niðurstöðum má draga nokkrar ályktanir um ávinning fjölþættrar heilsueflingar. 

Ávinningur fyrir þátttakendur er að fjölþætt heilsuefling geti bætt hreyfifærni og afkastagetu 

eldri einstaklinga og að öllum líkindum dregið úr eða seinkað innlögn á dvalar- og 

hjúkrunarheimili. Einnig er hægt að álykta út frá niðurstöðum að ávinningur geti orðið 

verulegur fyrir ríki og sveitarfélög í framtíðinni, meðal annars að seinnka eða koma í veg fyrir 

innlög á dvalar og hjúkrunarheimili eða í minnkandi lyfjakostnaði fyrir einstaklinga og ríkið. 

Fjölþætt heilsuefling getur haft jákvæð áhrif á afkastagetu eldri einstaklinga sem gæti haft 

áhrif á að hinir eldri geti sinnt athöfnum daglegs lífs lengur. Án þjálfunar tapast þessi færni og 

getan til að sinna athöfnum daglegs lífs verður erfiðari samhliða því að heilsa versnar. Lífslíkur 

um heim allan fara sífellt hækkandi og er Ísland þar engin undantekning. Til að gera fólki kleift 

að njóta efri ára sinna sem best þarf að innleiða skipulag til heilsueflingar með áherslu á 

daglega hreyfingu, styrktarþjálfun og fræðslu um bætta næringu. Fjölþætt heilsuefling hefur 

jákvæð áhrif áhrif á líkamlega, andlega og félagslega heilsu eldri einstaklinga sem gæti leitt til 

aukinna eða stöðugra lífsgæða um einhvern tíma þrátt fyrir hækkandi aldur. Bætt líkamleg 

færni getur haft í för með sér jákvæð áhrif á andlega og félagslega líðan, auk þess sem hún 

gerir einstaklingum kleift að búa lengur í sjálfstæðri búsetu. 

Markmið höfundar er að vinna áfram að þessu verkefni næstu ár með von um að fleiri 

sveitarfélög sem og ríkið sjái ávinninginn sem heilsuefling af þessum toga hefur í för með sér. 

Framtíðarsýnin er sú að öll sveitarfélög á landinu bjóði upp á heilsueflingu fyrir eldri 

aldurshópa sem heilsutengda forvörn gegn helstu öldrunareinkennum. 
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