
        

 

 

 

 
	
	
	
	
	

Íþróttafræði B.Sc. 
 
 
 

Áhrif markvissrar heilsueflingar á heilsu  

65 ára og eldri einstaklinga 

 
	
	
	
	
	

 
	

Maí, 2020 

Nafn nemanda: Birgitta Sigrún Hjartardóttir 

Kennitala: 241097-2269 

Nafn nemanda: Guðlaug Dís Erlendsdóttir 

Kennitala: 110998-2019 

Leiðbeinendur: Hjalti Rúnar Oddsson og   

Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

12 ECTS ritgerð til B.Sc. gráðu 



	 2	

 

Útdráttur  
Tilgangur rannsókninnar var að kanna hvort sex mánaða markviss 

heilsuefling hafi áhrif á heilsu og ýmsar heilsufarsbreytur eins og þol, 

styrk, liðleika, blóðþrýsting og líkamssamsetningu hjá 65 ára og eldri 

einstaklingum. Eldri borgarar er sá hópur samfélagsins sem hreyfir sig 

minnst og þurfa mest á heilbrigðisþjónustu að halda. Mikilvægt er að 

eldri borgarar hreyfi sig í að minnsta kosti þrjátíu mínútur á dag þar sem 

hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilsu fólks og lífsgæði. Í febrúar 2020 

voru framkvæmdar mælingar öðru sinni á fólki á aldrinum 64-89 ára í 

Vestmannaeyjum sem voru þátttakendur í verkefninu Fjölþætt 

heilsuefling 65+ í Vestmannaeyjum undir merkjum Janusar 

heilsueflingar. Fyrri mælingar voru framkvæmdar í september 2019. 

Þátttakendur í seinni mælingu voru 72 talsins, 42 konur og 30 karlar. 

Byrjað var á mælingum á líkamssamsetningu, þar á eftir var liðleiki 

mældur, hreyfifærni, styrkur og að lokum þol ásamt því að þátttakendur 

svöruðu spurningum um daglega hreyfingu og heilsu. Niðurstöður sýna 

fram á jákvæðar breytingar og marktækan mun eftir sex mánaða íhlutun á 

hreyfifærni, styrk, þoli, daglegri hreyfingu og heilsu. Í öðrum prófum 

sem framkvæmd voru var ekki um marktækan mun að ræða milli 

mælinga. Markmið verkefnisins var fyrst og fremst að rannsaka hvort 

markviss þjálfun eldra fólks hafi áhrif á heilsutengda þætti eldri 

aldurshópa, lífsgæði þeirra og aukið sjálfstæði.  
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Formáli 
Þessi ritgerð er B.Sc. lokaverkefni okkar í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík og 

er unnið í samstarfi við Janus heilsueflingu. Vægi ritgerðarinnar er 12 ECTS einingar. 

Í áfanganum „Sérkennsla“ sem kenndur er á vorönn annars árs í íþróttafræði kviknaði 

áhugi okkar á hreyfingu og heilsu eldra fólks. Janus Guðlaugsson kom sem 

gestafyrirlesari og hélt kynningu um mikilvægi hreyfingu eldra fólks ásamt því að 

kynna fyrirtæki sitt, Janus heilsueflingu slf.. Síðan þá höfum við fengið að fylgjast 

með þjálfun hjá honum ásamt því að fá það frábæra tækifæri að taka þátt í nokkrum 

mælingum á hans vegum.  

 Við viljum byrja á því að þakka sérfræðingi verkefnisins Janusi Guðlaugssyni 

PhD. íþrótta- og heilsufræðings fyrir hugmyndina af verkefninu ásamt því einstaka 

tækifæri að leyfa okkur að taka þátt í rannsókninni og fá aðgang að gögnum þeirra. 

Leiðbeinendur okkar Hjalti Rúnar Oddsson og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 

kennarar íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík, fá innilegar þakkir fyrir stuðning 

og góða leiðsögn. Síðast en ekki síst viljum við þakka fjölskyldum okkar og öðrum 

ástvinum sem hafa sýnt okkur ómetanlegan stuðning síðastliðin þrjú ár í náminu og 

hvatningu í gegnum lokaverkefnið.  
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Inngangur  
  Mikilvægi líkamlegrar hreyfingar fólks á efri árum hefur ekki fengið eins mikla 

athygli og ætti að vera. Almenn hreyfing er góð fyrir heilsuna og þá ekki síst fyrir 

eldra fólk þar sem hreyfing getur haft jákvæð áhrif á daglegt líf. Samkvæmt 

ráðleggingum á eldra fólk að hreyfa sig í minnst þrjátíu mínútur á dag, koma 

styrktarþjálfun inn í æfingaáætlun sína minnst tvisvar sinnum í viku og þolþjálfun 

þrisvar til fimm sinnum í viku.  

  Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort breytingar hafi átt sér stað eftir 

sex mánaða skipulagða þjálfun fyrir fólk á aldrinum 65 ára og eldri. Áður en þjálfun 

hófst í ágúst 2019 fór hópurinn í fyrstu mælingar. Sex mánuðum síðar voru sömu 

mælingar framkvæmdar á sama hópi.  

Í fræðilegri umfjöllun er rætt um mikilvægi hreyfingar og hollra venja á efri 

árum ásamt ýmsum vandamálum sem upp geta komið á þessu æviskeiði fólks. Í lok 

fræðilegrar umfjöllunar er rannsóknarspurningin sett fram og henni svarað í 

umræðukafla rannsóknarinnar. Aðferðinni er lýst nákvæmlega þar sem upplýsingar 

má finna um þátttakendur, mælitæki, framkvæmd og úrvinnslu verkefnisins. Í 

niðurstöðukaflanum er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Í rannsókninni 

er kannað hvort breytingar á mælingum séu marktækar og hvort þjálfunin sé að hafa 

jákvæð áhrif á þennan aldurshóp.  
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Fræðileg umfjöllun 
Efri ár 
Það eru forréttindi að fá að eldast og verða gamall en hafa þarf í huga að þjóðin er 

sífellt að eldast. Því þarf að huga að heilbrigði þjóðarinnar með markvissri hreyfingu. 

Það er gert til að koma í veg fyrir minnkun lífsgæða og annarra úrræða (Hagstofa 

Íslands, 2018). Eldra fólk er fjölmennasti hópur þjóðarinnar sem þarf á 

heilbrigðisþjónustu að halda og mun sú þjónusta að öllum líkindum aukast á næstu 

árum (Skjæret o.fl., 2015). Þar sem þörf á heilbrigðisþjónustu eykst mun kostnaður á 

langtíma umönnun fyrir þennan hóp einnig aukast. Með því að upplýsa eldra fólk um 

mikilvægi þess að hreyfa sig daglega og viðhalda góðri heilsu getur það leitt til þess 

að fólk nýti stofnanir síðar á lífsleiðinni. Regluleg hreyfing á efri árum getur því 

skipt sköpum og haft jákvæð áhrif á lífsgæði (Skjæret o.fl., 2015).  

 Heilsa eldra fólks er jafn mikilvæg og heilsa þeirra sem yngri eru (McPhee 

o.fl., 2016a). Góð heilsa er ekki einungis mæld sem líkamleg heilsa heldur eru 

félagslegir og andlegir þættir jafn mikilvægir (McPhee o.fl., 2016b). Félagsleg 

einangrun eldra fólks er þekktur vandi sem getur leitt til andlegra vandamála eins og 

þunglyndis og einmanaleika (Lee o.fl., 2017). Það sem getur valdið þessum 

vandamálum er svokallaður kyrrsetulífsstíll sem margt eldra fólk býr við. Sá lífsstíll 

einkennist af því að sitja og liggja mest megnið af deginum jafnvel alla daga 

vikunnar. Þetta getur leitt til einangrunar þar sem fólk eyðir mestum hluta dags innan 

dyra (Katzmarzyk, Church, Craig og Bouchard, 2009). Mikil kyrrseta hefur slæm 

áhrif á heilsu fólks þar sem hún getur til dæmis aukið hættu á hjarta- og 

æðasjúkdómum (O’Brien o.fl., 2018). Kyrrseta getur einnig valdið lélegu jafnvægi 

sem getur leitt til aukinnar fallhættu. Föll eru oft orsök þess að fólk endi inn á 

stofnunum þar sem afleiðingar þeirra geta haft áhrif á lífsgæði (Skjæret o.fl., 2015).  

 Vitað er að með hækkandi aldri er margt sem fer niður á við hvað varðar 

heilsu en það þýðir þó ekki að fólk eigi að hætta að hugsa vel um sig (Kenney, 

Wilmore og Costill, 2015). Hreyfing er eitt úrræði þess að byggja upp heilsu hvort 

sem það er líkamleg, andleg eða félagsleg heilsa (Kenney o.fl., 2015). Eldra fólki er 

ráðlagt að æfa í 30 mínútur á dag helst fimm sinnum í viku bæði styrktar- og 

þolþjálfun, ásamt því að bæta liðleika- og jafnvægisæfingum inn í æfingarrútínu sína 

(World Health Organization, 2010) 
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Heilsufarsvandamál 
Langvarandi sjúkdómar hrjá stóran hluta eldra fólks og geta þeir valdið takmörkun á 

hreyfanleika (Pedersen og Saltin, 2015). Sjúkdómseinkenni langvarandi sjúkdóma 

eru lengi að koma fram þar sem undirliggjandi lífeðlisfræðilegir þættir hafa verið 

virkir í einhvern tíma áður en fundið er fyrir einkennum sjúkdómsins. Sjúkdómar af 

þessu tagi hrjá einstaklinga yfirleitt til lengri tíma (Booth, Gordon, Carlson og 

Hamilton, 2000). Hægt er að hægja á og jafnvel koma í veg fyrir langvarandi 

sjúkdóma með reglulegri hreyfingu (Tedesco, Barton og O’Flynn, 2017). Algengustu 

langvarandi sjúkdómarnir á efri árum eru kransæðasjúkdómar (þar með talið 

æðakölkun, hjartabilun, hár blóðþrýstingur og heilablóðfall), offita, sykursýki af 

tegund 2, ákveðin krabbamein, beinþynning og hægfara vöðvarýrnun (sarcopenia) 

(Booth o.fl., 2000).  

Í læknisheiminum er algengt að ávísa á gagnreynda meðferð sem vitað er að 

hefur mestu áhrifin og minnstu aukaverkanir og áhættu. Gerð var rannsókn á eldra 

fólki með 26 mismunandi langvarandi sjúkdóma þar sem notast var við 

æfingameðferð í staðinn fyrir læknismeðferð. Kom í ljós að æfingarmeðferð er jafn 

áhrifarík og læknismeðferð og í ákveðnum tilfellum hefur æfingarmeðferð meiri 

áhrif (Pedersen og Saltin, 2015). 

 Blóðþrýstingur hækkar oft með hækkandi aldri, að minnsta kosti efri mörk og 

getur það valdið heilsufarslegum vandamálum (Geir Gunnlaugsson, 2013). 

Blóðþrýstingur er mældur með tveimur gildum; annars vegar er það efri mörk þar 

sem hjartað dregst saman og dælir blóði og hins vegar neðri mörk þar sem hjartað er 

í hvíld milli samdrátta. Ef efri mörk mælast 140 og yfir og neðri mörk 90 og yfir þá 

er viðkomandi með háþrýsting (Geir Gunnlaugsson, 2013). Háþrýstingur getur leitt 

til aukins álags í æðakerfinu eins aukinni hættu á æðakölkun sem getur valdið stíflu í 

kransæðum eða slagæðum í heila. Auk æðavandamála getur háþrýstingur leitt til 

hjartasjúkdóma þar sem hjartað þarf að hafa meira fyrir því að dæla nægilega mikið 

af blóði til vefja líkamans (Huang o.fl., 2013). Ef fólk greinist með háþrýsting þá er 

oftast þörf á lífsstílsbreytingum en með reglulegri hreyfingu og hollu mataræði er 

hægt að draga úr líkum þess að vera með of háan blóðþrýsting (Geir Gunnlaugsson, 

2013). 

 Beinþynning er sjúkdómur sem er algengur meðal eldra fólks og kemur upp 

þegar þéttleiki og gæði beinvefja minnkar og leiðir til þess að beinagrindin veikist og 

hætta á beinbrotum eykst (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). Algengustu 
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beinbrotin eru mjaðma-, hryggja- og úlnliðsbrot. Beinbrot tengd beinþynningu geta 

leit til aukinnar dánartíðni, sjúkdóma, langvinnum verkjum, skerðingu á lífsgæðum, 

innlögn á elliheimili og kostnaðar vegna heilbrigðis- og félagsþjónustu (Howe o.fl., 

2011). Talið er að í heiminum sé ein af hverjum þremur konum og einn af hverjum 

fimm körlum sem verða fyrir beinbroti sem rekja má til beinþynningar og aukast 

líkurnar með hækkandi aldri (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015).  

 Með aldrinum eykst líkamsfita og fitulaus massi minnkar vegna taps á 

beinagrindarvöðvum, allt að þriggja kílóa tap af lean body mass verður eftir 

fimmtugt (Kenney o.fl., 2015). Orsök aukinnar fitu er fjölþætt: minni hreyfing, minni 

seyting vaxtarhormóna, minnkun kynhormóna og minni efnaskiptahraði. Líkamsfitu 

eldra fólks má oft finna í lifur og í kviðarholi sem tengist viðnámi gegn insúlín og 

aukinni hættu á blóðþurrðarsjúkdóm, heilablóðfalls og sykursýki (Ahmed og 

Haboubi, 2010). Með slæmu mataræði er aukin hætta á sjúkdómum eins og ofþyngd, 

offitu, hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki af tegund 2, krabbamein og 

beinþynningu en með því að bæta mataræðið og auka hreyfingu er hægt að 

fyrirbyggja slíka áhættuþætti (Slawson, Fitzgerald og Morgan, 2013). 

 Óstöðugleiki er vandamál sem eldra fólk getur þurft að glíma við og það 

vandamál hefur oft neikvæð áhrif á daglegar athafnir (Resshaya Roobini Murukesu 

o.fl., 2019). Það að vera óstöðugur getur leitt til óöryggis og takmörkunar á 

hreyfingu en það sem óstöðugleiki getur einnig haft í för með sér eru föll. Um það bil 

þriðjungur fólks 65 ára og eldri detta á hverju ári (Kristinsdottir og Baldursdottir, 

2014). Óstöðugleiki er ekki það eina sem hefur áhrif á fallhættu heldur einnig minni 

styrkleiki vöðva í fótum og liðleiki (Miyamoto o.fl., 2008). Föll eru 

heilsufarsvandamál eldra fólks þar sem þau leiða til lækkunar á lífsgæðum og 

hækkunar á dánartíðni. Þegar fólk hefur dottið einu sinni getur það leitt til mikillar 

hræðslu á að atvikið muni endurtaka sig sem getur valdið ósjálfstæði (Resshaya 

Roobini Murukesu o.fl., 2019). Hægt er að minnka líkurnar á fallhættu með því að 

æfa jafnvægið og byggja upp vöðvastyrk. Til þess er gott að stunda þjálfun 

samkvæmt ráðleggingum (Lee o.fl., 2017). 

 

Næring á efri árum 

Hollar matarvenjur á efri árum skipta miklu máli en svo virðist vera sem matarlyst 

fari minnkandi eftir því sem fólk eldist, oft á milli sextugs og sjötugs aldurs (Kenney 

o.fl., 2015). Lítil matarlyst gerir það að verkum að líkaminn fær ekki þann 
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hitaeiningafjölda sem hann þarf og hætta verður því á vöðvatapi (sarcopenia) 

(Tieland, Trouwborst og Clark, 2018). Mikilvægt er að borða nægilega mikið af 

hitaeiningum á dag svo að líkaminn og líffærin starfi eðlilega. Rannsóknir sýna fram 

á að meira en 50% af eldra fólki er í undirvigt og meira en 90% fólks er að borða 

minna en ráðleggingar segja til um (Kumari, 2019). Vöðvar þurfa orku til að geta 

framkvæmt hreyfingar og daglegar athafnir og er sú orka geymd sem ATP sameindir 

í vöðvunum. Þessar sameindir fást úr fæðunni og er því mikilvægt að borða 

samkvæmt ráðlögðum dagskammti (Solomon, Schmidt og Adragna, 1990). 

         Með því að fara eftir ráðleggingum um mataræði er hægt að stuðla að góðri 

heilsu auk þess sem fólk getur verið fullvisst um að líkaminn sé að fá öll þau 

næringarefni sem hann þarf daglega á að halda (Embætti landlæknis, 2017). 

Ráðlagður dagskammtur fólks getur verið breytilegur eftir kyni eða því hvort 

viðkomandi hreyfi sig reglulega eða er kyrrsetumanneskja (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2015). Karlmenn 61 árs og eldri sem hreyfa sig reglulega er ráðlagt að 

borða um 2605 hitaeiningar á dag en þeir sem ekkert hreyfa sig er ráðlagt að borða 

um 1458 hitaeiningar. Konur á sama aldri sem stunda reglulega hreyfingu er ráðlagt 

að borða 2174 hitaeiningar á dag en þær sem ekki stunda hreyfingu eiga að fá um 

1195 hitaeiningar (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). 

         Þrátt fyrir að það eigi að neyta ákveðið mikið af hitaeiningum, þýðir það ekki 

að fólk eigi að láta ofan í sig eintóma óhollustu, hollur matur er lykillinn að góðri 

heilsu (Yannakoulia o.fl., 2018). Þegar komið er á efri ár er gott að borða mat sem 

inniheldur olíur og mjúka fitu en að reyna komast hjá því að borða harða fitu. 

Grænmeti, ávextir, fiskur og gróf korn eru fæðutegundir sem eru ráðlagðar eldra 

fólki á meðan salt, sykur, gosdrykkir, sætindi og fleira eru vörur sem neyta skal í hófi 

(Janus Guðlaugsson o.fl., 2013). Eldra fólk, 65 ára og eldri, á í raun að borða eins og 

flest annað fólk en það eina sem breytist er aukin prótein inntaka. Prótein neysla 

eldra fólks ætti því að vera 15-20% af heildarorku sem samsvarar um það bil 1,2 

grömm af próteini á kíló líkamsþyngdar á dag. Neysla próteins á dag hjá yngra fólki 

á að vera um 10-20% af heildarorkunni. Kolvetni eiga að vera á bilinu 45-60% af 

heildarorku og fita á bilinu 25-40% (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015).  
 

Líkamssamsetning 

Hækkandi aldur getur haft í för með sér breytingar á líkamssamsetningu eins og 

rýrnun sem hefur áhrif á líkamshæð, aukna líkamsþyngd og fleira (Kenney o.fl., 
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2015). Breytingar á líkamshæð fólks byrja í kringum 35 – 40 ára en það má rekja til 

þjöppunar á invertebral diskum sem liggja á milli hryggjarliða og lélegrar 

líkamsstöðu (Kenney o.fl., 2015). Algengt er að tap á vöðvamassa (sarcopenia) eigi 

sér stað meðal eldra fólks og getur það haft áhrif á líkamssamsetningu þeirra. Hjá 

eldra fólki minnkar vöðvamassinn allt að 3-4% á ári hjá körlum og allt að 2,5-3% á 

ári hjá konum. Við tap á vöðvamassa getur hreyfigeta eldra fólks skerts auk þess sem 

stærð og geta vöðva breytist (Mitchell o.fl., 2012). Tap á vöðvamassa er stórt 

vandamál þegar það kemur að lífsgæðum eldra fólks (Shafiee o.fl., 2017). 

 Við mælingar á líkamssamsetningu er líkamsþyngdarstuðull (BMI) oft 

mældur en hann er fundinn með því að deila líkamsþyngd með hæð (m2), kg/m2 

(Marsh o.fl., 2011). Líkamsþyngdarstuðull getur verið mælikvarði á heilsufar eldra 

fólks þar sem eldra fólk á það til að léttast eða þyngjast hratt (Harris, 2017). Ef 

líkamsþyngdarstuðull eldra fólks er undir 25 kg/m2 eða yfir 30 kg/m2 er hætta á að 

fólk verði fyrir skertri hreyfifærni (Marsh o.fl., 2011). Mikið þyngdartap hjá eldra 

fólki getur leitt til alvarlegra sjúkdóma á meðan aukin eða stöðug þyngd er 

vísbending um góða heilsu. Ef um er að ræða ævilanga þyngdaraukningu getur það 

hins vegar haft í för með sér slæmar afleiðingar þegar komið er á efri ár (Harris, 

2017). 

 Á efri árum fólks getur mittis- og mjaðmamálshlutfall (WHR) aukist en of 

hátt WHR (waist to hip ratio) getur valdið allskyns heilsufarsvandamálum eins og 

aukinni dánartíðni, sykursýki, háum blóðþrýstingi og hjarta- og æðasjúkdómum 

(Lisko o.fl., 2011). WHR er fundið með því að deila saman mittis- og mjaðma 

ummáli en það gefur í skin hvort um sé að ræða offitu (Saxena, Kandpal, Goel og 

Bansal, 2012). Talið er að karlar sem eru með WHR yfir 0,91 og konur sem eru yfir 

0,85 eigi í meiri hættu á að þróa með sér einhverskonar heilsufarsvandamál (Saxena 

o.fl., 2012).  

 

Hreyfifærni  
Umhverfi getur haft áhrif á gæði og framkvæmd hreyfinga. Því ekki skrýtið að 

hreyfingar breytist við mismunandi aðstæður (Bertucco, Bhanpuri og Sanger, 2015). 

Hreyfingar breytast oft ósjálfrátt eftir áhættustigi í umhverfinu og á það við hvort 

sem við förum að hreyfa okkur hægar eða hraðar (Bertucco o.fl., 2015). Það getur 

reynst krefjandi verkefni að beita nákvæmni þegar hreyfing er framkvæmd. Lögmál 

Fitt’s segir til um hreyfingar sem gerðar eru þegar farið er frá ákveðnum upphafsstað 
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að lokapunkti, það að hreyfa sig á milli staða getur reynst mikil nákvæmnis vinna 

(Sleimen-Malkoun, Temprado, Huys, Jirsa og Berton, 2012). Lögmálið spáir því hve 

langan tíma það tekur einstakling sem er undir tímapressu að fara frá einum stað til 

annars (Guiard og Olafsdottir, 2011).  

 Til að geta framkvæmt nákvæmar hreyfingar þarf líkaminn að búa undir 

ákveðinni hreyfifærni (Hermundur Sigmundsson, Trana, Polman og Haga, 2017). 

Hreyfifærni er skilgreind sem líkamlegir þættir sem gera hreyfingu mögulega 

(Magill og Anderson, 2013). Þetta byggir því í raun á þremur þáttum; 

einstaklingnum, færninni og markmiðum. Reynt er á færni í hreyfingum frá því 

vaknað er á morgnanna og þar til farið er að sofa á kvöldin (Magill og Anderson, 

2013). Hreyfingum má skipta í tvo flokka þar sem annars vegar eru lærðar hreyfingar 

og hins vegar viðbrögð. Lærðar hreyfingar miða að þeim markmiðum sem fólk setur 

sér og þarf því að þjálfa þær hreyfingar upp í líkamanum. Viðbrögð eru hins vegar 

meðfæddar hreyfingar sem fólk spáir ekki mikið í dags daglega (Shadmehr og Xivry, 

2014). Fín- og grófhreyfingar spila stórt hlutverk hvað varðar hreyfingar fólks. 

Fínhreyfingar eru undirstaða margra daglegra athafna en þetta geta verið hlutir eins 

og að reima skó, skrifa og prjóna. Þegar fínhreyfingar eru framkvæmdar eru margir 

smáir vöðvar virkjaðir sem leiða til þess að hreyfing verði möguleg. Grófhreyfingar 

eru einnig mikið notaðar í daglegar athafnir en þetta eru hreyfingar eins og að ganga, 

hlaupa og standa upp úr stól. Grófhreyfingar eru framkvæmdar af stærri 

vöðvahópum líkamans sem framkvæma því stærri hreyfingar. Hreyfingar geta samt 

sem áður einnig verið samspil fín- og grófhreyfinga, það fer allt eftir markmiði 

hreyfingarinnar (Hermundur Sigmundsson o.fl., 2017). 

 Daglegar athafnir einkennast af hreyfingum líkamans og því mikilvægt að 

fólk sé með þann styrk sem þarf til að framkvæma bæði fín- og grófhreyfingar (M. 

Connelly, Carnahan og A. Vandervoort, 2000). Það virðist þó vera að hreyfifærni 

fari oft niður á við með hækkandi aldri. Þættir sem geta haft áhrif á minnkandi 

hreyfifærni eldra fólks er heildar vöðvamassi, magn týpu II vöðvaþráða, 

heildarstyrkur, jafnvægi og fleira. Með þessu aldurstengda tapi er þörf á skilningi um 

mikilvægi hreyfingar þar sem áhersla er lögð á viðhald vöðvastyrks og virkni eldra 

fólks (M. Connelly o.fl., 2000). 

 Hendurnar eru hvað mest notaðar í daglegar athafnir og skiptir því 

gripstyrkurinn miklu máli (Carney og Benzeval, 2018). Gripstyrkur gerir fólki kleift 

að halda á hlutum eins og til dæmis vatnsglasi. Með hækkandi aldri á það til að 
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gerast að fólk missi gripstyrkinn hægt og rólega sem gerir það að verkum að lífsgæði 

fara niður á við (Carney og Benzeval, 2018). Stærri vöðvar líkamans eru einnig 

mikið notaðir í daglegar athafnir en það að standa upp úr stól og að ganga krefst 

vöðvavinnu. Eins og með fínhreyfingar þá geta grófhreyfingar einnig farið niður á 

við með hækkandi aldri. Þekkt dæmi varðandi minnkun á styrk til grófhreyfinga 

eldra fólks er erfiðleikinn við það að standa upp úr stól (Spedden, Malling, Andersen 

og Jensen, 2017). 

 

Styrkur  
Rúmlega 600 beinagrindavöðvar eru í líkamanum sem taugakerfið stjórnar (Kenney 

o.fl., 2015). Í grófum dráttum samanstendur beinagrindavöðvi af; vöðvaþráðaknippi 

(fascicle), vöðvaþráðum (muscle fiber), vöðvatrefju (myofibril) og vöðvaliðum 

(sarcomere). Uppbygging vöðva hljóma á þennan hátt hjá öllum en erfðir fólks ráða 

því hvernig vöðvinn er hlutfallslega samsettur (Kenney o.fl., 2015). 

Beinagrindavöðvar gera fólki kleift að framkvæma allskyns hreyfingar, allt frá 

hröðum og kröftugum til lítilla og fínra hreyfinga. Þar sem vöðvar líkamans eru 

ábyrgir fyrir frjálsum hreyfingum er rökrétt að þeir séu nauðsynlegir til að ná fram 

líkamlegri frammistöðu (Tieland o.fl., 2018). 

 Þegar á efri ár er komið geta lífeðlisfræðilegar breytingar átt sér stað eins og 

tap á hreyfifærni, breytingar á gerð trefja, rýrnun vöðvaþráða eða minni virkni vöðva 

og tauga (Tieland o.fl., 2018). Einnig er það algengt að fólk þrói með sér ástand sem 

kallast sarcopenia en það er skilgreint sem tap á vöðvamassa sem verður vegna 

fækkunar á hreyfieiningum og vöðvaþráðum (Tieland o.fl., 2018). Ef mikil rýrnun á 

beinagrindavöðvum á sér stað getur það leitt til annarskonar sjúkdóms sem kallast 

beinþynning (osteoporosis) en það er ákveðið ástand sem flestir vilja forðast (Beltran 

Valls o.fl., 2014). Þær lífeðlisfræðilegu breytingar sem sumt fólk gengur í gegnum 

getur haft neikvæð áhrif á hraða, kraft og styrk hreyfinga sem getur því leitt til 

slakari líkamlegrar frammistöðu. Þegar líkamleg heilsa fer niður á við minnka 

lífsgæði fólks sem getur leitt til þess að það sé vistað á stofnunum (Hollmann, 

Strüder, Tagarakis og King, 2007).  
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Þol 
Þol er geta líkamans til að erfiða í langan tíma. Þegar þolæfingar eru framkvæmdar 

er bæði verið að reyna á vöðvaþol og hjarta- og öndunarþol (Cisterna o.fl., 2016). 

Munurinn er sá að vöðvaþol segir til um hversu lengi vöðvi eða vöðvahópar geta 

haldið út þegar ákveðin æfing er gerð. Hjarta- og öndunarþol er aftur á móti geta 

líkamans í heild til að halda út tiltekinni æfingu. Einstaklingur með gott hjarta- og 

öndunarþol verður seinna þreyttur sem gerir það að verkum að hann nær betri 

frammistöðu í lengri tíma (Cisterna o.fl., 2016). Við þolþjálfun eykst starfsemi 

hjartans, blóðflæði og einnig eykst geta vöðva til að mynda ATP (adenosine 

triphosphate). Í þolþjálfun vinna vöðvaþræðir af týpu I betur og eru þolþjálfaðir 

einstaklingar með meira magn af týpu I vöðvaþráðum en aðrir. Vöðvaþræðir af týpu 

I framleiða ATP frá oxun af kolvetni og fitu. Þolþjálfun er skipt í loftháð- og loftfirrt 

þol (Kenney o.fl., 2015). Loftháð þol (aerobic training) er geta líkamans til að erfiða 

í langan tíma og þá er nýtt loftháða orkan í vöðvum. Loftfirrt þol (anaerobic 

training) er geta líkamans að erfiða í stuttan tíma þar sem líkaminn nýtir loftfirrta 

orku í vöðvunum án súrefnis (Elstad, Nådland, Toska og Walløe, 2009).  

 Hjarta- og æðakerfið hefur áhrif á þol fólks. Hjartað skiptist í hægri og vinstri 

hluta og er það vinstri hluti hjartans sem dælir súrefnisríku blóði út, æðarnar sjá um 

að flytja blóðið um líkamann og svo kemur blóðið súrefnissnautt í hægri hluta 

hjartans. Með aldrinum minnkar starfsemi hjartans og í kjölfarið minnkar 

hjartsláttartíðnin. Frá 60 ára aldri lækkar hjartsláttartíðnin um 1 slag pr. mín. á ári og 

er lækkunin svipuð hjá kyrrsetu og vel þjálfuðu fólki. Lækkun á hjartsláttartíðni má 

rekja til breytinga á leiðslukerfi hjartans (Kenney o.fl., 2015).  

 Algengasta leiðin til að mæla hjarta- og öndunarþol er með 

hámarkssúrefnisupptöku (VO2max) en það er mesta súrefnisupptaka sem 

einstaklingur nær við hámarksálag. Algengt er að mæla hámarkssúrefnisupptöku á 

hlaupabretti eða á þrekhjóli þar sem súrefnisnotkun er mæld með auknu álagi þangað 

til einstaklingur getur ekki meir (Kenney o.fl., 2015). Til að mæla 

hámarkssúrefnisupptöku hjá eldra fólki er algengt að framkvæma 6 mínútna göngu 

próf þar sem fólk gengur fram og tilbaka 20 metra eins rösklega og það treystir sér. 

Fylgst er með hversu margar ferðir fólk nær að ganga (Kenney o.fl., 2015). 

Hámarkssúrefnisupptakan nær hámarki um þrítugt og lækkar um 10% við hvern 

áratug sem einstaklingur eldist. Ungir og miðaldra karlmenn geta þó minnkað þessi 

10% niður í 5% á áratug, með að stunda æfingar sem gerðar eru á hárri ákefð. 
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Æfingar sem gerðar eru á hárri ákefð geta því minnkað tap á 

hámarkssúrefnisupptöku allt að 50%, þ.e.a.s. ef þeir viðhalda þeim æfingum til lengri 

tíma. Þegar á efri ár er komið breytist þetta þó. Miðaldra og eldri kvenmenn geta 

ekki dregið úr tapi hámarks súrefnisupptöku og verður það því alltaf 10% minnkun á 

áratug, talið er að tengjast kynhormóninu estrógen (Spedden o.fl., 2017).  

 

Hreyfing á efri árum 

Regluleg hreyfing getur bætt líkamlega og andlega heilsu fólks (Hawkins og 

Wiswell, 2003). Á efri árum er líkamleg hreyfing mikilvæg þar sem lífsgæði verða 

oft betri af völdum sjálfstæðis og hreyfanleika, sem gerir það að verkum að fólk fer 

seinna inn á stofnanir. Þrátt fyrir mikilvægi líkamsræktar þá virðist svo vera að stór 

hluti eldra fólks nái ekki lágmarks hreyfingar viðmiði sem þarf til að viðhalda 

heilsunni (Hawkins og Wiswell, 2003). Eins og fram hefur komið þá er fólki 65 ára 

og eldra ráðlagt að stunda styrktarþjálfun minnst tvisvar sinnum í viku, þrjátíu 

mínútur í senn (World Health Organization, 2010). Styrktarþjálfun gerir mikið gagn 

og hvað þá fyrir eldra fólk. Með styrktarþjálfun er hægt að hægja á aldurstengdri 

vöðvarýrnun, sarcopenia, og annarskonar lífeðlisfræðilegum breytingum, sem oft 

hefur jákvæð áhrif fram á háan aldur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að langvinn 

styrktarþjálfun geti á áhrifaríkan hátt bætt upp um það bil 20 ára vöðvatap. 

Marktækar breytingar verða á taugavöðvastarfsemi hjá eldra fólki sem stundar 

reglulega þjálfun þar sem samdráttarhæfni vöðva eykst með aukinni hreyfingu 

(Aagaard, Suetta, Caserotti, Magnusson og Kjær, 2010).  

 Æfingar sem reyna á styrk er hægt að gera með þyngdum eða jafnvel eigin 

líkamsþyngd fyrir byrjendur. Oft má sjá marktækan bætingu í vöðvum þegar mikið 

álag er notað í styrktarþjálfun, þar sem unnið er á 70% af 1RM (one-rep max). Ef 

auka á styrk í vöðvum þá þarf jafnt og þétt að auka þyngdir svo að árangur komi í 

ljós (Aagaard o.fl., 2010). Í styrktarþjálfun eru vöðvaþræðir af týpu II mest notaðir 

en með hækkandi aldri verður hlutfall týpu II vöðvaþráða lægra en í þeim sem yngri 

eru. Vöðvaþræðir af týpu II eru nýttir í loftfirrta þjálfun þar sem ekki þarfnast súrefni 

til ATP myndunar sem hentar vel í styrktarþjálfun þar sem unnið er í stuttan tíma eða 

allt að tveim mínútum. Niðurstöður hafa leitt í ljós að hámarksstyrkur týpu II 

vöðvaþráða er talsvert hærri en vöðvaþráða af gerð I sem gefur til kynna hvað 

styrktarþjálfun er mikilvæg (Kenney o.fl., 2015). 
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 Sýnt hefur verið fram á að langtíma styrktarþjálfun neðri útlima sé góð 

forvörn fallhættu eldra fólks auk þess sem gönguhraði virðist aukast (Daun og 

Kibele, 2019). Styrktarþjálfun neðri útlima hefur jákvæð áhrif á alla þá stóru 

vöðvahópa sem stjórna gróf hreyfingum fólks. Um leið og þeir vöðvar styrkjast 

verður jafnvægi fólks oft betra sem gerir daglegar athafnir eins og að ganga eða 

standa upp úr stól auðveldari (Daun og Kibele, 2019).  

 Þolþjálfun byggir hvað mest á loftháða kerfi líkamans sem þýðir að vöðvar 

þurfa á súrefni að halda til að framkvæma æfingu. Þegar æfing er orðin lengri en 

tvær mínútur fer líkaminn að vinna á loftháða kerfinu þar sem súrefni þarfnast til 

ATP myndunar. Í loftháða kerfinu er meiri framleiðsla af ATP sameindum sem gerir 

líkamanum kleift að vinna í lengri tíma án hvíldar. Dæmi um æfingar þar sem 

loftháða kerfið veitir líkamanum orku er göngutúr, líkaminn er á stanslausri 

hreyfingu yfirleitt í lengri tíma en tvær mínútur (Slater o.fl., 2018).  

 Þolþjálfun er eldra fólki mikilvæg en æfingar sem reyna á þol eiga að minnsta 

kosti að vera framkvæmdar í um 150 mínútur á viku. Algengasta form þolþjálfunar 

hjá eldra fólki er göngutúr. Ef farið er í göngutúr þá er ráðlagt að nýta að minnsta 

kosti tíu mínútur af þeim tíma með kraftgöngu þannig að púlsinn fari vel upp. Ganga 

er þægileg leið til að auka þol en hægt er að þjálfa þolið með fjölbreyttari 

hreyfingum eins og að stunda dans eða sund (Janus Guðlaugsson o.fl., 2012). 
 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort regluleg hreyfing á efri árum hafi 

jákvæð áhrif á lífsgæði fólks. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með að leitast 

við að svara eftirfarandi; 

• Hefur sex mánaða markviss heilsuefling áhrif á heilsu og ýmsa 

heilsufarsþætti eins og þol, styrk, liðleika, blóðþrýsting og 

líkamssamsetningu hjá 65 ára og eldri einstaklingum? 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru alls 72 talsins á aldrinum 64–89 ára. Af þessum 72 

þátttakendum voru 42 konur og 30 karlar. Allir þátttakendur rannsóknarinnar áttu það 

sameiginlegt að hafa stundað skipulagða þjálfun sem einkenndist af þol- og styrktar 

æfingum í sex mánuði á vegum Janus heilsueflingar. Þjálfunin sem Janus heilsuefling 

býður upp á stendur yfir í tvö ár og á þessum tveim árum fara iðkendur í mælingar á 

sex mánaða fresti. Í upphafi þjálfunar fóru þátttakendur í mælingu eitt sem 

framkvæmd var í ágúst 2019. Í fyrstu mælingu voru alls 94 sem tóku þátt, 59 konur 

og 35 karlar. Í seinni mælingu sem fór fram í febrúar tókst þó ekki að mæla alla vegna 

persónulegra ástæðna eða veikinda þátttakenda. Stefnt var á að mæla þá sem ekki 

komust í seinni mælingarnar í mars mánuði 2020 en það tókst ekki vegna 

samkomubanns á tímum Covid-19.  
        

 Tafla 1. Fjöldi þátttakenda.  

 

Mælitæki 
Þátttakendur framkvæmdu alls níu próf sem tengdust öll líkamlegri heilsu. Mælitæki 

sem notast var við í framkvæmd mælinganna voru í eigu Janus heilsueflingar. 

Mælitækin sem voru notuð voru skeiðklukkur, mælistikur, málbönd, keilur, handlóð, 

stólar, teipi, púlsmælar, pennar, skráningarblöð, spjaldtölvur, InBody 270 mælir sem 

metur líkamssamsetningu, Omron MIT5 blóðþrýstingsmælir og Jamar hydrolic hand 

dynamometer gripstyrkstæki.  

 

Líkamsmælingar 

Í upphafi mælinga fóru þátttakendur í líkamsmælingar sem framkvæmdar voru í 

lokuðu rými. Þar fóru fram hæðar- og þyngdarmælingar, mælt var ummál mittis og 

mjaðma, líkamsþyngdarstuðull (BMI) fundinn ásamt almennri mælingu á 

líkamssamsetningu. Hæðin var mæld með málbandi sem fest var á vegg. Ummál 

 Mæling 1 Mæling 2 
Konur 59 42 
Karlar 35 30 
Allir 94 72 
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mjaða og mittis var mælt með málbandi. Líkamssamsetning, þ.e.a.s. þyngd, 

líkamsþyngdarstuðullinn, líkamsfita og líkamsmassi, voru mæld með líkamsskanna 

InBody 270.   

 

Blóðþrýstingsmæling 

Blóðþrýstingur var mældur í kjölfari líkamsmælinga og var þátttakandi þá búinn að 

sitja í hvíld í nokkurn tíma. Til að auka áreiðanleika voru tvær mælingar 

framkvæmdar á hverjum þátttakanda, tvær mínútur liðu á milli mælinga. Efri og neðri 

mörk voru tekin og meðaltal reiknað út frá þeim tölum. Blóðþrýstingsmælirinn sem 

notaður var er af gerðinni Omron MIT5.  

	
Liðleiki 

Tvennskonar liðleikapróf voru framkvæmd þar sem mælt var liðleiki í aftanverðu læri 

á báðum fótum og axlarliðleiki um hægri og vinstri axlarlið. Liðleiki er mikilvægur á 

efri árum þar sem hann spilar hlutverk inn í daglegar athafnir. Skortur á liðleika getur 

haft heftandi áhrif á hreyfigetu (Fielding o.fl., 2017). 

Liðleiki í aftanverðu læri (chair sit and reach) 

Liðleiki í aftanverðu læri var mældur þar sem þátttakandi sat framarlega á stól og rétti 

úr þeim fæti sem mældur var hverju sinni. Tærnar áttu að vísa upp í loft þannig að 90° 

horn myndaðist á ökkla. Rannsakandi lét mælistiku liggja við hné og náði stikan niður 

að tám þátttakanda. Gagnstæð hönd við fót var sett á stikuna og hin höndin ofan á 

síðan var þeim rennt niður stikuna. Þátttakendur fengu þrjár tilraunir til að renna 

höndunum eins langt niður stikuna og hægt var. Fyrstu tvö skiptin voru einskonar 

undirbúningur fyrir seinasta skiptið þar sem einstaklingur teygði sig eins langt og 

hann treysti sér. Prófið var framkvæmt á báðum fótum (Rikli og Jones, 2013a).  

Axlarliðleiki (back scratch) 

Liðleiki um axlarlið var mældur þar sem önnur höndin var sett fyrir aftan höfuð á 

meðan hin höndin kom upp á móti aftur fyrir bak. Þetta próf er ágæt mæling á liðleika 

í efri líkama eldra fólks þar sem það reynir á liðleika í öxlum, efra baki og þríhöfða. 

Þessi liðleiki gerir fólki kleift að greiða á sér hárið og ná í sætisbeltið (Rikli og Jones, 

2013b). Þátttakendur áttu að reyna ná höndunum eins nálægt hvor annarri og hægt 

var. Fjarlægðin á milli fingurgóma löngutanga var mæld með sömu mælistiku og 

notuð var í liðleika í aftanverðu læri. Ef mikið bil var á milli löngutanga þá mældist 
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það sem mínus tala en ef löngutangir náðu saman og rúmlega það var það skráð sem 

plús tala (Rikli og Jones, 2013a).  

 

Styrkur 

Tvö mismunandi próf voru framkvæmd af þátttakendum til að mæla styrk annars 

vegar í neðri líkama og hins vegar í efri líkama. Styrkur er mikilvægur öllum þar sem 

hann gerir einstaklingum kleift að framkvæma daglegar athafnir. 

Staðið upp úr stól  

Byrjað var að mæla styrk í neðri líkama með því að athuga hversu oft þátttakandi gat 

staðið oft upp úr stól og sest niður á þrjátíu sekúndum. Allir þátttakendur fengu sömu 

upplýsingar sem voru þær að setjast framarlega á stólinn og hafa hendur krosslagðar á 

bringu á meðan prófinu stóð. Mikilvægt var að rétta alveg úr líkamanum þegar í 

upprétta stöðu var komið og setjast alveg á stólinn (Rikli og Jones, 2013a).   

Armbeygjur  

Í seinna styrktar prófinu áttu þátttakendur að gera eins margar armbeygjur með 

handlóði (bicep curl) og þeir gátu í þrjátíu sekúndur, önnur höndin í einu. Karlar lyftu 

3,6 kílóum og konur lyftu 2,3 kílóum. Þátttakendur framkvæmdu prófið sitjandi þar 

sem byrjað var með lóðið niður með síðu og var því síðan lyft að bringu, olnboginn 

þurfti að vera á sama stað meðan hreyfingin var framkvæmd. Þátttakendum var 

ráðlagt að sitja aðeins til hliðar á stólnum, fór eftir hvor höndin var að vinna, það var 

gert til að koma í veg fyrir truflun á hreyfingunni (Rikli og Jones, 2013a).  

 

Átta feta hreyfijafnvægi 

Átta feta hreyfijafnvægis próf gekk þannig fyrir sig að stóll er settur upp við vegg og 

keila þar fyrir framan í 2,44 metra fjarlægð. Þátttakendur byrjuðu á að sitja í stólnum 

og gengu svo eins rösklega og mögulegt var út fyrir keiluna og aftur að stólnum. Hver 

og einn framkvæmdi prófið tvisvar sinnum og var betri tíminn nýttur. Tími var settur 

af stað um leið og þátttakandi stóð upp úr stólnum og stoppaður þegar sest var niður. 

Þetta próf mælir bæði snerpu og jafnvægi á hreyfingu sem nýtist vel í daglegar 

athafnir (Rikli og Jones, 2013a).  
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SPPB-hreyfifærnipróf 

Þátttakendur framkvæmdu þrjú mismunandi SPPB-hreyfifærnipróf. Prófin voru 

stöðujafnvægispróf, göngupróf og styrktarpróf neðri hluta líkamans (Guralnik o.fl., 

1994). Hvert próf gaf fjögur stig og ef þátttakandi náði fullu húsi stiga í öllum 

prófunum gaf það tólf stig í þessum hluta mælinganna. 

Stöðujafnvægispróf  

Þátttakendur byrjuðu á að framkvæma jafnvægispróf þar sem þrjár jafnvægisæfingar 

voru gerðar. Í fyrstu æfingunni átti að standa með fætur alveg saman í tíu sekúndu, tíu 

sekúndur gáfu eitt stig. Næsta æfing reyndi meira á jafnvægið þar sem hæll á öðrum 

fæti var staðsettur við hlið stóru tá á hinum fætinum, stöðu var haldið í tíu sekúndur 

og ef tíu sekúndum var náð fékk þátttakandi eitt stig. Í þriðju jafnvægisæfingunni var 

hæll annars fótar settur að tám á hinum fætinum og áttu þátttakendur einnig að reyna 

halda þeirri stöðu í tíu sekúndur. Ef þátttakandi náði tíu sekúndum í síðasta prófinu 

fékk hann tvö stig, 3–9,99 sekúndur gáfu 1 stig og styttra en 3 sekúndur 0 stig.  

Göngupróf  

Í gönguprófinu var sett upp fjögurra metra braut þar sem merki var sett á sitthvorn 

enda brautarinnar til að merkja byrjun og endi. Keilur voru settar einn meter lengra en 

viðmiðunin svo að þátttakendur færu ekki að hægja á sér áður en komið var að 

viðmiðuninni. Leiðbeiningar fyrir prófið voru þær að þátttakendur áttu að byrja með 

tær fyrir aftan upphafslínu, ganga á sínum eðlilega gönguhraða og byrja þegar þau 

væru tilbúin. Tíminn var settur af stað um leið og byrjað var að ganga og stoppaður 

annar fótur var settur niður aftan við viðmiðunarmarkmið á hinum endanum. Hver og 

einn framkvæmdi prófið tvisvar sinnum. Ef gengið var fljótar en 4,82 sekúndum gaf 

það fjögur stig, 4,82–6,20 sekúndur gáfu 3 stig, 6,21–8,70 2 stig og lengur en 8,7 

sekúndur gaf 1 stig.  

Styrkur í neðri líkama  

Síðasti liðurinn í SPPB prófunum var próf þar sem þátttakandi stóð upp úr stól og 

settist niður, fimm sinnum, eins hratt og hver treysti sér með krosslagðar hendur á 

brjósti. Mikilvægt var að rétta alveg úr sér þegar staðið var upp og setjast átti alveg 

niður á stólinn. Prófið var framkvæmt á tíma. Að vera fljótari en 11,19 sekúndur gaf 4 

stig, 11,20–13,69 gaf 3 stig, 13,70–16,69 gaf 2 stig, lengur en 16,7 sekúndur gaf 1 stig 

og lengur en 60 sekúndur gaf ekkert stig. 
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Dagleg hreyfing og heilsa 

Þátttakendur svöruðu tíu spurningum um það hversu mikla hreyfingu þeir stunduðu 

fyrir utan skipulagða þjálfun. Ásamt því var svarað spurningum um heilsu þar sem 

eigin heilsa er metin á skalanum 0-100.  

 

Gripstyrkur  

Gripstyrkur var mældur með tæki sem kallast Hand Dynamometer. Gripstyrkur segir 

ekki einungis til um styrk handarinnar einnar og sér heldur gefur hann upplýsingar um 

styrk efri útlima í heild sinni (Bohannon, Peolsson, Massy-Westropp, Desrosiers og 

Bear-Lehman, 2006). Þátttakendur sátu í stól með olnboga í 90° og héldu utan um 

tækið og því næst var tækið kreist af öllu afli, hver og einn gerði tvisvar sinnum á 

hendi. Það eru vísar á tækinu sem gefa upp gripstyrk einstaklings.  

 

Sex mínútna göngupróf 

Þátttakendur fengu púlsmæli, skynjara undir brjóstkassa og púlsklukku á úlnlið fyrir 

prófið. Áður en gönguprófið hófst settust þátttakendur niður þar sem hvíldarpúls var 

tekinn og upplýsingar varðandi prófið í kjölfari gefnar. Þátttakandi gekk eins rösklega 

og hann treysti sér meðfram tuttugu metra langri braut í sex mínútur. Byrjað var þegar 

þátttakendur voru tilbúnir og látið var vita á tveggja mínútna fresti hvernig tímanum 

leið. Þegar tíminn var liðinn fékk þátttakandi sér sæti og púlsinn var strax tekinn, 

einni mínútu síðar var púlsinn aftur tekinn.  

 

Framkvæmd 
Í ágúst 2019 byrjuðu 94 eldri borgarar í þjálfun hjá Janus heilsuefling í 

Vestmannaeyjum. Það voru þrjár skipulagðar æfingar í viku undir stjórn sérfræðinga 

sem samanstanda af þol- og styrktaræfingum. Fólki er þó ráðlagt að hreyfa sig á 

hverjum degi fyrir utan þessa þrjá daga í minnst þrjátíu mínútur á dag. Í byrjun 

þjálfunar fór fólkið í mælingar til að kanna hvar hver og einn stæði heilsulega séð. 

Sex mánuðum eftir reglulega þjálfun fór sami hópur í Vestmannaeyjum í sömu 

mælingar og gerðar voru í upphafi til að athuga hvort þjálfunin væri að hafa jákvæð 

áhrif á heilsu þeirra. Þann 17.–18. febrúar 2020 fóru seinni mælingarnar fram í 

Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja. 
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 Mælingar hófust mánudaginn 17. febrúar klukkan 08:10 og stóðu yfir til 

klukkan 17:30. Á þriðjudeginum 18. febrúar byrjuðu mælingar um klukkan 08:00 og 

var lokið klukkan 14:30. Þátttakendur fengu upplýsingar um það klukkan hvað hver 

og einn ætti að mæta í mælingar. Þátttakendur mættu á tíu mínútna fresti en það var 

aðallega gert til að koma í veg fyrir raðir og bið í mælingunum. Þegar mætt var í 

mælingar var byrjað á því að svara spurningalista þar sem spurningum var svarað um 

almenna heilsu og líðan. Spurningum var svarað í gegnum spjaldtölvu sem fylgdi 

þátttakanda svo í gegnum restina af mælingunum. Sá hluti mælinga tók um þrjátíu 

mínútur. Ef þátttakandi náði ekki að ljúka við spurningalistann gafst tækifæri til að 

klára hann eftir verklega hluta mælinganna.  

 Verklegi hlutinn tók um 45–50 mínútur en honum var skipt niður í fimm 

stöðvar og var einn þátttakandi í einu á hverri stöð. Á hverri stöð var einn rannsakandi 

sem mældi þátttakendur. Ef svo vildi til að bið skapaðist í mælingunum voru stólar 

hafðir við hverja stöð svo að þátttakendur gætu fengið sér sæti og beðið. Byrjað var á 

líkamsmælingum sem saman stóðu af þyngdar- og hæðarmælingu, ummálsmælingu 

um mitti og mjaðmir, líkamssamsetningu og blóðþrýstingsmælingu. Stöð númer tvö 

einkenndist af styrktar og liðleikamælingum, þar var styrkur og liðleiki í neðri og efri 

útlimum var mældur. Þegar því var lokið fóru þátttakendur á stöð þrjú þar sem átta 

feta göngupróf og SPPB hreyfifærnipróf voru framkvæmd. Á fjórðu stöðinni svöruðu 

þátttakendur spurningum um daglega hreyfingu og heilsu auk þess sem gripstyrkur 

var mældur. Eftir þær mælingar setti rannsakandi púlsmæli á þátttakendur bæði undir 

brjóstkassa og á úlnlið, það var gert fyrir síðasta prófið. Á síðustu stöðinni fóru 

þátttakendur í sex mínútna göngupróf. Að mælingum loknum skiluðu þátttakendur 

spjaldtölvum og gátu fengið sér smá næringu.  

 

Úrvinnsla gagna 
Á meðan mælingunum stóð voru útkomur hvers og eins skráðar niður á 

skráningarblað og í spjaldtölvu þar sem niðurstöður fóru á miðlægan gagnagrunn. 

Eftir mælingarnar voru öll gögn færð yfir í eitt Excel skjal en það var gert af 

starfsmanni Janusar heilsueflingar. Rannsakendur fóru yfir hvort upplýsingar af 

skráningarblöðum beggja mælinga væri rétt skráðar í Excel, tók sú vinna um þrjár 

klukkustundir. Eftir yfirferð á gögnum voru gögnin færð úr Excel yfir í 

tölfræðiforritið SPSS þar sem unnið var úr gögnunum. Í SPSS var lýsandi tölfræði 

beitt með því að finna meðaltöl og staðalfrávik auk þess sem niðurstöður voru settar 
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upp í töflur sem síðan voru færðar yfir í Excel. Einnig var keyrt parað T-próf (paired 

sample T-test) til að sjá hvort um væri að ræða marktækni milli mælinga eftir sex 

mánaða íhlutun. 

 Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (VSN-19-226) og 

Persónuvernd. Rannsóknin ber rannsóknarnúmerið VSNb2019120006/03.03 og var 

samþykkt þann 17. desember 2019. Rannsóknarleyfið má finna í viðauka 

ritgerðarinnar. 
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Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er 

skipt niður í sex undirflokka þar sem greint verður frá niðurstöðum þátttakenda hvað 

varðar grunnmælingar, líkamsmælingar, hreyfifærni, styrk, þol daglegar hreyfingar og 

heilsu. Þessar mælingar voru framkvæmdar af þátttakendum bæði í mælingu eitt og 

tvö. 

 

Þátttakendur og grunnmælingar 
Í upphafi þjálfunar voru 94 þátttakendur sem fóru í mælingu eitt, þar af voru 59 konur 

og 35 karlar. Þegar kom að mælingu tvö voru aðeins 72 þátttakendur sem tóku þátt í 

mælingunum eða um 76,6% af heildarfjölda. Í mælingu tvö voru 42 konur sem tóku 

þátt og 30 karlar. Vegna samkomubanns var ekki hægt að halda mælingar fyrir þá 22 

þátttakendur sem ekki komust.  

 Þar sem aðeins hálft ár leið frá fyrstu mælingum urðu litlar breytingar 

varðandi aldur og hæð eins og sjá má á töflu 2. Smávegis munur er á meðaltali á hæð 

þátttakenda en það verður vegna minni fjölda þátttakenda í mælingu tvö. Sjá má að 

þyngd þátttakenda og BMI stuðullinn hafa lítið breyst en komið verður nánar inn á 

niðurstöður líkamsmælinga hér á eftir. 
	
Tafla 2. Grunnupplýsingum þátttakenda.  

	

Grunnmælingar 
 

Konur  
Meðaltal ± SD 

Karlar 
Meðaltal ± SD 

Allir 
Meðaltal ± SD 

Mæling 1 
   

Fjöldi  59 35 94 

Aldur (ár) 72 ± 5,24 73 ± 4,64 72 ± 5,03 

Hæð (cm) 164,52 ± 5,60 179,46 ± 6,70 170,08 ± 9,42 

Þyngd (kg) 79,25 ± 12,04 96,24 ± 14,14 85,58 ± 15,22 

BMI (kg/m2)  29,29 ± 4,33 29,85 ± 3,67 29,50 ± 4,09 

Mæling 2 
   

Fjöldi 42 30 72 

Aldur (ár) 71 ± 4,60 72 ± 4,36 71 ± 4,10 

Hæð (cm) 164,16 ± 5,60 179,42 ± 7,26 170,52 ± 9,85 

Þyngd (kg) 79,17 ± 11,66 96,27 ± 14,55 86,30 ± 15,39 

BMI (kg/m2)  29,15 ± 4,40 29,81 ± 3,43 29,43 ± 4,01 
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Líkamsmælingar 
Niðurstöður sýna (tafla 3) að þyngd þátttakenda breyttist lítið eftir sex mánaða 

þjálfun. Meðaltal þyngdar kvenna í mælingu eitt var 79,57 kg en í mælingu tvö var 

hún 79,17 kg, þyngd kvenna lækkaði því að meðaltali um 0,50%. Þyngd karla fór úr 

95,98 kg í 96,27 kg sem er 0,30% hækkun milli mælinga. Þyngd þátttakenda hækkar 

því að meðaltali um 0,13% milli mælinga. Þegar hæstu og lægstu gildi eru skoðuð má 

sjá að í báðum tilvikum hækka tölur gildanna í mælingu tvö. Aðeins einn útlagi er í 

mælingu tvö sem getur haft áhrif hækkunar á meðaltali.  

         Líkamsþyngdarstuðullinn (BMI) lækkaði hjá þátttakendum, fór úr 29,65 kg/m2 

í 29,43 kg/m2 sem gerir 0,74% lækkun á meðaltali milli mælinga. Hjá konum lækkaði 

líkamsþyngdarstuðullinn að meðaltali um 0,03% þar sem hann fór úr 29,16 kg/m2 í 

29,15 kg/m2 í mælingu tvö. Líkamsþyngdarstuðull karla hækkaði úr  

29,76 kg/m2 í 29,81 kg/m2 sem er breyting um 0,17%. Eins og sjá má á töflu 3 er 

líkamsþyngdarstuðullinn nánast sá sami milli mælinga. 

         WHR hlutfallið (waist to hip ratio) segir til um ummál mittis og mjaðma þar 

sem ummáli mjaðma er deilt í mittismálið. Engin breyting varð á milli mælinga hjá 

konum þar sem meðaltalið var 0,86 cm bæði í mælingu eitt og tvö. Hæsta gildið 

verður hærra í mælingu tvö þar sem það fer úr 1,0 cm í 1,2 cm en það verður vegna 

eins útlaga. Meðaltal karla lækkar úr 1,01 cm í mælingu eitt í 0,99 cm sem gerir 

lækkun að meðaltali um 1,98%. Hæsta gildið stendur í stað á meðan lægsta gildi fer úr 

0,9 cm í 0,81 cm. Meðaltal yfir alla þátttakendur lækkaði úr 0,93 cm í mælingu eitt 

í 0,92 cm í mælingu tvö sem gerir lækkun á meðaltali milli mælinga um 1,08%.  

         Blóðþrýstingur þátttakenda var mældur þar sem upplýsingar um slag- og 

þanþrýsting fengust. Ef litið er í töflu 3 má sjá að meðaltal slagþrýstings kvenna 

lækkaði úr 148,32 mmHg í 145,20 mmHg. Hann lækkaði því að meðaltali um 2,10%. 

Slagþrýstingur hækkaði hjá körlunum að meðaltali um 1,99% þar sem hann fór úr 

145,90 mmHg í 148,80 mmHg. Þanþrýstingurinn lækkaði einnig í hópi kvenna að 

meðaltali um 3,24% þar sem hann fór úr því að vera 85,58 mmHg í 82,81 mmHg. Hjá 

körlunum fór þanþrýstingurinn úr 82,10 mmHg í 82,90 mmHg og hækkaði því að 

meðaltali um 0,97%. 
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Tafla 3. Meðaltöl og breytingar á líkamsmælingum þátttakenda á sex mánuðum. 

  Mæling 1 Mæling 2 Breyting  p - gildi  

Mælingar Grunnmæling Eftir sex mánaða þjálfun Munur milli M1 og M2  
 

Líkamsmælingar Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur   

Þyngd (kg) 
          

   Konur  42 79,57 ± 12,40 111,10 60,8 42 79,17 ± 11,65 108,2 60,6 0,4 0,567 

   Karlar 30 95,98 ± 14,57 130 71,8 30 96,27 ± 14,54 134,3 74,7 -0,29 0,486 

   Allir  72 86,41 ± 15,55 130 60,8 72 86,30 ± 15,39 134,3 60,6 0,11 0,809 

BMI (kg/m2)  
          

   Konur  42 29,16 ± 4,70 42,39 21.98 42 29,15 ± 4,40 41,28 21,99 0,01* 0,024 

   Karlar 30 29,76 ± 3,51 36,88 24,12 30 29,81 ± 3,42 36,69 23,92 -0,05 0,674 

   Allir  72 29,65 ± 4,22 42,39 21,98 72 29,43 ± 4,01 41,28 21,99 0,22 0,067 

WHR (cm - 

mitti/mjöðmum) 
          

   Konur  42 0,86 ± 0,06 1,0 0,7 42 0,86 ± 0,07 1,2 0,75 0,0001 0,562 

   Karlar 30 1,01 ± 0,06 1,14 0,9 30 0,99 ± 0,06 1,14 0,81 0,01* 0,048 

   Allir  72 0,93 ± 0,09 1,14 0,7 72 0,92 ± 0,09 1,2 0,72 0,01 0,792 

Slagþrýstingur  
          

   Konur  42 148,32 ± 16,98 182 111,5 42 145,20 ± 15,17 168,5 109,5 3,12 0,175 

   Karlar 30 145,90 ± 14,36 171 116 30 148,80 ± 10,89 168 130,5 -2,9 0,181 

   Allir  72 147,31 ± 15,88 182 111,5 72 146,70 ± 13,58 168,5 109,5 0,61 0,706 

Þanþrýstingur 
          

   Konur  42 85,58 ± 9,15 107 66,5 42 82,81 ± 7,81 65 98,5 2,77 0,386 

   Karlar 30 82,10 ± 9,73 103,5 66,5 30 82,90 ± 8,74 68 99,5 -0,8 0,451 

   Allir  72 82,97 ± 9,35 107 66,5 72 82,84 ± 8,15 65 99,5 0,13 0,862 

*Marktækur	munur	með	95%	vissu.	
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Eftir sex mánaða þjálfun sýna niðurstöður ekki fram á bættan árangur þar sem ekki er 

tölfræðilegur marktækur munur (p>0,05) á líkamsmælingum þátttakenda milli 

mælinga; þyngd, BMI stuðli, WHR og blóðþrýsting (slag- og þanþrýsting). Þegar 

niðurstöður eru greindar eftir kynferði má sjá að ekki er hægt að greina marktækan 

mun á milli mælinga hjá konum í þyngd, WHR og blóðþrýsting (slag- og þanþrýsting) 

en marktækur munur er á BMI stuðli (p<0,05) milli mælinga eftir sex mánaða íhlutun. 

Ekki áttu sér stað marktækar breytingar hjá körlum á þyngd, BMI og blóðþrýsting 

(slag- og þanþrýsting) en marktækur munur er á milli mælinga á WHR (p<0,05). 
 

Hreyfifærni 
Í hreyfifærnimælingunum framkvæmdu þátttakendur nokkur próf sem líkjast 

athöfnum daglegs lífs. Byrjað var á að mæla liðleika þátttakenda en bæði var mældur 

liðleiki um axlarlið og í aftanverðu læri. Ef litið er á axlarliðleika (tafla 4) má sjá að 

hópurinn í heild sinni er liðugri um hægri axlarlið. Liðleiki um hægri axlarlið batnaði 

um 2,48 cm milli mælinga þar sem hann var -19,15 cm en fór í -16,67 cm. 

Þátttakendur voru stirðari um vinstri axlarlið en bæting milli mælinga þar var 1,43 cm 

en meðaltalið fór úr -23,89 cm í -22,46 cm. Ef liðleiki um axlarlið er skoðaður eftir 

kyni má sjá að konur eru liðugri en karlar þar sem þær skora hærra, karlarnir eru samt 

sem áður að bæta sig meira en konurnar milli mælinga. Meðaltalsmunur milli 

mælinga hjá körlum um hægri axlarlið er 3,37 cm og 3,76 cm um vinstri axlarlið. 

Konurnar eru að bæta sig um 2,07 cm um hægri axlarlið en verða stirðari um vinstri 

axlarlið þegar kom að mælingu tvö og lækka um 0,19 cm.  

 Liðleiki í aftanverðu læri verður betri hjá hópnum í heild sinni á báðum fótum. 

Bæting um 3,18 cm verður milli mælinga á hægri fæti þar sem meðaltalið fór úr -0,50 

cm í 2,68 cm. Á vinstri fæti verður bæting um 2,88 cm þar sem meðaltalið var 0,15 

cm og fór í 3,03 cm í seinni mælingu. Ef liðleiki í aftanverðu læri er skoðaður eftir 

kyni má sjá að konur eru að bæta sig um 4,14 cm milli mælinga á hægri fæti og 2,4 

cm á vinstri fæti. Liðleiki karla er einnig að aukast milli mælinga þar sem bæting er 

um 1,83 cm á hægri fæti og 3,54 cm bæting á vinstri fæti. 
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Tafla 4. Meðaltöl og breytingar á hreyfifærni (liðleiki) þátttakenda á sex mánuðum. 

	

  Mæling 1 Mæling 2 Breyting  p - gildi  

Mælingar Grunnmæling Eftir sex mánaða þjálfun Munur milli M1 og M2  
 

Hreyfifærni Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur   

Axlarliðleiki, hægri (cm) 
          

   Konur  42 -12,81 ± 12,17 5 -50 42 -10,74 ± 10,63 10 -40 2,07* 0,021 

   Karlar 29 -28,34 ± 13,67 2 -70 30 -24,97 ± 13,52 12 -45 3,37 0,056 

   Allir  71 -19,15 ± 14,85 5 -70 72 -16,67 ± 13,78 12 -45 2,48* 0,004  

Axlarliðleiki, vinstri (cm) 
          

   Konur  42 -16,43 ± 10,71 3 -45 42 -16,62 ± 10,06 2 -43 -0,19 0,800 

   Karlar 29 -34,69 ± 14,93  -7 -80 30 -30,93 ± 10,21 -4 -50 3,76 0,071 

   Allir  71 -23,89 ± 15,43 3 -80 72 -22,46 ± 12,27 2 -50 1,43 0,147 

Liðleiki í aftanverðu læri, 

hægri (cm) 
          

   Konur  42 2,38 ± 9,72 25 -20 42 6,52 ± 9,01 30 -20 4,14* 0,000 

   Karlar 30 -4,53 ± 10,77 13 -32 30 -2,70 ± 8,84 11 -30 1,83 0,091 

   Allir  72 -0,50 ± 10,66 25 -32 72 2,68 ± 9,99 30 -30 3,18* 0,000 

Liðleiki í aftanverðu læri, 

vinstri (cm) 
          

   Konur  42 3,74 ± 10,15 30 -22 42 6,14 ± 9,83 30 -22 2,4* 0,006 

   Karlar 30 -4,87 ± 10,30 17 -27 30 -1,33 ± 9,03 15 -30 3,54* 0,003 

   Allir  72 0,15 ± 11,00  30 -27 72 3,03 ± 10,14 30 -30 2,88* 0,000 

*Marktækur	munur	með	95%	vissu.	
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Átta feta hreyfijafnvægi var framkvæmt á tíma og eins og sjá má ef litið er á töflu 5 

batnaði meðaltalið á milli mælinga. Meðaltalsmunur hópsins í heild sinni var 0,38 

sekúndur þar sem tíminn var 5,63 sek í mælingu eitt en fór niður í 5,25 sek í mælingu 

tvö. Konur bættu sig um 0,42 sek, úr 5,76 sek í 5,34 sek í mælingu tvö. Karlar bættu 

sig einnig en meðaltalsmunur milli mælinga hjá þeim er 0,3 sek þar sem í mælingu 

eitt var meðaltalið 5,43 sek og fór niður í 5,13 sek í mælingu tvö. 

 Í SPPB stöðujafnvægisprófinu var mest hægt að fá 4 stig og minnst 0 ef 

þátttakandi náði ekki jafnvægi. Til þess að fá 4 stig varð þátttakandi að geta staðið í 

tiltekinni stöðu í 10 sekúndur, stigagjöf lækkaði ef þátttakendur náðu ekki að halda í 

10 sek. Stigagjöf þátttakenda í heild sinni lækkaði að meðaltali um 0,13 stig, úr því að 

vera 3,82 stig í 3,69 stig í seinni mælingu. Meðaltal milli mælinga hjá konum lækkaði 

um 0,02 stig þar sem meðaltal var 3,81 stig í mælingu eitt og fór í 3,79 stig í mælingu 

tvö. Hjá körlunum fór meðaltalið úr 3,83 stig í 3,75 stig sem er lækkun um 0,08 stig 

milli mælinga. Ef litið er á hæsta og lægsta gildi hjá körlum má sjá að lægsta gildi í 

mælingu eitt eru 3 stig en í seinni mælingu fer lægsta gildið niður í 2 stig. 

 Í SPPB gönguprófinu má sjá að hópurinn í heild sinni hefur bætt tímann í 4 

metra göngunni um 0,35 sekúndur. Í upphafi var meðaltalið yfir alla þátttakendur 3,38 

sek og fór niður í 3,03 sek í mælingu tvö. Konurnar voru að bæta sig um 0,43 sek þar 

sem meðaltalið fór úr 3,47 sek í 3,04 sek ásamt bætingu á hæsta og lægsta gildi. 

Karlarnir voru að bæta sig um 0,26 sek og fór meðaltalið úr 3,26 sek í 3,00 sek í 

mælingu tvö og eins og hjá konunum varð bæting á hæsta og lægsta gildi. Karlarnir 

eru á aðeins betri tíma en konurnar í báðum mælingum.      

 Hópurinn bætti sig mikið milli mælinga hvað varðar að standa 5 sinnum upp 

úr stól á tíma. Í mælingu eitt var hópurinn um 8,49 sekúndur að meðaltali en þegar 

kom að mælingu tvö var meðaltalið komið í 7,62 sek sem gerir breytingu á meðaltali 

um 0,87 sek. Ef niðurstöður prófsins eru skoðaðar eftir kyni má sjá að konurnar hafa 

verið að bæta sig um 1,01 sek milli mælinga þar sem í upphafi var 8,49 sek og fór 

niður í 7,48 sek í seinni mælingu. Karlarnir voru að bæta sig um 0,66 sek, fóru úr 8,49 

sek í mælingu eitt og niður í 7,83 sek í seinni mælingunni. 
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Tafla 5. Meðaltöl og breytingar á hreyfifærni (jafnvægi og SPPB próf) þátttakenda á sex mánuðum.  

  Mæling 1 Mæling 2 Breyting  p - gildi  
Mælingar Grunnmæling Eftir sex mánaða þjálfun Munur milli M1 og M2  

 

Hreyfifærni Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur   

Átta feta hreyfijafnvægi (s) 
          

   Konur  42 5,76 ± 1,37 10,93 3,29 42 5,34 ± 1,04 7,93 3,29 0,42*  0,005 

   Karlar 30 5,43 ± 1,10 8,54 3,36 30 5,13 ± 0,65 7,13 4,08 0,3* 0,044 

   Allir  72 5,63 ± 1,27 10.93 3,29 72 5,25 ± 0,90 7,93 3,29 0,38* 0,000 

SPPB stöðujafnvægi (stig 1-4) 
          

   Konur  42 3,81 ± 0,46 4 2 42 3,79 ± 0,56 4 2 -0,02 0,800 

   Karlar 30 3,83 ± 0,38 4 3 30 3,75 ± 0,62 4 2 -0,08 0,073 

   Allir  72 3,82 ± 0,42 4 2 72 3,69 ± 0,59 4 2 -0,13 0,129 

SPPB göngupróf (s) 
          

   Konur  42 3,47 ± 0,73 5,40 2,20 42 3,04 ± 0,60 4,57 2,14 0,43* 0,000 

   Karlar 30 3,26 ± 0,52 4,28 2,26 30 3,00 ± 0,49 4,17 2,20 0,26* 0,007 

   Allir  72 3,38 ± 0,66 5,40 2,20 72 3,03 ± 0,55 4,75 2,14 0,35* 0,000 

SPPB staðið upp úr stól 5x (s) 
          

   Konur  42 8,49 ± 2,23 14,40 4,75 42 7,48 ± 2,36 14,79 3,10 1,01* 0,002 

   Karlar 30 8,49 ± 1,81 11,76 4,55 30 7,83 ± 1,72 11,81 4,10 0,66* 0,021 

   Allir  72 8,49 ± 2,05 14,40 4,55 72 7,62 ± 2,11 14,79 3,10 0,87* 0,000 

*Marktækur	munur	með	95%	vissu.	
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Eftir sex mánaða íhlutun sýna niðurstöður fram á bættan árangur milli mælinga, fyrir 

hópinn í heild sinni, á liðleika um hægri axlarlið, liðleika í aftanverðu læri á báðum 

fótum, átta feta hreyfijafnvægi, SPPB gönguprófi og SPPB standa upp úr stól 5 

sinnum. Þessi árangur er marktækur á milli mælinga (p<0,05). Aftur á móti þegar 

kemur að liðleika um vinstri axlarlið og SBBP stöðujafnvægisprófin sýna niðurstöður 

ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun (p>0,05) milli mælinga þar sem 

þátttakendur náðu ekki að bæta sig nægilega mikið. 

 Ef niðurstöður prófanna eru skoðaðar eftir kyni er marktækur munur (p<0,05) 

hjá konum í liðleika um hægri axlarlið, liðleika í aftanverðu læri á báðum fótum, átta 

feta hreyfijafnvægi, SPPB göngupróf og SPPB standa upp úr stól 5 sinnum. Aftur á 

móti er ekki marktækur munur (p>0,05) í liðleika um vinstri axlarlið og SPPB 

stöðujafnvægisprófinu á milli mælinga eftir sex mánaða íhlutun. Hjá körlunum er 

marktækur munur (p<0,05) í liðleika á aftanverðu læri á vinstri fæti, átta feta 

hreyfijafnvægi og SPPB standa upp úr stól 5 sinnum milli mælinga eftir sex mánaða 

íhlutun. Það er ekki marktækur munur (p>0,05) í liðleika á aftanverðu læri á hægri 

fæti, liðleika um báða axlarliði og SPPB stöðujafnvægiprófinu.  

 

Styrkur 
Styrkur var mældur í bæði tvíhöfða (bicep) og í neðri útlimum. Armbeygjuprófið var 

framkvæmt með handlóði og áttu þátttakendur að gera eins margar tvíhöfða krullur 

(bicep curl) eins og þeir gátu á 30 sekúndum. Á heildina litið má sjá að fjöldi skipta á 

hægri hendi var að meðaltali 20,38 skipti í mælingu eitt en í mælingu tvö var bæting 

um 1,87 skipti sem geri meðaltalið 22,25 skipti í mælingu tvö. Konur voru að 

meðaltali að ná 18,95 skiptum í mælingu eitt en í seinni mælingu var meðaltalið 21,21 

skipti sem gerir breytingu upp á 2,26 skipti. Karlarnir bættu sig um 1,33 skipti en í 

mælingu eitt voru þeir að ná 22,37 skiptum en 23,70 skiptum í mælingu tvö. Með 

vinstri hendi voru allir þátttakendur í mælingu eitt að meðaltali að gera 21,13 krullur 

og í mælingu tvö hækkaði það í 22,93 skipti sem gerir breytingu upp á 1,8 skipti. 

Konur voru að bæta sig að meðaltali um 1,95 skipti og karlar um 1,53 skipti á vinstri 

hendi. 

 Styrkur í neðri útlimum líkama var mældur með því að standa upp úr stól eins 

oft og hver og einn gat á 30 sekúndum. Að meðaltali í mælingu eitt voru þátttakendur 

að standa um 14,21 sinnum upp og setjast niður en fór í 16,07 skipti í seinni mælingu 
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sem gerir meðaltalsmun 1,86 skipti. Konur bættu sig að meðaltali um 2,43 skipti og 

karlar um 1,07 skipti. 

Niðurstöður sýna fram á bætingar milli mælinga í armbeygjuprófunum, bæði á 

hægri og vinstri hendi eftir sex mánaða íhlutun. Einnig er um bætingu að ræða í 

prófinu þar sem staðið var upp úr stól og sest niður á 30 sekúndum. Þessar bætingar 

milli mælinga sýna fram á að marktækan mun sé að ræða (p<0,05). Ef skoðað er eftir 

kyni er tölfræðilega marktækur munur í öllum styrktarprófum hjá konum. Aftur á 

móti er ekki hægt að greina tölfræðilegan marktækan mun (p>0,05) í 

armbeygjuprófinu um báða axlarliði hjá körlum en greina má marktækan mun hjá 

þeim í að standa upp úr stól á 30 sekúndum.  
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Tafla 6. Meðaltöl og breytingar á styrk þátttakenda á sex mánuðum.  

	
	

  Mæling 1 Mæling 2 Breyting  p - gildi  

Mælingar Grunnmæling Eftir sex mánaða þjálfun Munur milli M1 og M2  
 

Styrkur Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur   

Armbeygjur, hægri (30 s) 
          

   Konur  42 18,95 ± 4,26 26 10 42 21,21 ± 4,29 30 13 2,26* 0,001 

   Karlar 30 22,37 ± 5,12 35 14 30 23,70 ± 4,93 35 15 1,33 0,113 

   Allir  72 20,38 ± 4,90 35 10 72 22,25 ± 4,70 35 13 1,87* 0,000 

Armbeygjur, vinstri (30 s) 
          

   Konur  42 19,67 ± 4,40 27 9 42 21,62 ± 4,62 32 13 1,95* 0,001 

   Karlar 30 23,24 ± 5,60 34 14 30 24,77 ± 4,86 35 16 1,53 0,088 

   Allir  72 21,13 ± 5,20 34 9 72 22,93 ± 4,94 35 13 1,8* 0,000 

Staðið upp úr stól (30 s) 
          

   Konur  42 13,93 ± 3,65 22 6 42 16,36 ± 4,01 26 8 2,43* 0,000 

   Karlar 30 14,60 ± 3,54 26 10 30 15,67 ± 3,02 24 11 1,07* 0,033 

   Allir  72 14,21 ± 3,60  26 6 72 16,07 ± 3,62 26 8 1,86* 0,000 

*Marktækur	munur	með	95%	vissu.	
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Þol 
Í þolmælingunum gengu þátttakendur eins marga metra og hver og einn treysti sér á 6 

mínútum. Ef litið er í töflu 7 má sjá að konur eru að ganga að meðaltali 16,35 metra 

lengra í mælingu tvö en í mælingu eitt sem er 3,31% breyting milli mælinga, karlarnir 

eru að ganga að meðaltali 5,38 metra lengra í mælingu tvö en í mælingu eitt sem er 

1,10% breyting. Ef litið er á hópinn í heild sinni má sjá að meðaltalsmunur milli 

mælinga bætist um 11,97 metra sem er 2,36% aukning. 

         Áður en gangan hófst var hvíldarpúls þátttakenda tekinn og ef litið er á hópinn 

í heild sinni má sjá að meðaltalsmunur hvíldarpúls hækkar um 2,53% milli mælinga. 

Hjá konum fór hvíldarpúlsinn úr 79,50 slögum á mínútu í 82,19 slög á mínútu sem er 

3,71% breyting á meðaltali og hjá körlunum fór hann úr 75,53 slögum á mínútu í 

76,50 slög á mínútu sem er 1,28% breyting á meðaltali. Um leið og þátttakendur luku 

við 6 mínútna göngu var púls tekinn og ef hópurinn er skoðaður í heild sinni má sjá að 

púlsinn hækkaði um 0,97% frá mælingu eitt til tvö. Hjá konum fór púlsinn úr 122,50 

slögum á mínútu í 123,17 slög á mínútu sem er 0,55% hækkun á meðaltali og hjá 

körlum fór púlsinn úr 110,37 slögum á mínútu í 112,30 slög á mínútu sem er 1,75% 

hækkun á meðaltali. Í lokin var púls tekinn einni mínútu eftir að göngunni lauk. 

Meðaltal hópsins í heild sinni lækkaði úr 95,07 slögum á mínútu í 93,70 slög á mínútu 

sem er 1,44% breyting milli mælinga. Konurnar fóru úr 98,17 slögum á mínútu í 

96,51 slög á mínútu sem er 1,69% breyting á meðaltali milli mælinga og karlarnir 

fóru úr 90,73 slögum á mínútu í 89,87 slög á mínútu sem er 0,95% breyting á 

meðaltali.  

 Niðurstöður sýna fram á bættan árangur þegar það kemur að vegalend í 6 

mínútna gönguprófi milli mælinga eftir sex mánaða íhlutun. Árangurinn er marktækur 

(p<0,05)  er að ræða milli mælinga. Ekki urðu miklar breytingar á hvíldarpúls fyrir 

göngu, lokapúls og púls einni mínútu eftir göngu á milli mælinga og því ekki 

marktækur (p>0,05).  
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Tafla 7. Meðaltöl og breytingar á þoli þátttakenda á sex mánuðum. 

	

  Mæling 1 Mæling 2 Breyting  p - gildi  

Mælingar Grunnmæling Eftir sex mánaða þjálfun Munur milli M1 og M2  
 

Þol Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur   

Vegalengd (m) 
          

   Konur  42 494,48 ± 86,06 677 240 42 510,83 ± 76,92 702 349 16,35* 0,030 

   Karlar 30 526,90 ± 67,28 645 396 30 532,73 ± 61,49 640 375 5,38 0,323 

   Allir  72 507,99 ± 79,91 677 240 72 519,96 ± 71,27 702 349 11,97* 0,017 

Hvíldarpúls fyrir 6 mínútna göngu 
         

   Konur  42 79,50 ± 12,60 113 59 42 82,19 ± 11,83 107 53 -2,69 0,165 

   Karlar 30 75,53 ± 13,76 105 48 30 76,50 ± 12,71 97 49 -0,97 0,647 

   Allir  72 77,85 ± 13,15 113 48 72 79,82 ± 12,44 107 49 -1,97 0,165 

Púls eftir 6 mínútna göngu 
          

   Konur  42 122,50 ± 18,48 156 83 41 123,17 ± 18,93 157 71 -0,67 0,970 

   Karlar 30 110,37 ± 20,92 156 69 30 112,30 ± 19,27 132 49 -1,93 0,519 

   Allir  72 117,44 ± 20,04 156 69 71 118,58 ± 19,69 174 71 -1,14 0,695 

Púls 1 mín eftir 6 mínútna göngu 
          

   Konur  42 98,17 ± 17,06 131 69 41 96,51 ± 18,92 144 57 1,66 0,392 

   Karlar 30 90,73 ± 19,10 129 49 30 89,87 ± 14,86 116 56 0,86 0,749 

   Allir  72 95,07 ± 18,19 131 49 71 93,70 ± 17,52 144 56 1,37 0,382 

*Marktækur	munur	með	95%	vissu.	
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Dagleg hreyfing og heilsa 
Eins og sjá má í töflu 8 hefur dagleg hreyfing, styrktarþjálfun og heilsa fólks aukist 

töluvert frá fyrri mælingum hjá báðum kynjum. Eftir að þjálfun hófst hafa 

þátttakendur hreyft sig meira að meðaltali, um er að ræða 7,8 mínútna aukningu á dag. 

Áður en þjálfunin hófst voru konur að hreyfa sig að meðaltali um 17,64 mínútur á dag 

en fóru í 25,82 mínútur sem er 8,18 mínútna aukning milli mælinga. Karlarnir voru að 

hreyfa sig í um 20,01 mínútur á dag fyrir þjálfun en fóru í 27,29 mínútur sem er 7,28 

mínútna aukning milli mælinga. 

         Þátttakendur fóru að stunda styrktarþjálfun oftar í viku eftir að þjálfunin hófst 

en ef á heildina er litið fór meðaltal skipta styrktarþjálfunar í viku úr 0,15 skiptum í 

2,02 skipti í viku sem gerir breytingu á meðaltali 1,88 skipti í viku. Konur fóru úr 

0,10 skiptum í viku í 1,88 skipti í viku sem er aukning um 1,78 skipti í viku og karlar 

fóru úr 0,23 skiptum í viku í 2,23 skipti sem gerir aukningu um 2 skipti í viku.  

Samkvæmt mati þátttakenda á eigin heilsu á skalanum 0-100, hefur heilsa 

þeirra batnað eftir sex mánaða þjálfun. Á heildina litið má sjá að í mælingu eitt gáfu 

þátttakendur heilsu sinni 75,47 en sú tala hækkaði í 82,12 stig í mælingu tvö sem er 

6,65 stiga hækkun. Í mælingu eitt voru konurnar að gefa heilsu sinni að meðaltali 

74,33 stig og hækkuðu í 81,14 stig sem er hækkun um 6,81 stig. Karlarnir gáfu heilsu 

sinni að meðaltali um 77,07 stig og í mælingu tvö hækkaði það upp í 82,12 stig sem er 

6,43 stiga aukning.  

 Niðurstöður sýna fram á bættan árangur hvað varðar daglega hreyfingu, 

styrktarþjálfun og heilsu þátttakenda milli mælinga eftir sex mánaða íhlutun. 

Árangurinn er marktækur hvort sem litið er á hópinn í heild sinni eða honum 

kynjaskipt. 
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Tafla 8. Meðaltöl og breytingar á hreyfingu og heilsu þátttakenda á sex mánuðum.  

  Mæling 1 Mæling 2 Breyting  p - gildi  

Mælingar Grunnmæling Eftir sex mánaða þjálfun Munur milli M1 og M2  
 

Hreyfing og heilsa Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Fjöldi Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur   

Dagleg hreyfing (mínútur) 
          

   Konur  42 17,64 ± 13,88 49,43 0,00 42 25,82 ± 12,49 57,29 5,71 8,18* 0,000 

   Karlar 30 20,01 ± 14,07 62,86 1,43 30 27,29 ± 11,46 65,00 7,86 7,28* 0,002 

   Allir  72 18,63 ± 13,91 62,86 0,00 72 26,43 ± 12,01 65,00 5,71 7,8* 0,000 

Styrktarþjálfun, hversu oft í viku 
         

   Konur  42 0,10 ± 0,48 3 0 42 1,88 ± 0,44 3 0,5 1,78* 0,000 

   Karlar 30 0,23 ± 0,77 3 0 30 2,23 ± 0,82 5 1 2* 0,000 

   Allir  72 0,15 ± 0,62 3 0 72 2,03 ± 0,64 5 0,5 1,88* 0,000 

Heilsa (metin frá 0-100) 
          

   Konur  42 74,33 ± 15,74 95 15 42 81,14 ± 11,48 95 50 6,81* 0,001 

   Karlar 30 77,07 ± 11,42 95 50 30 83,50 ± 10,18 100 60 6,43* 0,000 

   Allir  72 75,47 ± 14,08 95 15 72 82,12 ± 10,95 100 50 6,65* 0,000 

*Marktækur	munur	með	95%	vissu.	
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Umræður 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort sex mánaða markviss heilsuefling 

hafi áhrif á heilsu og ýmsa heilsufarsþætti eins og þol, styrk, liðleika, blóðþrýsting og 

líkamssamsetningu hjá 65 ára og eldri einstaklingum. Niðurstaða rannsóknarinnar er 

sú að sex mánaða íhlutun hafði ekki mikil áhrif á líkamsþyngd og þar með BMI stuðul 

en hún hafði jákvæð áhrif á liðleika, styrk, þol og hreyfifærni ásamt öðrum þáttum. Ef 

litið er á hópinn í heild sinni var ekki marktækur munur eftir sex mánaða íhlutun á 

líkamsmælingum þátttakenda en meira var um marktækan mun í öðrum mælingum. 

Mikið er um bætingar milli mælinga eftir sex mánaða íhlutun í flestum af prófunum 

þó svo ekki sé um marktækan mun að ræða í þeim öllum.  

Í fyrri mælingunum voru 94 þátttakendur sem tóku þátt en í seinni 

mælingunum fækkaði þátttakendum um 22. Þar sem borið var saman mæling eitt og 

tvö voru þeir 22 þátttakendur sem ekki komust í seinni mælingar, vegna ýmissa 

ástæðna, ekki teknir með. Ekki var mikið um brottfall eftir sex mánaða íhlutun en 

einungis urðu 4 þátttakendur að hætta vegna læknisráðs eða persónulegra ástæðna en 

það hafði ekki áhrif á þessar mælingar. Eftir að þjálfun er hafin geta komið upp 

undirliggjandi þættir sem oft hafa áhrif á áframhaldandi þátttöku eins og sjúkdómar 

og líkamlegir þættir sem koma vegna hreyfingarleysis. Hreyfing getur komið í veg 

fyrir eða minnkað líkurnar á langvarandi sjúkdómum og er því mikilvægt að stunda 

hreyfingu í að minnstakosti 30 mínútur á dag (Tedesco o.fl., 2017).  

Ekki var hægt að greina marktækan mun milli mælinga á líkamssamsetningu 

þátttakenda. Þyngd minnkaði um 0,11 kg frá mælingu eitt til tvö sem er ekki mikill 

munur eftir sex mánaða íhlutun en það sem gæti verið að hafa áhrif er aukinn 

vöðvamassi þátttakenda eða næring. Með aukinni hreyfingu verða lífeðlisfræðilegar 

breytingar sem stuðla að bættum vöðvamassa sem getur valdið þyngdaraukningu 

(Aagaard o.fl., 2010). Aftur á móti ef þátttakendur hafa ekki verið að fara eftir 

ráðleggingum um mataræði þá gæti það haft neikvæð áhrif á þyngd. Þar sem þyngd 

hópsins í heild sinni lækkaði örlítið lækkaði BMI stuðullinn þar af leiðandi um 0,22 

kg/m2. Líkamsþyngdarstuðullinn er ákveðinn mælikvarði á heilsufar eldra fólks og 

þar sem hann lækkar er það jákvætt (Harris, 2017). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

skerta hreyfifærni ef BMI stuðull eldra fólks er undir 25 kg/m2 eða yfir 30 kg/m2, 

BMI stuðull þátttakenda rannsóknarinnar lækkaði niður í 29,43 kg/m2 sem er innan 
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viðmiðanna (Marsh o.fl., 2011). Ummál mittis og mjaðma (WHR) minnkaði um 0,01 

cm hjá þátttakendum sem er lítil breyting eftir sex mánaða íhlutun.  

 Samkvæmt fræðunum telst eðlilegur blóðþrýstingur vera 120 mmHg í 

slagþrýsting og 80 mmHg í þanþrýsting en með hækkandi aldri verður blóðþrýstingur 

oft hærri. Háþrýstingur er það þegar slagþrýstingur mælist 140 mmHg og yfir og 

þanþrýstingur 90 mmHg (Geir Gunnlaugsson, 2013). Þátttakendur rannsóknarinnar 

mældust með yfir 140 mmHg í slagþrýsting sem telst til háþrýstings á stigi 2 en nær 

ekki hættuástandi. Þanþrýstingurinn mældist sem háþrýstingur á stigi 1 í báðum 

mælingum. Niðurstöður sýna því fram á litlar breytingar á blóðþrýstingi en hafa þarf í 

huga að það er margt sem getur haft áhrif á það hvernig blóðþrýstingur mælist.  

 Rannsóknir sýna fram á að til að geta framkvæmt daglegar athafnir þurfi 

líkaminn að búa undir ákveðinni hreyfifærni en reynt er á færni í hreyfingum frá því 

vaknað er á morgnanna og þar til farið er að sofa á kvöldin (Magill og Anderson, 

2013). Hreyfifærni þátttakenda var til dæmis mæld með liðleika prófi bæði um 

axlarlið og í aftanverðu læri. Á heildina litið varð marktækur munur milli mælinga í 

öllum liðleikaprófunum nema um vinstri axlarlið en í þeim tilvikum varð samt sem 

áður bæting um nokkra cm. Þátttakendur náðu góðum árangri í liðleikaprófunum sem 

er mjög jákvætt eftir sex mánaða íhlutun. Liðleiki getur haft áhrif á bættan 

stöðugleika sem verður til þess að minni líkur er á að fólk sé að detta (Miyamoto o.fl., 

2008). 

 Sama sagan er með hin fjögur hreyfifærniprófin, bætingar urðu í öllu nema 

stöðujafnvægisprófinu, þar lækkaði hópurinn um 0,13 stig. Í átta feta 

hreyfijafnvægisprófinu var hópurinn að bæta sig um 0,38 sekúndur. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að styrktarþjálun hafi jákvæð áhrif á jafnvægi fólks og því neikvætt að sjá 

hópinn lækka í stigagjöf í stöðujafnvægisprófinu eftir sex mánaða íhlutun (Lee o.fl., 

2017). Aftur á móti urðu framfarir í hreyfijafnvægisprófinu sem segir til um að 

jafnvægi á hreyfingu hefur aukist eftir sex mánaða íhlutun. Áhugavert var að sjá 

breytingarnar sem urðu á bæði SPPB gönguprófinu og standa upp úr stól prófinu. 

Þegar fólk kemst á sín efri ár getur styrkur farið niður á við sem gerir fólki erfitt með 

daglegar athafnir eins og það að standa upp úr stól eða ganga stuttar vegalengdir 

(Spedden o.fl., 2017). Í gönguprófinu var hópurinn að bæta tímann um 0,35 sekúndur 

frá því í mælingu eitt sem er góður tími. Í prófinu þar sem þátttakendur stóðu upp úr 

stól á 30 sekúndum var hópurinn að bæta sig um 0,87 sekúndur sem er einnig góður 

árangur eftir aðeins sex mánaða íhlutun.  
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 Styrkur þátttakenda jókst milli mælinga bæði í efri- og neðri útlimum eftir sex 

mánaða þjálfun. Styrktaraukning er verulega jákvæð þegar á efri ár er komið þar sem 

virkni vöðva og tauga eiga það til með að minnka ásamt tapi á vöðvamassa (Tieland 

o.fl., 2018). Niðurstöður sýna að styrktarþjálfun hefur verið að skila sínu sem þýðir að 

tap á vöðvamassa hægist en samkvæmt rannsóknum eru eldri karlar sem ekki stunda 

hreyfingu að missa að meðaltali 3-4% af vöðvamassa á ári og konur að meðaltali 2,5-

3% á ári (Mitchell o.fl., 2012). Þátttakendurnir voru að bæta sig að meðaltali um 1,87 

endurtekningar í efri líkama á hægri hendi og 1,8 endurtekningar á vinstri hendi en að 

meðaltali 1,86 endurtekningar á neðri líkama. Þessi aukning hefur orðið vegna 

aukinnar styrktarþjálfunar en þegar þjálfunin hófst voru flestir þátttakendur að stunda 

litla sem enga styrktarþjálfun. Aukinn styrkur kemur í veg fyrir fallhættu hjá eldra 

fólki en föllinn geta leitt til lækkunar á lífsgæðum og hækkunar á dánartíðni 

(Resshaya Roobini Murukesu o.fl., 2019). Fallhætta getur aukist vegna óstöðugleika 

en það sem getur orsakað óstöðugleika er lítill styrkur í líkama, þess vegna er 

mikilvægt að stunda reglulega styrktarþjálfun	 (Miyamoto o.fl., 2008). Það er því 

áhugavert að sjá hvað mikið getur gerst á aðeins sex mánuðum hvað varðar aukinn 

styrk.	

 Einnig jókst þol þátttakenda milli mælinga en hópurinn var að ganga að 

meðaltali 11,97 metrum lengra en í fyrri mælingum. Þetta sýnir að sex mánaða þjálfun 

hefur verið að skila sínu hvað varðar þol sem er mikill kostur þar sem aukið þol hefur 

jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfi. Starfsemi hjartans á það til að slakna með 

aldrinum ásamt hjartsláttartíðni og því áhugavert að sjá að þol hópsins fara upp á við 

(Kenney o.fl., 2015). Aukið þol þátttakenda getur stafað af aukinni 

hámarkssúrefnisupptöku sem fólk hefur náð að þjálfa upp með þolþjálfun á þessum 

sex mánuðum. Þátttakendur voru aðallega að stunda þolþjálfun í formi göngu eða fóru 

í sund ásamt einni skipulagðri þolæfingu í viku þar sem gengið var í 45 mínútur á 

góðum gönguhraða.  

 Eins og rannsóknir koma inn á er regluleg hreyfing á efri árum mikilvæg þar 

sem lífsgæði aukast vegna meira sjálfstæðis og hreyfanleika (Hawkins og Wiswell, 

2003). Eftir að þátttakendur byrjuðu í þjálfun var eins og þátttakendur hafi orðið 

meira meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar þar sem dagleg hreyfing jókst að meðaltali 

um 7,8 mínútur á dag auk þess sem þeir fóru að stunda styrktarþjálfun 1,88 sinnum 

oftar í viku. Enn fremur töldu þátttakendur heilsu sína betri eftir sex mánaða íhlutun 

þar sem hópurinn fór upp um 6,65 stig hvað varðar heilsu. Regluleg hreyfing á efri 
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árum getur komið í veg fyrir allskyns heilsufarsvandamál og getur þessi sex mánaða 

íhlutun verið að hafa jákvæð áhrif á þá þátttakendur sem glímt hafa við einhverskonar 

líkamleg vandamál (Tedesco o.fl., 2017).  

 Í þessu lokaverkefni höfum við leitast við að svara rannsóknarspurningunni 

hvort sex mánaða markviss heilsuefling hafi áhrif á heilsu og ýmsa heilsufarsþætti 

eins og þol, styrk, liðleika, blóðþrýsting og líkamssamsetningu hjá 65 ára og eldri 

einstaklingum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á sambærilegan ávinning 

heilsufars eftir sex mánaða þjálfun eins og aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

þessu sviði. Regluleg hreyfing á efri árum er að hafa jákvæð áhrif á hvað varðar 

lífsgæði og sjálfstæði fólks. Það sem leiðir til aukinna lífsgæða er betri hreyfifærni 

þ.e. að fólk geti framkvæmt daglegar athafnir án vandræða. Til að hreyfifærni sé góð 

þarf líkaminn að búa yfir styrk, þoli, liðleika og fleiri þáttum sem þarf að viðhalda 

með reglulegri hreyfingu.   

 Rannsóknin bar þá styrkleika að vera nokkuð einföld í framkvæmd þar sem 

þátttakendur höfðu framkvæmt sömu mælingar sex mánuðum áður ásamt því var 

rannsóknin vel skipulögð. Lítill kostnaður fór í rannsóknina fyrir rannsakendur sjálfa 

þar sem unnið var í samstarfi við Janus heilsueflingu og sveitarfélagið. Öll mælitæki 

voru í eigu fyrirtækisins. Prófin sem framkvæmd voru í mælingunum höfða til 

aldurshópsins sem unnið var með þar sem prófin eru sérhönnuð fyrir þennan aldur og 

gerir því rannsóknina áreiðanlega. Þar sem rannsóknin byggði bæði á líkamshreysti 

prófum og spurningalista um heilsu var hægt að bera það saman og sjá hvort um 

áreiðanleika væri að ræða milli þeirra prófa sem styrkir niðurstöður rannsóknarinnar.  

 Helstu takmarkamir rannsóknarinnar voru þær að ekki var hægt að mæla alla 

94 þátttakendur í seinni mælingunum vegna samkomubanns. Áhugavert væri að sjá 

hvernig niðurstöður hefðu orðið milli mælinga ef allir 94 þátttakendur hefðu tekið þátt 

í seinni mælingum. Konur voru í meiri hluta í þjálfuninni hjá Janusi og því ójafnt 

hlutfall karla og kvenna í mælingunum. Gaman hefði væri að sjá jafnara kynjahlutfall 

í mælingunum en konur voru 42 (58,3%) en karlar aðeins 30 (41,7%) í seinni 

mælingunum.  

 Aukin lífsgæði geta orðið til þess að fólk fari seinna inn á stofnanir og þurfi 

minna á heilbrigðisþjónustu að halda. Það er því mikilvægt fyrir samfélagið að 

upplýsa eldra fólk um mikilvægi hreyfingar og hollra venja. Án þjálfunar á efri árum 

er ekki einungis líkamlegir þættir sem fara niður á við heldur getur fólk einangrast 

félagslega sem getur komið niður á andlegri líða. Regluleg hreyfing er því ekki 
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einungis að vinna á líkamlegum þáttum heldur betri líðan almennt. Fólk þarf að fara 

inn í þjálfun með jákvæðni og opnum hug þar sem það er ekki alltaf auðvelt að 

viðhalda heilsunni. Með skipulagðri fjölþættri heilsueflingu er hægt að hafa jákvæð 

áhrif á andlega og líkamlega heilsu fólks sem getur leitt til bættra lífsgæða. 

 Í framhaldinu væri áhugavert að sjá hvernig hópurinn hefur staðið sig eftir 

tveggja ára markvissa þjálfun hjá Janus heilsueflingu og bera hópinn saman við önnur 

sveitarfélög sem hafa stundað sömu þjálfun á vegum Janusar.  
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