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Útdráttur 

Meðalaldur fólks á Íslandi fer sífellt hækkandi með tilheyrandi tíðni líkamlegra 

takmarkana sem leiðir til minnkandi lífsgæða viðkomandi einstaklinga og aukinna 

útgjalda hins opinbera til heilbrigðisþjónustu. Með auknu sjálfstæði og getu  eldri borgara 

til að sinna athöfnum daglegs lífs, eykst vellíðan þeirra ásamt því að álag á 

heilbrigðisþjónustu minnkar. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvar eldri 

borgarar, 65 ára og eldri, með búsetu á Seltjarnarnesi stæðu með tilliti til alþjóðlegra 

viðmiða á afkastagetu- og hreyfifærnisprófum. Í maí 2021 gerði Janus heilsuefling  

heilsufarsmælingu á einstaklingum 65 ára og eldri með búsetu á Seltjarnarnesi. Meðal 

annars var mældur styrkur, þol, hreyfifærni, liðleiki, dagleg hreyfing og styrktarþjálfun. 

Fyrri mælingar fóru fram 30. maí 2021 og tóku 55 þátttakendur þátt í þeirri mælingu, 39 

konur og 16 karlar. Seinni mæling var framkvæmd 21. nóvember 2021 og voru 

þátttakendur samtals 36, 25 konur og 11 karlar. Notast var við mælingar sem þróaðar 

voru af Rikli og Jones (2013). Ásamt því var líkamssamsetning mæld og gripstyrkur 

kannaður. Byrjað var á mælingum á líkamssamsetningu og blóðþrýstingi, þar á eftir var 

mældur liðleiki, styrkur, hreyfifærni og að lokum þol. Ásamt því svöruðu þátttakendur 

spurningum um daglega hreyfingu og heilsu. Niðurstöður voru bornar saman við 

alþjóðlega staðla Rikli og Jones (2013) og Guralnik og félaga (1995) og sýna fram á 

jákvæðar breytingar eftir sex mánaða íhlutun í formi markvissrar heilsueflingu. Markmið 

rannsóknarinnar var fyrst og fremst bera saman frammistöðu þessara einstaklinga við 

alþjóðleg viðmið í afkastagetu- og hreyfifærniprófum. Samanburðurinn leiddi í ljós að 

einstaklingar 65 ára og eldri með búsetu á Seltjarnarnesi eru vel á sig komnir þegar kemur 

að styrk, þoli, hreyfifærni, liðleika og daglegri hreyfingu og heilsu þótt enn sé svigrúm 

til bætingar.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Sc gráðu í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin 

er unnin í samstarfi við Janus heilsueflingu og er vægi hennar 12 ETCS einingar. Ég hef fylgst 

með móðurömmu minni ganga í gegnum ýmis heilsufarsvandamál í gegnum tíðina og eftir að 

hafa hlustað á gestafyrirlestur frá Janusi heilsueflingu á öðru ári í íþróttafræðináminu kviknaði 

áhugi minn á því að kynna mér hreyfingu og heilsu eldri borgara. Síðan þá hefur athygli mín 

beinst í ýmsar áttir en þegar mér stóð til boða að skrifa lokaritgerð í samstarfi við Janus 

heilsueflingu þurfti ég ekki að hugsa mig um tvisvar. Allt frá því hefur áhugi minn á hreyfingu 

og heilsu eldri borgara haldið áfram að vaxa. 

 Ég vil byrja á því að þakka sérfræðingi og leiðbeinanda verkefnisins Janusi 

Guðlaugssyni PhD íþrótta- og heilsufræðingi fyrir hugmyndina að verkefninu og þróun þess 

ásamt því að veita mér aðgang að gögnum og tækifæri til að vinna með frábæru fólki hjá Janusi 

Heilsueflingu. Þá vil ég færa leiðbeinenda mínum Hjalta Rúnari Oddssyni, kennara við 

íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík, innilegar þakkir fyrir að hafa trú á mér en einnig fyrir 

ómetanlegan stuðning og góða leiðsögn. Móðir mín, Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, fær einnig 

innilegar þakkir fyrir allan þann stuðning sem hún hefur veitt mér sem móðir og yfirlesari. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að standa með mér í gegnum 

síðastliðin þrjú ár í náminu.  
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Inngangur 

Allir eiga rétt á að lifa löngu og heilsusamlegu lífi. Sameinuðu þjóðirnar settu saman 17 

heimsmarkmið og hefur Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi tekið virkan þátt í að kynna 

markmiðin hér á landi (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 2018a). Þriðja Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna snýst um heilsu og vellíðan allra frá vöggu til grafar. Í 3.8 undirmarkmiði 

þess, segir eftirfarandi: „Komið verði á heilbrigðisþjónustu fyrir alla óháð fjárhagslegri stöðu, 

aðgengi veitt að góðri og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og að öruggum, virkum og 

nauðsynlegum lyfjum og bóluefni á viðráðanlegu verði fyrir alla” (Félag Sameinuðu þjóðanna 

á Íslandi, 2018b).  

Búseta getur haft gríðarlega mikil áhrif á hegðun fólks og útsetningu þess fyrir 

heilsufarsáhættu, aðgengi að þjónustu og tækifæri til að viðhalda heilsu. Árið 2019 var fjöldi 

fólks 60 ára og eldri í heiminum einn milljarður og telur WHO (e. World Health Organization) 

að árið 2030 muni þessi tala verða komin upp í 1,4 milljarða og árið 2050 verði fjöldi 60 ára 

og eldri orðinn 2,1 milljarður (World Health Organization, e.d.). Samkvæmt Hagstofu Íslands 

bjuggu hér á landi 56.267 einstaklingar 65 ára og eldri í desember árið 2021. Miðspá 

stofnunarinnar gerir ráð fyrir að sá fjöldi verði 71.659 árið 2030 og 98.291 árið 2050 (Hagstofa 

Íslands, 2021). Eftir því sem meðalaldur fólks í samfélögum fer hækkandi, fer tíðni líkamlegra 

takmarkana vaxandi, sem aftur dregur úr lífsgæðum viðkomandi einstaklinga og eykur útgjöld 

til heilbrigðisþjónustu (Tieland o.fl., 2018). Samfélagið þarf að bregðast við aukinni eftirspurn 

eftir heilbrigðisþjónustu og langtíma umönnun. Vaxandi krafa verður um fleira og sérhæfðara 

starfsfólk, betra aðgengi og aldursvænna félagslegt umhverfi og að fleiri hópar leggi sitt lóð á 

vogarskálarnar gegn aldursfordómum. Með því að fjárfesta í þessum breytingum gefst 

samfélaginu kostur á  dýrmætu framlagi frá eldra fólki, til dæmis sem sjálfboðaliða eða sem 

formlegt eða óformlegt vinnuafl. Þegar samfélög takast á við þessa áskorun og fjárfesta í 

heilbrigði eldri einstaklinga gera þau þessum hópi kleift að lifa bæði lengra og heilbrigðara lífi 

með þeim árangri að allt samfélagið uppsker (World Health Organization, e.d.).  

Margir eldri einstaklingar í sjálfstæðri búsetu eru varla færir um að sinna athöfnum 

daglegs lífs vegna afleiðinga af kyrrsetu að mati Rikli og Jones (1999). Af því leiðir að margir 

þeirra þurfa daglega umönnun til þess að draga úr líkunum á því að þeir verði fyrir óhappi. 

Einfaldar hreyfingar eins og að ganga upp stiga, standa upp úr stól og lyfta hlutum geta reynst 

eldri einstaklingum erfiðar, valdið þeim bakslagi og jafnvel svipt þá sjálfstæði (Rikli og Jones, 

1999). Við öldrun eykst hættan á því að einstaklingur detti, þurfi á stofnanavistun að halda, fái 

fylgisjúkdóma og hljóti ótímabæran dauða. Þá aukast líkur á  líkamlegri fötlun, til dæmis skertri 
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líkamsstarfsemi, minnkandi virkni og félagslegri þátttöku. Af þessu leiðir síðan aukinn 

þrýstingur á heilbrigðisþjónustuna (Tieland o.fl., 2018). 

Með hækkandi aldri valda undirliggjandi lífeðlisfræðilegar breytingar því að hrörnun 

gerir vart við sig. Við 60 ára aldur verður í vaxandi mæli vart við einkenni heilsutengdra 

skerðinga á borð við skerta heyrn, daprari sjón, minnkandi hreyfigetu og ýmsa sjúkdóma, þar 

á meðal hjartasjúkdóma, heilablóðfall, langvinna öndunarfærasjúkdóma, krabbamein og 

heilabilun (World Health Organization, 2015). Vegna þessa og ekki síst vegna þess að fjöldi 

einstaklinga 65 ára og eldri fer ört vaxandi þarf að kanna að hve miklu leyti hefðbundin 

hreyfing, líkams- og heilsurækt getur bætt heilsu, virkni, lífsgæði og sjálfstæði þessa hóps (S. 

Mazzeo og Tanaka, 2012). 

Mikilvægi hreyfingar 

Mikill ávinningur er af reglulegri hreyfingu, ekki síst styrktar- og þolþjálfun eldri aldurshópa. 

Hreyfing getur dregið úr hættu á kransæðasjúkdómum, sykursýki og insúlínviðnámi ásamt 

háþrýstingi og offitu. Auk þess bætir hún beinþéttni, vöðvamassa, slagæðar og orkuefnaskipti. 

Þá batnar hjarta- og æðahreysti, vöðvastyrkur og heildarstarfsgeta hjarta- og æðakerfis eykst 

með þeim afleiðingum að aldraðir einstaklingar geta haldið sjálfstæði sínu lengur, hreyft sig án 

aðstoðar og sinnt athöfnum daglegs lífs (S. Mazzeo og Tanaka, 2012). Embætti landlæknis 

hefur birt ráðleggingar um daglega hreyfingu fyrir alla aldurshópa þar sem fram kemur að eldri 

einstaklingar eigi að hreyfa sig minnst 30 mínútur daglega undir miðlungserfiðri ákefð 

(Embætti landlæknis, 2021b).  

Blóðþrýstingur er þrýstingur blóðs út í æðaveggina í helstu æðum líkamans (World 

Health Organization, 2021). Blóðþrýstingur er mældur með tveimur gildum, efri og neðri mörk. 

Efri mörk, eða slagbilsþrýstingur, er þegar hjartað dregst saman og dælir blóði. Neðri mörk, 

eða þanbilsþrýstingur, er þegar hjartað er í hvíld milli samdráttar. Eðlilegur blóðþrýstingur er 

undir 120 mmHg í slagbilsþrýstingi og  undir 80 mmHg í þanbilsþrýstingi en blóðþrýstingur 

fólks hefur tilhneigingu til að hækka með aldri þess. Háþrýstingur, einnig þekktur sem 

hækkaður blóðþrýstingur, hrjáir meira en einn af hverjum þremur fullorðnum um allan heim 

(Geir Gunnlaugsson, 2013). Hægt er að skipta háþrýstingi í fyrsta og annað alvarleikastig. 

Háþrýstingur á fyrsta stigi felur í sér að slagbilsþrýstingur mælist 130–139 mmHg eða 

þanbilsþrýstingur 80–89 mmHg. Háþrýstingur á öðru stigi felur í sér að slagbilsþrýstingur 

mælist 140 mmHg eða hærri eða þanbilsþrýstingur 90 mmHg eða hærri (Center for disease 

control and prevention, 2021; Civitas Senior Living, 2021). Helstu afleiðingar háþrýstings er 

aukið álag á æðakerfið og aukin hætta á æðakölkun sem getur valdið stíflu í kransæðum eða 



 10 

slagæðum í heila. Auk þess getur háþrýstingur leitt til hjartasjúkdóma þar sem hjartað þarf að 

hafa meira fyrir því að dæla blóði til vefja líkamans (G. Huang o.fl., 2013). Til þess að takast 

á við háþrýsting þarf einstaklingur að takast á við lífsstílsbreytingar í formi reglulegrar 

hreyfingar og holls mataræðis sem dregur úr líkum á háum blóðþrýsting (Stamler, 1991). 

Markmið þjálfunar er að draga úr tapi á vöðvamassa og þar með þverrandi hreyfigetu 

(Mayer o.fl., 2011). Öldrun hefur verið tengd við vaxandi líkamsfitu, minnkandi líkamsþyngd 

og lægra kreatín í þvagi. Lækkandi kreatín sýnir fram á samdrátt beinagreindarvöðva. Minni 

vöðvamassi dregur úr hagnýtri afkasta- og hreyfigetu. Hins vegar er aldurinn ekki alltaf 

aðalorsökin heldur geta aðrir þættir haft áhrif eins og skortur á líkamlegri hreyfingu sem fylgir 

oft hækkandi aldri. Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem sinnt hafa líkamlegri hreyfingu 

eru við betri heilsu á efri árum en þeir sem hafa ekki reynslu af slíkum lífsstíl. Þeir eru ólíklegri 

til að þjást af hjarta- og æðasjúkdómum eða sykursýki af tegund 2 og lifa lengur (Meredith 

o.fl., 1989). Skortur á líkamlegri hreyfingu eykur hnignun í lífeðlisfræðilegri starfsemi 

líkamans samhliða öldruninni. Þess vegna má líta á eflingu reglubundinnar hreyfingar sem eina 

af árangursríkustu leiðum til að viðhalda heilsu ef frá eru taldar lyfjafræðilegar leiðir 

(Mendonca o.fl., 2016). Af þeirri ástæðu ætti að mæla með markvissri og reglubundinni 

hreyfingu fyrir eldra fólk. 

Styrkur 

Eldri einstaklingar geta upplifað verulegan ávinning af styrktarþjálfun. Einstaklingar sem 

stundað hafa styrktarþjálfun hafa tilhneigingu til að hafa meiri vöðvamassa, eru yfirleitt léttari 

og um það bil 30 til 50% sterkari heldur en jafnaldrar þeirra sem ekki hafa stundað 

styrktarþjálfun (Kenney o.fl., 2015). Um 40 ára aldur fer tap á vöðvastyrk að gera vart við sig. 

Árlegt tap á vöðvastyrk er allt að 1,5% fram að 60 ára aldri en eftir þann aldur hækkar hlutfallið 

í um 3% á ári (Baumgartner o.fl., 1998). Með því að auka vöðvamassa, efla styrk og kraft eldra 

fólks í gegnum styrktarþjálfun, er hægt að endurheimta líkamlega getu og bæta heilsufar þessa 

hóps. Þegar einstaklingar eldast er algengt er að þeir þrói með sér ástand sem kallast tap á 

vöðvamassa (e. sarcopenia) sem  er skilgreint sem tap á vöðvamassa sem verður vegna 

fækkunar á vöðvaeiningum og vöðvaþráðum (Cruz-Jentoft og Sayer, 2019). Rannsókn Hurley 

og Roth (2000) bendir til þess að styrktarþjálfun sé áhrifaríkt inngrip gegn tapi á vöðvamassa 

vegna þess að þjálfunin framkallar verulega aukningu á styrk, massa, krafti og gæðum í 

beinagrindavöðvum. Styrktarþjálfun getur aukið þol, jafnað blóðþrýsting hjá þeim sem eru með 

háan blóðþrýsting, dregið úr insúlínviðnámi, minnkað bæði heildarfitu og fitu í kviðarholi, 

aukið efnaskiptahraða í hvíld hjá eldri körlum, komið í veg fyrir tap á beinþéttni með vaxandi 
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aldri, dregið úr áhættuþáttum á við það að falla og bætt virkni hjá fólki með slitgigt (Hurley og 

Roth, 2000). 

Helsta vandamálið tengt öldrun er tap á líkamlegri getu og sjálfstæði. Mikilvægur þáttur 

í þessu vandamáli er aldurstengt tap á vöðvamassa og styrk, bæði hjá körlum og konum 

(Frontera og Bigard, 2002). Styrktartap á efri árum er talið stafa af samspili náttúrulegs 

öldrunarferlis og samdrætti í líkamlegri hreyfingu sem veldur minnkandi vöðvamassa og 

líkamlegri virkni (Kenney o.fl., 2015). Styrktarþjálfun er talin góð leið til þess að snúa við tapi 

á vöðvastarfsemi og vinna gegn rýrnun á uppbyggingu vöðva sem tengist vaxandi aldri (Hurley 

og Roth, 2000). Einnig eykur styrktarþjálfun vöðvastyrk, stækkar vöðva (e. hypertrophy), 

eykur próteinmyndun, eykur sértækan kraft vöðvaþráða og hefur áhrif á breytingar á líkamlegri 

færni eins og á gönguhraða (Frontera og Bigard, 2002). 

Gripstyrkur er einföld mæling til að greina styrkleika en styrkurinn gefur vísbendingar 

um heildarstyrk og getur einnig spáð fyrir um heilsutengdar horfur (Bohannon, 2019). Viðhald 

vöðvastyrks getur dregið úr algengni hagnýtra takmarkana við athafnir daglegs lífs sem getur 

leitt til ótímabærs andláts, sérstaklega hjá öldruðum (Sasaki o.fl., 2007). Að því leyti er 

mikilvægt að eldri einstaklingar sinni styrktarþjálfun og viðhaldi góðum gripstyrk. 

Þol 

Þol felur í sér getu líkamans til að erfiða mikið í langan tíma (Spina o.fl., 1997). Geta líkamans 

til að framkvæma hreyfingar ákvarðast af magni þeirrar orku sem er til staðar. Því meiri orku 

sem að einstaklingur býr yfir, þeim mun hærri ákefð nær hann (Kenney o.fl., 2015). Þoli er 

skipt í tvo þætti, loftháð þol (e. arobic) og loftfirrt þol (e. anerobic) (Patel o.fl., 2017). Loftháð 

þol er geta líkamans til að erfiða í langan tíma en líkaminn notar þá loftháð orkuferli í vöðvum 

með súrefni. Loftfirrt þol er geta líkamans til að erfiða í stuttan tíma. Líkaminn notar þá loftfirrt 

orkuferli í vöðvum án súrefnis (Elstad o.fl., 2009). Loftháð og loftfirrt þjálfun eru tvær ólíkar 

tegundir af þolþjálfun sem eru mismunandi eftir ákefð, eftir því hvort um lotuþjálfun er að ræða 

eða ekki (Patel o.fl., 2017).  

Líkaminn er stöðugt að mynda ATP (e. adenosine triphosphate). ATP er lífrænt 

efnasamband sem finnst í öllum frumum og geymir í sér mikla orku (Kenney o.fl., 2015). Að 

því leyti er ATP gjarnan kallað orkuefni líkamans. Til eru þrír ferlar til þess að mynda ATP, 

ATP-PCr kerfið, sykurrofskerfið og oxunarkerfið. ATP-PCr kerfið þarf ekki á súrefni að halda 

og er loftfirrt. Kerfið sér fyrir nægri orku í vöðvum fyrir fyrstu þrjár til fimmtán sekúndurnar í 

hárri ákefð en eftir það verður líkaminn að snúa sér að öðrum ferlum til að mynda ATP. Frumur 

geyma ATP í litlu magni og fosfókreatín (e. PCr) sem er brotið niður til að mynda meiri ATP, 
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ásamt ensíminu, kreatín kínasi (e. creatine kinase). Sykurrofskerfið er einnig loftfirrt kerfi sem 

notar 10-12 ensímhvötuð efnahvörf til að brjóta niður glúkósa og glýkógen til að mynda ATP. 

Pýróþrúgusýra (e. puruvic acid) myndast við sykurrof og breytist í mjólkursýru ef ekkert 

súrefni er til staðar. ATP-PCr og sykurrofskerfið geta séð líkamanum fyrir orku í um það bil 2 

mínútur á hárri ákefð og þurfa þau að vinna saman að því að veita vöðvum nauðsynlega orku 

til að framleiða kraft við aðstæður þar sem súrefni vantar. Oxunarkerfið notar súrefni til að 

framleiða orku og er því loftháð. Framleiðsla á ATP fer fram í hvatberum og gefur miklu meiri 

orku heldur en loftfirrtu kerfin en er lengur að komast af stað. ATP-PCr kerfið er með hámarks 

myndunarhraða ATP. Hins vegar framleiðir það minna magn af orku. Oxunarkerfið er með 

hægasta myndunarhraðann en myndar mest magn orku (Kenney o.fl., 2015). Við þolþjálfun 

eykst starfsemi líkamans. Hjartað stækkar, bæði í massa og rúmmáli, slagmagn eykst, 

hvíldarpúls lækkar og hámarks hjartaútfall eykst vegna aukningar á slagmagni. Ásamt því eykst 

blóðflæði til virkra vöðva, rúmmál vöðva eykst hratt, þversnið vöðva eykst af týpu 1 

vöðvaþráðum á kostnað týpu 2 og fjöldi háræða eykst (Kenney o.fl., 2015). Loftháð þjálfun 

bætir hjartastarfsemi, blóðflæði líkamans og eykur getu vöðvaþráðanna til að mynda ATP. 

Loftfirrt þjálfun bætir loftfirrt efnaskipti; skammtíma, frammistöðu í lotuþjálfun, úthald fyrir 

sýru ójafnvægi og, í sumum tilvikum, vöðvastyrk (Kenney o.fl., 2015). 

Hámarks súrefnisupptaka (e. VO₂ max), hámarks hjarta- og öndunarstarfsemi eða 

þolþjálfunar, minnkar smám saman með hækkandi aldri (G. Huang o.fl., 2005). Við 65 ára 

aldur er loftháð geta 30–40% minni en hjá yngri einstaklingum. Við 60 ára aldur minnkar hæfni 

einstaklinga til athafna daglegs lífs hjá heilbrigðum einstaklingum smám saman vegna 

samdráttar á hámarks súrefnisupptöku (Posner o.fl., 1995). Minnkandi þol getur dregið úr 

sjálfstæði, stuðlað að aukinni tíðni hreyfiskerðinga og skert lífsgæði eldra fólks. Hámarks 

loftháð geta er einnig áhættuþáttur fyrir dánartíðni af öllum tegundum hjarta- og æðasjúkdóma 

(Blair o.fl., 1989). Samdráttur á hámarks þolþjálfun hefst á fullorðinsárum og fer stigvaxandi 

með hækkandi aldri. Þessi aldurstengda hnignun á loftháðri getu á sér stað samhliða aukinni 

hættu á algengum sjúkdómum eins og hjarta-, lungna- og slagæðasjúkdómum (Fleg, 2012). 

Þessi aldurstengdi samdráttur á hámarks súrefnisupptöku getur stuðlað að ótímabærum dauða 

hjá miðaldra og eldri fullorðnum (G. Huang o.fl., 2005). Rannsókn Meredith og 

rannsóknarteymis (1989) hefur sýnt fram á að með því að sinna loftháðri þjálfun eykst loftháð 

geta (Meredith o.fl., 1989). 

Sýnt hefur verið fram á að eldri einstaklingar geta, með þjálfun, náð sömu bætingu á 

hámarks súrefnisupptöku og yngri einstaklingar. Þó að hámarks súrefnisupptaka hjá eldri 

einstaklingum hafi verið að meðaltali lægri hafa niðurstöður mælinga leitt í ljós svipaða 
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bætingu eða 21% hjá körlum og 19% hjá konum. Hins vegar þýðir þetta ekki að þolþjálfun geti 

gert eldri íþróttamönnum kleift að ná þeim frammistöðustaðli sem yngri íþróttamenn hafa sett 

sér (Kenney o.fl., 2015). 

Sex mínútna göngupróf er algengt próf í mælingum á þoli hjá eldri einstaklingum 

(Enright, 2003) . Prófið er einnig viðurkennt mælitæki til að greina þol eldri einstaklinga og er 

álag sett fyrir neðan hámark (Bautmans o.fl., 2004). Prófið er ódýrt, einfalt í notkun og 

endurspeglar betur athafnir daglegs lífs hjá eldri einstaklingum heldur en önnur göngupróf, til 

dæmis „stuttgönguprófið“ (e. shuttle walk test) (Enright, 2003). Sýnt hefur verið fram á að 

gönguhraði hafi marktæka fylgni við líf aldraða með hverri 0,1 metra á sekúndu (m/s) hækkun 

(Studenski o.fl., 2011). Sex mínútna gönguprófið gefur góða vísbendingu um 

undirhámarksmælingu á loftháðri getu (e. submaximal aerobic capacity) og ættu eldri 

einstaklingar að nýta sér slíka þjálfun (Shay og Roth, 1992). Mat á undirhámarks loftháðri getu 

er öruggt fyrir viðkvæma einstaklinga og líkist athöfnum daglegs lífs (American Thoracic 

Society, 2002). 

Hreyfifærni 

Hreyfifærni er skilgreind sem hæfni einstaklings til að framkvæma mismunandi hreyfingar og 

er nauðsynleg til athafna fyrir daglegt líf (Vedul-Kjelsås o.fl., 2012). Grundvallarfærni í 

hreyfingum eru svokallaðar grunnhreyfingar, það er að segja að nota líkamann á einn eða annan 

hátt með því að beita fótleggjum, handleggjum, bol og/eða höfði. Flóknari færni felst í leikjum, 

íþróttum, dansi og hreyfingum mannsins sér til skemmtunar (Bouffard o.fl., 1996; Hardy o.fl., 

2012). Ef börn eru ekki með góða hreyfifærni, eins og að hlaupa, hoppa og stökkva, og 

stjórnunarfærni, eins og að sparka, grípa og kasta, eru þau ólíklegri til þess að tileinka sér 

líkamlega hreyfingu sem að gæti nýst þeim til framtíðar (Bouffard o.fl., 1996). Eldri 

einstaklingar sem hafa stundað reglulega hreyfingu eru léttari, með lægri fituprósentu, 

fitumassa og fitufrían massa, meiri styrk, fleiri vöðvaþræði af týpu 1 og með hærri hámarks 

súrefnisupptöku (Kenney o.fl., 2015). Því skiptir miklu máli að sinna líkamlegri hreyfingu alla 

ævi. 

Eðlilegur þáttur öldrunar felst í hnignun á vöðvastarfsemi, það er vöðvastyrk og 

vöðvavirkni (Larsson o.fl., 1979). Þessi breyting á vöðvastarfsemi stuðlar að hreyfiskerðingu 

og veikleika (Baumgartner o.fl., 1998). Öldrun tengist almennri hnignun á hreyfifærni sem 

kemur fram í skerðingu á vöðvastyrk, liðleika, erfiðleikum við að halda jafnvægi og aukinni 

hættu á falli (Hughes o.fl., 2001). Mikilvægt er að bera kennsl á þætti sem spá fyrir um 

breytingar á hreyfifærni í því skyni að innleiða aðferðir til þess að hægja á líkamlegri hnignun 
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(Buchman o.fl., 2007). Minni hreyfigeta hjá eldri einstaklingum tengist fötlun og jafnvel 

dauðsföllum (Verghese o.fl., 2006). Vöðvastyrkur hefur mikil áhrif á hreyfigetu hjá eldri 

einstaklingum. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli lágs vöðvastyrks og þverrandi 

hreyfigetu, sem tengist fötlun, stofnanavæðingu og dánartíðni (Buckinx o.fl., 2015).a 

Hreyfifærniprófið, SPPB (e. Short Physical Performance Battery), er áhrifaríkt 

mælitæki til þess að mæla hreyfifærni eldri einstaklinga (Gómez o.fl., 2013). SPPB var þróað 

af Jack Guralnik og félögum (2013) sem hluti af National Institute on Aging verkefni sem var 

hluti af faraldsfræðirannsókn (Fish, 2013). Prófið var hannað fyrir fólk eldri en 64 ára og 

inniheldur greiningu á jafnvægi, styrk og gönguhraða (Jack M. Guralnik o.fl., 1994). Prófið 

samanstendur af þremur undirþáttum; stöðujafnvægisprófi, gönguprófi og greiningu á styrk í 

neðri hluta líkamans. Lág einkunn á SPPB hefur hátt forspárgildi fyrir margvíslegar 

heilsufarslegar afleiðingar, þar á meðal skerðingar við athafnir daglegs lífs, skort á hreyfigetu, 

hreyfiskerðingu, sjúkrahúsinnlögn, lengd dvalar á sjúkrahúsi, innlögn á hjúkrunarheimili og 

andlát. Einnig sýndi rannsókn Lauretani og fleiri (2019) að gott væri að innleiða SPPB prófið 

til þess að meta fallhættu einstaklinga. Guralnik og félagar (1995) settu fram flokkun 

takmarkana daglegs lífs út frá SPPB hreyfifærniprófunum þar sem að einkunnin 0–3 sýnir fram 

á alvarlegar takmarkanir í lífi einstaklings, 4–6 stig sýnir fram á miðlungs takmarkanir, 7–9 

stig sýnir fram á vægar takmarkanir og 10–12 stig sýna fram á lágmarks takmarkanir. Hægt er 

að nota SPPB á öruggan hátt og er áreiðanleiki notkunar prófanna á öldruðum mikill og næmni 

þess fyrir breytingum á starfsgetu með tímanum hefur verið staðfest (Gómez o.fl., 2013). 

Heilsa og lífsgæði 

WHO (2022) skilgreinir heilsu sem: „…ástand fullkominnar líkamlegrar, andlegrar og 

félagslegrar vellíðunar en ekki einungis skorts á sjúkdómum eða veikindum“. Notast er við 

skilgreininguna Quality of Life (e. lífsgæði) til að gefa einstaklingum tækifæri til þess að meta 

eigin heilsu. WHO skilgreinir Quality of Life sem: „…skynjun einstaklings á stöðu sinni í lífinu 

í samhengi við þá menningu og gildi sem sá hinn sami býr í tengslum við sín markmið, 

væntingar, kröfur og hagsmuni“ (World Health Organization, 2012). Vídd Quality of Life 

ræðst af lýðfræðilegum-, félagslegum-, umhverfislegum-, pólitískum- og sögulegum þáttum.  

Lífsgæði eldri einstaklinga hefur orðið mikilvægara með árunum og hefur veruleg áhrif 

á mótun samfélagsins í þágu velferðar. Þeir fimm þættir í tengslum við Quality of Life sem 

eiga best við eldri einstaklinga eru heilsa, sjálfstæði, félagsleg starfsemi, fjölskylda og 

félagslegur stuðningur, heimili og umhverfi (Elosua, 2014). Aldur veldur ekki endilega 

einstaklingum vanlíðan, eins og fólk myndi ef til vill halda, heldur eru það aldurstengdir þættir. 
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Sem dæmi má nefna slæma líkamleg heilsu sem leiðir til verri andlegrar heilsu (Larson, 1978). 

Andleg heilsa er stór þáttur þegar kemur að lífsgæðum einstaklings og hefur þunglyndi til að 

mynda bein áhrif á lífsgæði (Farioli Vecchioli o.fl., 2018).  

Hægt er að meta eigin heilsu með svokölluðum EQ-5D-5L spurningalista. 

Spurningalistinn var kynntur af EuroQol hópnum árið 2009 sem staðlaður mælikvarði á 

heilsuástandi einstaklinga. Listinn veitir einfalda og almenna mælingu á heilsufari fyrir klíníska 

og efnahagslega úttekt (EuroQol Research Foundation, 2021)(Devlin og Brooks, 2017). 

Spurningalistinn samanstendur af fimm stuttum flokkum; hreyfanleika, sjálfsumönnun, 

venjulegum athöfnum, verkjum og óþægindum, kvíða og þunglyndi. Hver spurning hefur fimm 

stig; enginn vandamál, lítið vandamál, miðlungs vandamál (e. hvorki né), vandamál og 

alvarlegt vandamál. Einstaklingar eru beðnir um að haka við það stig sem að á best við um 

heilsu þeirra. Niðurstöðurnar eru notaðar til að lýsa heilsufari einstaklings (EuroQol Research 

Foundation, 2021). Einnig er hægt að notast við VAS skalann (e. visual analogue scale) þar 

sem að einstaklingar eru beðnir um að meta eigin heilsu á skalanum 0–100 þar sem að 0 er 

„versta heilsa sem að einstaklingur getur ímyndað sér“ og 100 er „besta heilsa sem að 

einstaklingur getur ímyndað sér“. Hægt er að nota VAS mælikvarðann sem mælikvarða á 

heilsufari sem endurspeglar mat einstaklings á honum sjálfum (EuroQol Research Foundation, 

2019, 2021). 

Í rannsókn Hönnu Bedbur (2021) var notast við EQ-5D-5L spurningalistann til að meta 

eigin heilsu og greina EQ stuðul hjá þátttakendum yfir tveggja ára þjálfunar- og 

heilsueflingaríhlutun. Niðurstöður sýndu fram á að VAS stig hækkuðu marktækt og stöðugt 

yfir tveggja ára tímabil. Þátttakendur upplifðu bætingu á eigin heilsu yfir tveggja ára þjálfunar- 

og heilsueflingaríhlutun.  

Alþjóðlegar mælingar á eldri einstaklingum 

Árið 2001 gáfu Roberta E. Rikli og C. Jessie Jones, doktorar hjá California State University, 

út handbók með mælingum fyrir einstaklinga 60 ára og eldri. Tilgangurinn með fyrstu útgáfu 

handbókarinnar var að kynna og lýsa nýlega þróuðum mælingum á líkamlegri afkastagetu 

einstaklinga á efri árum. Prófin eru einföld í framkvæmd og henta vel fyrir þennan hóp. Þó að 

líkamleg hreysti sé meira kennd við yngri einstaklinga hefur það verið viðurkennt að líkamlegt 

hreysti á efri árum sé jafn mikilvægt, ef ekki mikilvægari (Rikli og Jones, 2013). Prófin mæla 

styrk, þol, liðleika, lipurð og jafnvægi sem skipta miklu máli hvort sem að áhugi einstaklinga 

beinist að því að spila golf, ganga á fjöll eða að sinna athöfnum daglegs lífs, til að mynda að 

halda á barnabörnunum. Markmiðið með mælingunum var að búa til safn mælinga til þess að 
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meta líkamlega þætti einstaklinga á efri árum á mismunandi getustigi, eins og styrk í efri og 

neðri búk, loftháð þol, liðleika í neðri og efri búk, lipurð og jafnvægi (Rikli og Jones, 1999). 

Mælingar á hæð og þyngd eru gerðar vegna þess að þyngdarstjórnun getur haft áhrif á 

virkni hreyfigetu (Rikli og Jones, 2013). Einstaklingar með háa fituprósentu í tengslum við 

vöðvamassa eiga yfirleitt erfiðara með að sinna athöfnum daglegs lífs og mæla Rikli og Jones 

(2013) því með því að mæla líkamsþyngdarstuðul (e. BMI) samhliða prófunum þar sem að 

hann getur haft mikil áhrif á hreyfifærni einstaklinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

einstaklingar í ofþyngd, oftast vegna aukinnar líkamsfitu, eru líklegri til þess að eiga erfiðara 

með athafnir daglegs lífs heldur en þeir sem eru það ekki (Bouchard o.fl., 2007; Sternfeld o.fl., 

2002). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að of léttir einstaklingar eru líklegri til að glíma við 

heilsufars- og liðleikavandamál. Þetta er talið vera vegna skorts á vöðvamassa, beinvef eða 

bæði (Arnold o.fl., 2010; Losonczy o.fl., 1995). 

Prófin eru armbeygjur (e. 30-second arm curl test), standa upp úr stól (e. 30-second 

chair stand test), sex mínútna ganga (e. 6-minute walk test), liðleiki á aftanverðu læri (e. chair 

sit-and-reach test), liðleiki fyrir aftanverðar axlir (e. back scratch test), átta feta hreyfijafnvægi 

(e. 8-foot up-and-go test), auk mælingu á hæð og þyngd. Armbeygjuprófið er notað til þess að 

mæla styrk í efri búk sem nýtist einnig til þess að sinna almennum heimilisstörfum. Hér er 

meðal annars átt við hreyfingar eins og að lyfta og halda á hlutum eins og burðarpokum, töskum 

og börnum. Mælingin að standa upp af stól er notuð til þess að meta styrk í neðri búk sem þarf 

til þess að ganga upp stiga, standa upp af stól eða stíga út úr bíl. Góð frammistaða í þessu prófi 

á að draga úr líkunum á því að einstaklingur detti. Sex mínútna gönguprófið mælir loftháð þol 

sem nýtist meðal annars til þess að ganga lengri vegalengdir, fara upp stiga og versla. Átta feta 

hreyfijafnvægisprófið mælir lipurð og jafnvægi sem að nýtist einstaklingum þegar þeir fara í 

strætisvagn, sinna verkefnum í eldhúsi, fara á salerni eða svara í síma. Teygja á aftanverðu læri 

og öxlum er notuð til þess að mæla liðleika í efri og neðri hluta líkamans. Það er mikilvægt að 

vera með góðan liðleika í aftanverðum lærum fyrir góða líkamsstöðu og til þess að geta sinnt 

hlutum eins og að komast í og úr baði og klæða sig í sokka. Góður liðleiki í öxlum er til dæmis 

mikilvægur til þess að getað greitt á sér hárið, teygt sig eftir bílbelti, beygt sig og náð upp í 

skápa (Rikli og Jones, 2013).  

Rannsókn hefur verið framkvæmdar á Íslandi þar sem notast var við próf Rikli og Jones 

(2013). Í rannsókn Birgittu og Guðlaugar (2020) var notast við mælingarnar til þess að rannsaka 

hvort að sex mánaða markviss heilsuefling hafði áhrif á heilsu og ýmsa heilsufarsþætti, meðal 

annars styrk, þol, liðleika, blóðþrýsting og líkamssamsetningu, hjá einstaklingum 65 ára og 

eldri. Mælingarnar voru framkvæmdar á þátttakendum í verkefninu Fjölþætt heilsuefling 65+ 
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í Vestmannaeyjum undir merkjum Janusar heilsueflingar. Niðurstöður þeirra sýndu fram á 

jákvæðar breytingar og marktækan mun eftir sex mánaða íhlutun á styrk, þoli, hreyfifærni, 

daglegri hreyfingu og heilsu út frá prófum Rikli og Jones (2013).  

Heimsfaraldurinn 

Í desember 2019 kom kórónuveiran (e. Covid-19) upp í Kína (C. Huang o.fl., 2020) og breiddist 

fljótt út um allan heim (World Health Organization, 2020a). Í maí 2022 voru 4.806.299 manns 

smitaðir og 318.599 manns höfðu látið lífið af völdum veirunnar (World Health Organization, 

2020b). Embætti landlæknis á Íslandi setti fram skilgreindan lista í samráði við viðeigandi 

sérfræðinga yfir hvaða sjúklingahópar með hliðsjón af sjúkdómsgreiningu væru í aukinni hættu 

á alvarlegum afleiðingum Covid-19 sýkingar (Embætti landlæknis, 2021a). Á þessum lista voru 

aldraðir, 65 ára og eldri, einstaklingar með hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, langvinna 

lungnasjúkdóma, skerta nýrnastarfsemi, sykursýki, offitu, líffæraþegar, barnshafandi konur, 

einstaklingar með alvarlegar geðraskanir og einstaklingar með meðfædda ónæmisgalla 

(Embætti landlæknis, 2020). Síðan faraldurinn hófst hér á landi, í byrjun árs 2020, hafa 262 

einstaklingar á aldrinum 60–99 ára verið lagðir inn á spítala sökum Covid-19 frá upphafi fjórðu 

bylgju til og með 24.febrúar 2022 (Landspítali, 2022).  

Félagsleg einangrun meðal eldri einstaklinga hefur verið talin alvarlegt heilsuvandamál 

vegna aukinnar hættu á hjarta- og æðasjúkdómum, sjálfsofnæmis- og geðheilsuvandamálum 

(Gerst-Emerson og Jayawardhana, 2015). Santini og félagar (2020) sýndu nýlega fram á að 

skortur á félagslegum tengslum yki hættu á því að eldri einstaklingar þjáðust af þunglyndi og 

kvíða. Geðheilsa getur bæði haft áhrif á félagsleg tengsl og merkingu félagslegra samskipta 

fyrir einstaklinga. Samkvæmt kenningum um einangrun er þörfin fyrir félagsleg tengsl 

mannlegur eiginleiki sem hefur þróast hönd í hönd með tauga-, hormóna- og erfðafræðilegum 

aðferðum sem tengjast beinum tengslum, félagslegra samskipta og hegðunar sem mikilvægrar 

leiðar til að tryggja líf og fjölgun (Cacioppo og Hawkley, 2009). Þar af leiðandi hefur verið 

sýnt fram á að yfirþyrmandi einangrunartilfinning eða tap félagslegra tengsla dragi úr hugrænni 

getu og hafi áhrif á skap og tilfinninganæmni (Santini o.fl., 2020), ásamt uppsöfnum kortisóls, 

versnandi ónæmisstarfsemi, svefntruflanir og aukna líkamsþyngd (Cacioppo o.fl., 2002).  
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Markmið og rannsóknarspurning  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvar einstaklingar á efri árum standa með tilliti til 

alþjóðlegra viðmiða í afkastagetu- og hreyfifærniprófum. Rannsóknarspurningin sem lagt var 

upp með leitast við að svara eftirfarandi; 

● Hvar standa eldri borgarar, 65 ára og eldri, með búsetu á Seltjarnarnesi, með tilliti til 

alþjóðlegra viðmiða í afkastagetu- og hreyfifærniprófum? 
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Aðferð og gögn 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 55 einstaklingar á aldrinum 65–84 ára sem áttu það sameiginlegt að búa og 

eiga lögheimili í sveitarfélaginu Seltjarnarnesi. Fyrri mæling fór fram 30. maí 2021 og tóku 

samtals 55 einstaklingar þátt, 39 konur og 16 karlar. Seinni mæling fór fram 21. nóvember 

2021 og tóku samtals 36 einstaklingar þátt, 25 konur og 11 karlar. Í seinni mælingunum var 

nokkuð brottfall hjá þátttakendum vegna Covid-19 heimsfaraldursins og persónulegra veikinda 

þátttakenda, sjá töflu 1. Allir þátttakendur í rannsókninni stunduðu þol- og styrktarþjálfun hjá 

Janusi heilsueflingu í sex mánuði. Þjálfunin stendur annars yfir í tvö ár sem hluti af verkefninu 

Fjölþætt heilsuefling 65+ á Seltjarnarnesi – Leið að farsælum efri árum, þar sem að teknar eru 

mælingar á sex mánaða fresti til þess að fylgjast með árangri þátttakenda. Æft er þrisvar sinnum 

í viku undir leiðsögn þjálfara, tvisvar sinnum í viku er styrktarþjálfun og einu sinni í viku 

þolþjálfun. Þátttakendur fengu fræðsluerindi um hreyfingu og heilsu fjórum sinnum á sex 

mánaða tímabili eða átta sinnum á ári. Þar að auki stunduðu þátttakendur þolþjálfun á eigin 

vegum aðra daga vikunnar eftir sérstakri heimaáætlun. 

 

Tafla 1 

Fjöldi þátttakenda í fyrri og seinni mælingu 
 Mæling 1 Mæling 2 

Allir 55 36 

Konur 39 25 

Karlar 16 11 

 

Mælingar og mælitæki 

Þátttakendur framkvæmdu alls níu próf tengd líkamlegri heilsu. Mælitækin sem voru notuð 

voru skeiðklukkur, mælistika, málbönd, keilur, handlóð, stólar, límband, púlsmælir, 

skráningarblöð, spjaldtölvur, InBody270 mælir sem að metur líkamssamsetningu, Omron 

MIT5 blóðþrýstingsmælir, Jamar hydrolic hand dynamometer gripstyrkstæki og QoL skalann. 

Öll mælitækin sem notast var við framkvæmd mælinganna eru í eigu Janusar heilsueflingar.  

Líkamsmælingar 

Í upphafi mælinganna fóru fram líkamsmælingar. Mælingarnar voru teknar í lokuðu rými þar 

sem fram fóru hæðar- og þyngdarmælingar, mælt var ummál mittis og mjaðma, 

líkamsþyngdarstuðull (e. BMI) fundinn ásamt almennri mælingu á líkamssamsetningu. Hæðin 
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var mæld við vegg þar sem fest var málband. Ummál mittis og mjaðma var mælt með málbandi. 

Líkamssamsetning, það er að segja þyngd, líkamsþyngdarstuðull, líkamsfita og líkamsmassi, 

var mæld með líkamsskannanum InBody 270. 

Blóðþrýstingsmæling 

Mæling á blóðþrýstingi fór fram í sama rými og líkamsmælingin og var þátttakandinn þá búinn 

að sitja í hvíld í nokkurn tíma. Til að auka áreiðanleika var mælingin framkvæmd tvisvar 

sinnum með tveggja mínútna millibili. Efri og neðri mörkin voru tekin og reiknað var út 

meðaltal út frá þeim tölum. Notast var við blóðþrýstingsmæli af gerðinni Omron MIT5.  

Styrkur 

Tvö mismunandi próf voru framkvæmd til þess að mæla styrk, annars vegar í efri hluta 

líkamans og hins vegar í þeim neðri. 

 
Staðið upp úr stól (e. 30-second chair stand test) 
Styrkur í neðri búk var mældur með þeim hætti að þátttakandi stóð upp úr stól eins oft og hann 

gat á þrjátíu sekúndum. Allir þátttakendur fengu sömu upplýsingar um að þeir ættu að vera 

með krosslagðar hendur á bringu á meðan á prófinu stóð. Við framkvæmd æfingarinnar þurftu 

þátttakendur að rétta alveg úr hnjánum og komast í upprétta stöðu og setjast aftur á stólinn, sjá 

mynd 1. Prófið var framkvæmt einu sinni (Rikli og Jones, 2013).  

 

Mynd 1 

Staðið upp úr stól 

 
 

Skýring. (PhenX, e.d.). 
 
Armbeygjur (e. 30-second arm curl test)  
Styrkur í efri búk var mældur með þeim hætti að þátttakendur gerðu eins margar armbeygjur 

(e. biceps curl) og þeir gátu á þrjátíu sekúndum. Karlar lyftu 3,6 kílóum og konur 2,3 kílóum. 
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Þátttakendur framkvæmdu prófið sitjandi á stól, með lóðið niður með síðu. Lóðinu var síðan 

lyft að bringu, olnboginn við líkama meðan hreyfingin var framkvæmd, sjá mynd 2. 

Rannsakandi ráðlagði þátttakendum að sitja til hliðar á stólnum, eftir því hvora höndina var 

verið að vinna með, til þess að koma í veg fyrir truflun á hreyfingunni. Prófið var framkvæmt 

einu sinni með hvorri hönd (Rikli og Jones, 2013). 

 

Mynd 2 

Armbeygjupróf 

 
Skýring. (PhenX, e.d.). 
 

Gripstyrkur 

Gripstyrkur var mældur með mælitækinu Hand Dynamometer. Þátttakendur sátu í stól með 

olnboga í 90° og héldu utan um tækið. Því næst voru þeir beðnir um að kreista tækið með öllu 

afli. Vísarnir á tækinu sögðu til um gripstyrk hvers og eins. Hver þátttakandi var mældur tvisvar 

sinnum á hvorri hendi.   

Sex mínútna göngupróf 

Þátttakendur fengu púlsklukku á úlnlið. Áður en að prófið hófst fengu þátttakendur sér sæti, 

farið var yfir framkvæmd prófsins og skráður var niður hvíldarpúls. Þátttakandi gekk eins 

rösklega og hann treysti sér til meðfram tuttugu metra göngubraut í sex mínútur, sjá mynd 3. 

Hver og einn þátttakandi var látinn vita á tveggja mínútna fresti hvað tímanum leið. Þegar að 

sex mínútum var lokið fékk þátttakandinn sér sæti og púlsinn var skráður niður. Einni mínútu 

síðar var púlsinn tekinn aftur.  
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Mynd 3 

Sex mínútna göngupróf 

 
Skýring. Rauð lína = byrjunarlína. 
 

Átta feta hreyfijafnvægi 

Í átta feta hreyfijafnvægisprófinu var stól stillt upp við vegg með keilu í 2,44 metra fjarlægð. 

Þátttakendur byrjuðu á að sitja á stólnum, stóðu síðan upp og gengu eins rösklega og þeir 

treystu sér til út fyrir keiluna og settust aftur á stólinn, sjá mynd 4. Tíminn var settur af stað um 

leið og þátttakandi stóð upp úr stólnum og var hann stöðvaður þegar þátttakandi settist aftur 

niður. Prófið var framkvæmt tvisvar og var betri tíminn nýttur (Rikli og Jones, 2013). 

 
Mynd 4 

Átta feta hreyfijafnvægi 
 

 
 

Skýring. (PhenX, e.d.). 
 

SPPB-hreyfifærnipróf 

Innan SPPB-hreyfifærniprófs (e. short physical performance battery) eru þrjár tegundir æfinga. 

Æfingarnar þrjár ná til stöðujafnvægis, gönguhraða og styrk í neðri líkama. Þátttakandi gat 
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fengið 0–4 stig fyrir hvert próf og ef að hann náði fullu húsi stiga í öllum prófunum gaf það 

tólf stig í þessum hluta mælinganna (Puthoff, 2008).  

Stöðujafnvægispróf 
Stöðujafnvægisprófinu er skipt niður í þrjá hluta. Byrjað var á því að láta þátttakendur standa 

með fætur alveg saman í tíu sekúndur. Ef þeir náðu því að halda þeirri stöðu í tíu sekúndurnar 

fengu þeir eitt stig. Næsta æfing reyndi meira á jafnvægið þar sem hæll á öðrum fæti var 

staðsettur við hlið stóru táar á hinum fætinum, sjá mynd 5. Þátttakendur voru beðnir um að 

halda þeirri stöðu í tíu sekúndur og ef tíu sekúndum var náð fengu þeir eitt stig. Í þriðju 

jafnvægisæfingunni var hæll annars fótar settur að tám á hinum fætinum og áttu þátttakendur 

að halda þeirri stöðu í tíu sekúndur. Ef að þátttakendur náðu tíu sekúndum í síðasta prófinu 

fengu þeir fjögur stig, 3-9,99 sekúndur gáfu 1 stig og styttra en 3 sekúndur 0 stig. Þátttakendur 

fengu tækifæri til þess að halda í rannsakanda til þess að ná jafnvægi áður en þeir slepptu og 

kveikt var á klukkunni. 

Göngupróf 
Í gönguprófinu var sett upp fjögurra metra braut sem merkt var með límbandi á gólfinu, við 

byrjun og enda. Keilur voru settar í eins metra fjarlægð frá hvoru límbandinu til þess að koma 

í veg fyrir að þátttakendur hægðu á sér. Allir þátttakendur fengu sömu leiðbeiningar um að 

byrja með tær fyrir aftan upphafslínu, ganga líkt og þeir væru að ganga úti á götu. Tíminn var 

settur af stað um leið og þátttakandi byrjaði að ganga og var stöðvaður um leið og aftari fóturinn 

var kominn alveg yfir endalínuna. Hver og einn þátttakandi framkvæmdi prófið tvisvar. Ef 

gengið var hraðar en 4,82 sekúndur gaf það fjögur stig, 4,82–6,20 sekúndur gáfu þrjú stig, 

6,21–8,70 sekúndur tvö stig og 8,7 sekúndur og lengur gaf þátttakanda eitt stig. 

Styrkur í neðri líkama 
Styrkur í neðri líkama var mældur þannig að þátttakandi sat á stól með krosslagðar hendur á 

brjósti. Þátttakandi stóð síðan upp úr stólnum eins hratt og hann treysti sér til og var tímamælt 

hversu lengi hann var að framkvæma fimm endurtekningar. Mikilvægt var að þátttakandi rétti 

alveg úr mjöðmum og hnjám í uppréttri stöðu og settist alveg niður á stólinn. Ef tíminn var 

skemmri en 11,19 sekúndur gaf það fjögur stig, 11,20–13,69 sekúndur gaf þrjú stig, 13,70–

16,69 sekúndur gaf tvö stig, lengur en 16,7 sekúndur gaf eitt stig og lengur en 60 sekúndur gaf 

ekkert stig.  
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Mynd 5 

SPPB hreyfifærnipróf 

 
 
Skýring. (Jack M. Guralnik o.fl., 1994). 

 

Liðleiki 

Tvenns konar liðleikapróf voru framkvæmd, annars vegar í efri búk og hins vegar í neðri búk. 

Í efri búk var mældur liðleiki í öxlum og á neðri búk var tekin liðleikamæling á aftanverðu læri 

á báðum fótum, sjá myndir 6 og 7.  

 
Liðleiki á aftanverðu læri (e. chair sit and reach) 
Liðleiki á aftanverðu læri var mældur með þeim hætti að þátttakandi sat framarlega á stól og 

rétti úr þeim fæti sem verið var að mæla. Tærnar vísa upp í loft þar sem að 90° horn myndaðist 

um ökkla. Fóturinn sem ekki var verið að mæla var örlítið til hliðar og var beygður og var ilin 

á gólfinu, sjá mynd 6. Rannsakandi lét mælistiku liggja við hné og lá hún eftir fætinum að tá 

þátttakanda. Gagnstæð hönd við fót var sett á mælistikuna og hin höndin var lögð ofan á. Til 

þess að framkvæma prófið renndi þátttakandi höndunum niður eftir mælistikunni. Þátttakendur 

fengu að renna höndunum niður stikuna tvisvar sinnum áður en mælingin var framkvæmd. Í 

þriðja skiptið var tekin mæling þar sem að þátttakandi teygði sig eins langt og hann treysti sér 

til niður eftir mælistikunni. Prófið var framkvæmt á báðum fótum (Rikli og Jones, 2013).  
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Mynd 6 

Liðleiki á aftanverðu læri   

 
 
Skýring. (PhenX, e.d.). 
 
Liðleiki axla (e. back stratch) 
Liðleiki axla var mældur með þeim hætti að önnur höndin var sett fyrir framan höfuð og teygð 

aftur á bak á meðan hin hendin kom upp á móti fyrir aftan bak. Þátttakendur áttu að reyna að 

ná höndunum eins nálægt hvor annarri og hægt var. Fjarlægðin á milli fingurgóma löngutanga 

var mæld með mælistiku. Ef bil var á milli löngutanga var það skráð niður sem mínus tala, ef 

löngutangirnar náðu saman var það skráð sem núll og ef að löngutangirnar náðu lengra var það 

skráð sem plús tala. Prófið var framkvæmt yfir bæði hægri og vinstri öxl. Þetta próf er ágæt 

mæling á liðleika á efri búk fyrir eldri einstaklinga þar sem það reynir á liðleika í öxlum, efra 

baki og þríhöfða (Rikli og Jones, 2013).  

 
Mynd 7 

Liðleiki axla  
 

 
 

Skýring. (PhenX, e.d.). 
 

Dagleg hreyfing og styrktarþjálfun 

Metin var hreyfing og styrktarþjálfun þátttakenda að meðaltali á viku. Þegar kom að daglegri 

hreyfingu þátttakenda var miðað við tímalengd hreyfingar þar sem hjartsláttur og ákefð eykst. 

Sem dæmi má nefna í dansi, við hjólreiðar, á sundi, í göngu og fleira. Til þess að meta 
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styrktarþjálfun þátttakenda var miðað við hversu oft einstaklingur stundaði skipulagða 

styrktarþjálfun í viku. Fundið var út meðaltal með því að leggja saman heildartíma og deila 

honum með fjölda vikudaga. 

Heilsa 

Þátttakendur svöruðu spurningum um heilsu sína þar sem eigin heilsa var metin á skalanum 0 

–100, VAS. Einnig var notast við EQ-5D-5L skalann til að meta heilsu þátttakenda. 

Framkvæmd 

Verklegi hluti mælinganna tók um 45-50 mínútur en honum var skipt niður í fimm stöðvar og 

var einn rannsakandi á hverri stöð sem mældi þátttakendur. Í upphafi mælinga fengu 

þátttakendur spjaldtölvu sem að þeir notuðu til þess að svara spurningalista um hreyfingu, 

næringu og fleiri þætti. Spjaldtölvan fylgdi þeim í gegnum mælingarnar og voru niðurstöðurnar 

einnig skráðar í þær jafn óðum. Byrjað var að skrá mælingar á blóðþrýstingi, hæð og þyngd, 

ummál um mitti og mjaðmir, líkamssamsetningu, auk þess var farið yfir lyfjanotkun 

einstaklinga. Á stöð tvö voru teknar styrktar- og liðleikamælingar, þar sem styrkur og liðleiki 

í neðri og efri útlimum var mældur. Á stöð þrjú fóru þátttakendur í átta feta göngupróf og SPPB 

hreyfifærnipróf. Á fjórðu stöðinni svöruðu þátttakendur spurningum um daglega hreyfingu og 

heilsu auk þess sem gripstyrkur var þeirra mældur. Á síðustu stöðinni fóru þátttakendur í sex 

mínútna göngupróf þar sem að settur var púlsmælir á úlnlið þátttakenda. Að mælingunum 

loknum luku þátttakendur við að svara spurningalistanum sem að þeir fengu í upphafi 

mælinganna og gátu fengið sér næringu. Að því loknu skiluðu þátttakendur spjaldtölvunum og 

fengu upplýsingar um framhaldið.  

Úrvinnsla gagna 

Á meðan á mælingunum stóð fylgdi hverjum þátttakanda skráningarblað og spjaldtölva þar 

sem að niðurstöður hvers og eins voru skráðar. Eftir framkvæmd mælinganna voru 

niðurstöðurnar færðar yfir í Excel-skjal og var það gert af starfsmanni Janusar heilsueflingar. 

Rannsakandi fór yfir hvort að upplýsingar af skráningarblaði og spjaldtölvu væru rétt skráðar í 

Excel og tók sú vinna um þrjár klukkustundir. Eftir að yfirfærsla á gögnunum átti sér stað voru 

niðurstöðurnar færðar úr Excel-skjalinu yfir í tölfræðiforritið IBM SPSS 27 (e. Statistical 

package for the Social Science) þar sem unnið var úr gögnunum. Í SPSS var þátttakendum skipt 

í fjóra aldurshópa og notast við lýsandi tölfræði með því að finna meðaltöl og staðalfrávik. 

Einnig var keyrt T próf (e. paired sample t-test) til þess að kanna marktækni milli fyrri og 

seinni mælingar. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt niður 

í fimm flokka þar sem greint verður frá niðurstöðum þátttakenda hvað varðar grunn- og 

líkamsmælingar, styrk, þol, hreyfifærni og daglega hreyfingu og styrktarþjálfun. Einnig er 

þátttakendum skipt niður í þrjá aldurshópa, 65–69 ára, 70–74 ára og 75 ára og eldri, auk þess 

er skipt eftir kyni innan hvers hóps. Miðað var við aldur þátttakenda þegar að þeir tóku þátt í 

fyrri mælingu og voru þátttakendur skráðir í sama hóp í seinni mælingu. 

Þátttakendur 

Í upphafi þjálfunar voru 55 þátttakendur sem að tóku þátt í fyrri mælingu, þar af 39 konur og 

16 karlar. Þátttakendum var skipt niður í þrjá aldurshópa, þar er að segja 65–69 ára, 70–74 ára 

og 75 ára og eldri. Í hóp 65–69 ára voru 13 þátttakendur, 9 konur og 4 karlar, í hópi 70–74 ára 

voru 24 þátttakendur, 17 konur og 7 karlar og í hópi 75 ára og eldri voru 18 þátttakendur, 13 

konur og 5 karlar. Í seinni mælingu voru 36 þátttakendur, 25 konur og 11 karlar. Í hópi 65–69 

ára voru 9 þátttakendur, 7 konur og 2 karlar, í hópi 70–74 ára voru 17 þátttakendur, 10 konur 

og 7 karlar, og í hópi 75 ára og eldri voru 10 þátttakendur, 8 konur og 2 karlar, sjá töflu 2.  

 

Tafla 2 

Fjöldi þátttakenda í hverjum aldurshóp 
  Mæling 1   Mæling 2  

  Grunnmæling   Eftir sex mánaða þjálfun  

 Konur Karlar Samtals Konur Karlar Samtals 

Allir 39 16 55 25 11 36 

65–69 ára  9 4 13 7 2 9 

70–74 ára 17 7 24 10 7 17 

75 ára og eldri 13 5 18 8 2 10 

 

Mælingar 

Niðurstöður sýna, sjá töflu 3–5, fram á að hæð þátttakenda breyttist lítið eftir sex mánaða 

þjálfun. Meðalhæð 65–69 ára hópsins var 169,30 cm í fyrri mælingu og 168,05 í seinni 

mælingu. Meðalhæð 70–74 ára hópsins í fyrri mælingu var 169,80 cm og 171,06 cm í seinni 

mælingu. Meðalhæð 75 ára og eldri var 164,50 cm í fyrri mælingum og 164,15 cm í seinni 

mælingum. Þessi munur er líklega til staðar vegna brottfalls þátttakanda frá seinni mælingu.  

 Meðaltalsþyngd þátttakanda var mismunandi eftir kyni og hópum. Í hópi 65–69 ára var 

meðaltal kvenna 84,85 kg í fyrri mælingum og 79,96 kg í seinni mælingum sem er 6,11% 
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lækkun á milli mælinga. Meðaltal karla í sama hópi var 88,22 kg í fyrri mælingu og 93 kg í 

seinni mælingu sem er 5,41% hækkun á milli mælinga, sjá töflu 3. Í hópi 70–74 ára var meðaltal 

kvenna 80,46 kg í fyrri mælingum og 78,01 kg í seinni mælingum sem er 3,14% lækkun á fyrri 

og seinni mælingu. Í sama hópi var meðaltal karla 88,63 kg í fyrri mælingum og 88,57 kg í 

seinni mælingum sem er 0,01% lækkun á fyrri og seinni mælingu, sjá töflu 4. Meðaltal kvenna 

í hópi 75 ára og eldri var 67,03 kg í fyrri mælingum og 68,35 kg í seinni mælingum sem er 

1,96% hækkun á milli mælinga. Í sama hópi var meðaltal karla 83,30 kg í fyrri mælingu og 

80,35 kg í seinni mælingu sem er 3,67% lækkun á milli mælinga, sjá töflu 5.  

 Líkamsþyngdarstuðull fer ýmist hækkandi eða lækkandi eftir kyni og hópum. Í hópi 

65–69 ára er meðaltal kvenna 32,02 kg/m2 í fyrri mælingu og 30,01 kg/m2  í seinni mælingu 

sem er 6,69% lækkun á milli mælinga. Í sama hópi er meðaltal karla 26,13 kg/m2  í fyrri 

mælingu og 27,55 kg/m2  í seinni mælingu sem er 5,4% hækkun á milli mælinga, sjá töflu 3. Í 

hópi 70–74 ára er meðaltal kvenna 28,94 kg/m2  í fyrri mælingu og 28,03 kg/m2  í seinni 

mælingu sem er 3,2% lækkun á milli mælinga. Í sama hópi er meðaltal karla 28,14 kg/m2  í 

fyrri mælingu og 28,09 kg/m2  í seinni mælingu sem er 0,02% lækkun á milli mælinga, sjá töflu 

4. Í hópi 75 ára og eldri er meðaltal kvenna 25,24 kg/m2  í fyrri mælingu og 25,46 kg/m2  í 

seinni mælingu sem er 0,1% hækkun á milli mælinga. Í sama hópi er meðaltal karla 28,82 

kg/m2  í fyrri mælingu og 29,24 kg/m2  í seinni mælingu sem er 1,4% hækkun á milli mælinga. 

 Blóðþrýstingur var mældur þar sem upplýsingar um slagbils- og þanbilsþrýsting komu 

fram. Í hópi 65–69 ára lækkaðar slagbilsþrýstingurinn úr 136,92 mmHg í 128 mmHg í seinni 

mælingu eða um 7% að meðaltali. Einnig lækkar þanbilsþrýstingur hópsins úr 83,77 mmHg í 

81,45 mmHg í seinni mælingu, eða um 3% að meðaltali. Marktækur munur er á fyrri og seinni 

mælingu á þanbilsþrýstingi hópsins (p<0,05), sjá töflu 3. Í hópi 70–74 ára fer 

slagbilsþrýstingurinn úr 141,96 mmHg niður í 140,78 mmHg í seinni mælingu og lækkar hann 

þannig um það bil 1% að meðaltali. Slagbilsþrýstingur hópsins lækkar einnig og fer hann úr 

83,73 mmHg í 79,68 mmHg í seinni mælingu. Hann lækkar um rúm 5% að meðaltali. 

Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu á slagbils- og þanbilsþrýstingi hópsins (p<0,05), 

sjá töflu 4. Í hópi 75 ára og eldri er slagbilsþrýstingurinn 149,62 mmHg og lækkar í 128 mmHg 

í seinni mælingu, eða um 17% að meðaltali. Þanbilsþrýstingur hópsins hækkar úr 78,09 mmHg 

í 82,42 mmHg eða um rúmt 1%. Ekki reyndist marktækur munur á slagbils- og þanbilsþrýstingi 

hópsins á milli mælinga, sjá töflu 5. 
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Tafla 3 

Niðurstöður líkamsmælinga 64-69 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli M1 

og M2 
 

 N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Aldur (ár)           
     Allir 13 66,69 ± 1,38 69 65 10 66,70 ± 1,49 69 65 x x 
     Konur 9 66,11 ± 1,17 68 65 6 65,83 ± 1,16 68 65   
     Karlar 4 68,00 ± 0,82 69 67 4 68,00 ± 0,82 69 67   
Hæð (cm)           
     Allir 13 169,30 ± 2,91 189,00 158,00 9 168,05 ± 10,14 189,00 158,00 x x 
     Konur 9 162,94 ± 2,81 166,00 158,00 7 163,21 ± 2,97 166,00 158,00   
     Karlar 4 183,75 ± 4,57 189,00 179,00 2 185,00 ± 5,66 189,00 181,00   
Þyngd (kg)           
     Allir 13 85,89 ± 3,47 117,30 65,10 9 82,85 ± 9,97 96,10 64,30 -3,04 0,484 
     Konur 9 84,85 ± 14,59 117,30 65,10 7 79,96 ± 9,23 91,20 64,30   
     Karlar 4 88,22 ± 6,93 94,40 78,60 2 93,00 ± 4,38 96,10 89,90   
BMI (kg/m2)           
     Allir 13 30,21 ± 1,58 45,82 24,53 9 29,39 ± 3,26 33,50 24,50 - 0,82 0,478 
     Konur 9 32,02 ± 5,96 45,82 24,81 7 30,01 ± 2,29 33,50 24,50   
     Karlar 4 26,13 ± 1,91 28,91 24,53 2 27,55 ± 2,94 29,33 25,17   
Slagbilsþrýstingur 
(mmHg) 

          

     Allir 13 136,92 ± 18,45 165,00 91,50 10 128,00 ± 14,22 157,00 112,00 -8,92 0,560 
     Konur 9 134,44 ± 21,12 165,00 91,50 6 132,75 ± 16,43 157,00 112,00   
     Karlar 4 142,50 ± 10,59 158,00 135,00 4 120,87 ± 6,61 129,00 115,00   
Þanbilsþrýstingur 
(mmHg) 

          

     Allir 13 83,77 ± 11,21 99,50 54,00 10 81,45 ± 7,79 90,50 70,00 -2,32* 0,049 
     Konur 9 82,44 ± 12,49 99,50 54,00 6 83,25 ± 7,36 90,00 70,00   
     Karlar 4 86,75 ± 8,33 95,50 78,00 4 78,75 ± 8,70 90,50 71,00   

 
Skýring. *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, cm = sentímetri, x = ekki var hægt að framkvæma marktektarpróf, kg 
= kílógramm, kg/m2 = líkamsþyngd deilt með hæð í metrum í öðru veldi, mmHg = millimetrar kvikasilfurs. 
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Tafla 4 

Niðurstöður líkamsmælinga 70-74 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli M1 

og M2 
 

 N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Aldur (ár)           
     Allir 24 71,83 ± 1,37 74 70 14 71,50 ± 1,29 74 70 x x 
     Konur 17 71,76 ± 1,35 74 70 11 71,64 ± 1,36 74 70   
     Karlar 7 72,00 ± 1,53 74 70 3 71,00 ± 1,00 72 70   
Hæð (cm)           
     Allir 24 169,80 ± 1,54 187,00 159,00 17 171,06  ± 7,87 187,00 159,00 x x 
     Konur 17 166,70 ± 5,65 176,00 159,00 10 166,55 ± 5,46 174,50 159,00   
     Karlar 7 177,50 ± 6,18 187,00 168,00 7 177,5 ± 6,18 187,00 168,00   
Þyngd (kg)           
     Allir 24 82,84 ± 2,52 108,90 51,00 17 82,36 ± 13,92 114,30 50,80 -0,48 0,150 
     Konur 17 80,46 ± 11,78 104,20 51,00 10 78,01 ± 12,51 100,20 50,80   
     Karlar 7 88,63 ± 12,59 108,90 70,60 7 88,57 ± 14,33 114,30 70,10   
BMI (kg/m2)           
     Allir 24 28,71 ± 0,77 34,22 19,20 17 28,05 ± 3,65 34,13 19,12 -0,66 0,118 
     Konur 17 28,94 ± 2,86 34,22 19,20 10 28,03 ± 3,56 32,91 19,12   
     Karlar 7 28,14 ± 3,74 32,52 22,41 7 28,09 ± 4,05 32,13 22,25   
Slagbilsþrýstingur 
(mmHg) 

          

     Allir 24 141,96 ± 15,38 176,00 116,00 14 140,78 ± 18,95 169,00 112,00 -1,18* 0,019 
     Konur 17 143,62 ± 14,82 176,00 116,00 11 141,36 ± 19,31 169,00 112,00   
     Karlar 7 137,93 ± 17,15 158,50 118,50 3 138,67 ± 21,50 160,00 117,00   
Þanbilsþrýstingur 
(mmHg) 

          

     Allir 24 83,73 ± 5,79 94,00 70,50 14 79,68 ± 9,95 99,00 61,00 -4,05* 0,003 
     Konur 17 83,97 ± 5,86 94,00 70,50 11 79,73 ± 10,90 99,00 61,00   
     Karlar 7 83,14 ± 6,03 90,00 73,00 3 79,50 ± 7,00 86,50 72,50   

 
Skýring. *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, cm = sentímetri, x = ekki var hægt að framkvæma marktektarpróf, kg 
= kílógramm, kg/m2 = líkamsþyngd deilt með hæð í metrum í öðru veldi, mmHg = millimetrar kvikasilfurs. 
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Tafla 5 

Niðurstöður líkamsmælinga 75 ára og eldri 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

 N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Aldur (ár)           
     Allir 18 79,28 ± 2,82 84 75 12 79,83 ± 2,69 84 76 x x 
     Konur 13 78,77 ± 2,95 84 75 9 79,22 ± 2,82 84 76   
     Karlar 5 80,60 ± 2,19 83 77 3 81,67 ± 1,15 83 81   
Hæð (cm)           
     Allir 17 164,50 ± 5,53 176,00 153,00 10 164,15 ± 3,89 170,00 157,00 x x 
     Konur 13 162,88 ± 4,08 168,00 153,00 8 163,94 ± 3,67 168,00 157,00   
     Karlar 4 169,75 ± 6,95 176,00 160,00 2 165,00 ± 7,07 170,00 160,00   
Þyngd (kg)           
     Allir 17 79,86 ± 12,45 99,50 53,90 10 70,75 ± 12,23 96,40 55,10 -9,11 0,451 
     Konur 13 67,03 ± 9,58 84,80 53,90 8 68,35 ± 9,26 85,40 55,10   
     Karlar 4 83,30 ± 13,79 99,50 65,80 2 80,35 ± 22,70 69,40 64,30   
BMI (kg/m2)           
     Allir 17 26,08 ± 3,68 34,43 20,29 10 26,21 ± 4,04 33,36 20,74 0,13 0,476 
     Konur 13 25,24 ± 3,32 31,35 20,29 8 25,46 ± 3,59 31,75 20,74   
     Karlar 4 28,82 ± 3,85 34,43 25,70 2 29,24 ± 5,83 33,36 25,12   
Slagbilsþrýstingur 
(mmHg) 

          

     Allir 17 149,62 ± 16,00 170,00 119,00 12 134,62 ± 14,87 162,50 113,50 -15,02 0,192 
     Konur 13 149,46 ± 16,68 170,00 119,00 9 135,61 ± 15,15 162,50 114,00   
     Karlar 4 150,12 ± 15,91 169,50 131,00 3 131,67 ± 16,75 146,50 113,50   
Þanbilsþrýstingur 
(mmHg) 

          

     Allir 17 78,09 ± 7,83 95,00 68,00 12 82,42 ± 10,77 103,00 69,50 4,33 0,958 
     Konur 13 78,50 ± 6,48 93,50 69,50 9 83,78 ± 11,82 103,00 69,50   
     Karlar 4 76,75 ± 12,48 95,00 68,00 3 78,33 ± 6,81 86,00 73,00   

 
Skýring. N = fjöldi, SD = staðalfrávik, cm = sentímetri, x = ekki var hægt að framkvæma marktektarpróf, kg = kílógramm, kg/m2 = líkamsþyngd 
deilt með hæð í metrum í öðru veldi, mmHg = millimetrar kvikasilfurs.
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Styrkur 

Styrkur er mældur í neðri og efri útlimum ásamt gripstyrk. Armbeygjuprófið er framkvæmt 

með handlóði, 3,6 kg fyrir karla og 2,3 fyrir konur, þar sem þátttakendur áttu að framkvæma 

eins margar armbeygjur og þeir gátu á þrjátíu sekúndum. Prófið er framkvæmt með bæði vinstri 

og hægri hendi. Í hópi 65–69 ára er meðaltal kvenna 19,44 endurtekningar á hægri hlið og 

20,66 endurtekningar á vinstri hlið í fyrri mælingum. Í seinni mælingum er meðaltal kvenna í 

sama hópi 14,29 endurtekningar á hægri hlið og 22,43 endurtekningar á vinstri hlið. Í sama 

aldurshóp er meðaltal karla í fyrri mælingum 25 endurtekningar á hægri hlið og 25,25 

endurtekningar á vinstri hlið. Í seinni mælingum er meðaltal karla í sama hópi 28,50 

endurtekningar á hægri hendi og 29,50 endurtekningar á vinstri hendi, sjá töflu 6. Í hópi 70–74 

ára er meðaltal kvenna í fyrri mælingu 19,41 endurtekningar á hægri hlið og 20,12 

endurtekningar á vinstri hlið. Í seinni mælingu er meðaltal kvenna í sama hópi 21,80 

endurtekningar á hægri hlið og 21,50 endurtekningar á vinstri hlið. Í sama aldurs hópi er 

meðaltal karla 20,71 endurtekningar á hægri hlið og 22 endurtekningar á vinstri hlið. Í seinni 

mælingum er meðaltal karla í sama hópi 22,86 endurtekningar á hægri hlið og 22,71 

endurtekningar á vinstri hlið. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu hópsins á hægri 

hlið (p<0,05), sjá töflu 7. Í hópi 75 ára og eldri er meðaltal kvenna í fyrri mælingum 15,46 

endurtekningar á hægri hlið og 15,31 endurtekningar á vinstri hlið. Í seinni mælingu er meðaltal 

kvenna í sama hópi18,50 endurtekningar á hægri hlið og 19,50 endurtekningar á vinstri hlið. Í 

sama aldurshóp er meðaltal karla í fyrri mælingum 17,75 endurtekningar á hægri hlið og 19,25 

endurtekningar á vinstri hlið. Í seinni mælingum er meðaltal karla í sama hópi 21 endurtekning 

á hægri hlið og 25 endurtekningar á vinstri hlið. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu 

hópsins á vinstri hlið (p<0,05), sjá töflu 8. 

 Styrkur í neðri útlimum er mældur þannig að staðið er upp úr stól þar sem að 

þátttakendur höfðu 30 sekúndur til þess að setjast niður og standa upp úr stól eins oft og þeir 

gátu. Mikla bætingu má sjá í öllum hópum. Í hópi 65–69 ára er meðaltal hópsins 14,46 

endurtekningar í fyrri mælingu og 16,88 endurtekningar í seinni mælingu og fjölgar 

endurtekningum um rúmlega 15% að meðaltali. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu 

hópsins (p<0,05), sjá töflu 6. Í hópi 70–74 ára er meðaltal hópsins 14,79 endurtekningar í fyrri 

mælingu og 18 endurtekningar í seinni mælingu og hækkar meðaltal hópsins um rúmlega 18% 

að meðaltali. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu hópsins (p<0,05), sjá töflu 7. Í 

hópi 75 ára og eldri er meðaltal hópsins 12,31 endurtekningar í fyrri mælingu og 15 
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endurtekningar í seinni mælingu og hækkar meðaltal hópsins um 18% að meðaltali. Marktækur 

munur er á fyrri og seinni mælingu hópsins (p<0,05), sjá töflu 8. 

Notast er við mælingu á gripstyrk til þess að spá fyrir heildarstyrk þátttakenda. Bætingu 

á gripstyrk má sjá í aldurshópi 65–69 ára og 70–74 ára en ekki í aldurshópi 75 ára og eldri. Í 

aldurshópi 65–69 ára er gripstyrkur á hægri hendi 34,23 kg að meðaltali í fyrri mælingu og 

35,33 kg að meðaltali í seinni mælingu og hækkar gripstyrkur aldurshópsins um rúmlega 4% 

að meðaltali á hægri hendi. Á vinstri hendi er gripstyrkur hópsins 31,54 kg að meðaltali í fyrri 

mælingu og 34,11 kg að meðaltali í seinni mælingu og hækkar gripstyrkur hópsins um rúmlega 

8% að meðaltali, sjá töflu 6. Í aldurshópi 70–74 ára er gripstyrkur á hægri hendi 33,71 kg að 

meðaltali í fyrri mælingu og 36,88 kg að meðaltali í seinni mælingu og hækkar meðaltal hópsins 

um rúm 9% að meðaltali. Á vinstri hendi er meðaltal hópsins 32,71 kg að meðaltali í fyrri 

mælingu og 34,58 kg að meðaltali í seinni mælingu og hækkar meðaltal aldurshópsins um 

rúmlega 6% að meðaltali, sjá töflu 7. Í hópi 75 ára og eldri er gripstyrkur á hægri hendi hjá 

aldurshópnum 27,12 kg að meðaltali í fyrri mælingu og 25,30 kg að meðaltali í seinni mælingu 

og lækkar meðaltal aldurshópsins um rúmlega 7% að meðaltali. Á vinstri hendi er meðaltal 

hópsins 28 kg að meðaltali í fyrri mælingu og 27,10 kg að meðaltali í seinni mælingu og lækkar 

meðaltal hópsins um rúmlega 3% að meðaltali, sjá töflu 8.  
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Tafla 6 

Niðurstöður mælinga á styrk 65-69 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

Styrkur N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Armbeygjur, hægri (30s)           
     Allir 13 21,15 ± 1,25 32 17 9 23,55 ± 5,43 30 15 2,40 0,156 
     Konur 9 19,44 ± 2,60 24 17 7 22,14 ± 5,30 30 15   
     Karlar 4 25,00 ± 5,94 32 18 2 28,50 ± 2,12 30 27   
Armbeygjur, vinstri (30s)           
     Allir 13 22,07 ± 1,16 32 18 9 24,00 ± 5,10 31 16 1,93 0,139 
     Konur 9 20,6 ± 2,29 24 18 7 22,43 ± 4,58 30 16   
     Karlar 4 25,25 ± 6,07 32 18 2 29,50 ± 2,12 31 28   
Staðið upp úr stól (30s)           
     Allir 13 14,46 ± 1,18 21 5 9 16,88 ± 5,60 27 9 2,42* 0,043 
     Konur 9 14,55 ± 5,05 21 5 7 16,43 ± 6,37 27 9   
     Karlar 4 14,25 ± 2,22 16 11 2 18,50 ± 0,71 19 18   
Gripstyrkur, hægri (kg)           
     Allir 13 34,23 ± 8,81 50 22 9 35,33 ± 10,20 52 25 1,10 0,131 
     Konur 9 29,55 ± 4,45 38 22 7 30,57 ± 4,43 37 25   
     Karlar 4 44,75 ± 6,70 50 35 2 52,00 ± 0,00 52 52   
Gripstyrkur, vinstri (kg)           
     Allir 13 31,54 ± 2,20 48 22 9 34,11 ± 9,62 52 24 2,57 0,134 
     Konur 9 27,22 ± 3,03 30 22 7 29,71 ± 4,46 35 24   
     Karlar 4 41,25 ± 6,70 48 35 2 49,50 ± 3,53 52 47   

 
Skýring. * Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, s = sekúnda, kg = kílógramm. 
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Tafla 7 

Niðurstöður mælinga á styrk 70-74 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli M1 

og M2 
 

Styrkur N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Armbeygjur, hægri (30s)           
     Allir 24 19,79 ± 0,56 25 15 17 22,23 ± 3,78 29 17 2,44* <0,01 
     Konur 17 19,41 ± 2,74 25 15 10 21,80 ± 4,08 29 17   
     Karlar 7 20,71 ± 2,75 24 17 7 22,86 ± 3,53 28 17   
Armbeygjur, vinstri (30s)           
     Allir 24 20,66 ± 0,68 30 17 17 22,00 ± 4,17 29 15 1,34 0,089 
     Konur 17 20,12 ± 2,69 25 17 10 21,50 ± 4,50 29 15   
     Karlar 7 22,00 ± 4,51 30 17 7 22,71 ± 3,86 29 17   
Staðið upp úr stól (30s)           
     Allir 24 14,79 ± 0,80 24 7 17 18,00 ± 4,55 28 13 3,21* 0,008 
     Konur 17 14,23 ± 3,68 21 7 9 18,00 ± 5,68 28 13   
     Karlar 7 16,14 ± 4,41 24 11 7 18,00 ± 2,94 22 15   
Gripstyrkur, hægri (kg)           
     Allir 24 33,71 ± 1,81 52 20 17 36,88 ± 9,52 54 26 3,17 0,282 
     Konur 17 29,12 ± 5,44 40 20 10 30,20 ± 3,26 36 26   
     Karlar 7 44,86 ± 4,41 52 40 7 46,43 ± 6,73 54 37   
Gripstyrkur, vinstri (kg)           
     Allir 24 32,71 ± 1,86 56 22 17 34,58 ± 8,59 50 25 1,87 0,823 
     Konur 17 27,88 ± 4,48 38 22 10 28,40 ± 2,46 32 25   
     Karlar 7 44,43 ± 6,21 56 38 7 43,43 ± 5,71 50 37   

 
Skýring. *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, s = sekúnda, kg = kílógramm. 
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Tafla 8 

Niðurstöður mælinga á styrk 75 ára og eldri 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

Styrkur N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Armbeygjur, hægri (30s)           
     Allir 17 16,00 ± 4,34 24 9 10 19,00 ± 4,37 25 12 3,00 0,05 
     Konur 13 15,46 ± 4,50 24 9 8 18,50 ± 4,69 25 12   
     Karlar 4 17,75 ± 3,77 22 13 2 21,00 ± 2,83 23 19   
Armbeygjur, vinstri (30s)           
     Allir 17 16,82 ± 4,54 25 10 10 20,60 ± 5,12 29 14 3,78* 0,003 
     Konur 13 15,31 ± 6,30 25 10 8 19,50 ± 4,72 26 14   
     Karlar 4 19,25 ± 3,50 23 15 2 25,00 ± 5,66 29 21   
Staðið upp úr stól (30s)           
     Allir 16 12,31 ± 2,87 18 8 10 15,00 ± 4,52 21 9 2,69* 0,016 
     Konur 12 12,42 ± 3,20 18 8 8 14,12 ± 4,61 21 9   
     Karlar 4 12,00 ± 1,82 14 10 2 18,50 ± 2,12 20 17   
Gripstyrkur, hægri (kg)           
     Allir 17 27,12 ± 7,62 48 15 10 25,30 ± 3,83 32 18 -1,82 0,674 
     Konur 13 25,08 ± 4,75 32 15 8 25,37 ± 4,34 32 18   
     Karlar 4 33,75 ± 11,95 48 22 2 25,00 ± 0,00 25 25   
Gripstyrkur, vinstri (kg)           
     Allir 17 28,00 ± 8,37 52 15 10 27,10 ± 5,74 33 17 -0,90 0,317 
     Konur 13 25,31 ± 5,18 32 15 8 25,75 ± 5,56 32 17   
     Karlar 4 36,75 ± 11,53 52 26 2 32,50 ± 0,71 33 32   

 
Skýring. *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, s = sekúnda, kg = kílógramm. 
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Þol 

Þol var mælt með sex mínútna gönguprófi þar sem að þátttakendur gengu eins langt og þeir 

treystu sér til á sex mínútum. Tekinn var púls þátttakenda fyrir gönguna, strax eftir hana og svo 

einni mínútu eftir gönguna. Ef litið er á töflur 9, 10 og 11 má sjá aukna göngulengd í öllum 

hópum. Í aldurshópi 65–69 ára er meðaltal hópsins 512,15 metrar í fyrri mælingu og 535,11 

metrar í seinni mælingu og eykst metrafjöldi hópsins um rúmlega 4% að meðaltali. Púlsinn 

strax eftir mælinguna er 117,08 slög á mínútu í fyrri mælingu og 125 slög á mínútu í seinni 

mælingu og hækkar hann um rúmlega 6% að meðaltali. Púlsinn einni mínútu eftir mælinguna 

er 91,31 slög á mínútu í fyrri mælingu og 95,89 slög á mínútu í seinni mælingu og hækkar um 

rúmlega 5% að meðaltali, sjá töflu 9. 

 Í aldurshópi 70–74 ára má einnig sjá aukna gönguvegalengd. Í fyrri mælingu er 

meðaltal hópsins 499,12 metrar og 506,81 metrar í seinni mælingu og er það rúmlega 2% 

aukning að meðaltali. Púlsinn sem tekinn er strax eftir mælinguna er 104,92 slög á mínútu í 

fyrri mælingu og 113 slög á mínútu í seinni mælingu og hækkar hann um rúmlega 7% að 

meðaltali. Púlsinn einni mínútu eftir mælinguna er 88,96 slög á mínútu í fyrri mælingu og 86,06 

slög á mínútu í seinni mælingu og lækkar hann um rúmlega 3% að meðaltali, sjá töflu 10.  

 Í aldurshópi 75 ára og eldri er meðaltal hópsins 454,31 metrar í fyrri mælingu og 483,89 

metrar í seinni mælingu og eykst metra fjöldinn um rúmlega 6% að meðaltali. Púlsinn sem 

tekinn er strax eftir mælinguna er 102,31 slög á mínútu í fyrri mælingu og 115,50 slög á mínútu 

í seinni mælingu og hækkar hann um rúmlega 12% að meðaltali. Púlsinn einni mínútu eftir 

mælinguna er 86,50 slög á mínútu í fyrri mælingu og 89,90 slög á mínútu í seinni mælingu og 

hækkar hann um rúmlega 4% að meðaltali, sjá töflu 11. 
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Tafla 9 

Niðurstöður mælinga á þoli 65-69 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða þjálfun   Munur á milli 

M1 og M2 
 

Þol N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Vegalengd (m)           
     Allir 13 512,15 ± 76,14 640 398 9 535,11 ± 70,80 620 422 22,96 0,349 
     Konur 9 486,00 ± 55,81 560 398 7 513,71 ± 65,17 580 422   
     Karlar 4 571,00 ± 90,63 640 440 2 610,00 ± 14,14 620 600   
Hvíldarpúls fyrir 6 mínútna 
göngu 

          

     Allir 13 79,92 ± 81,37 106 63 9 83,67 ± 12,59 96 63 3,75 0,331 
     Konur 9 81,67 ± 14,70 106 65 7 85,86 ± 11,39 96 70   
     Karlar 4 76,00 ± 12,30 87 63 2 76,00 ± 18,38 89 63   
Púls eftir 6 mínútna göngu           
     Allir 13 117,08 ± 20,52 137 72 9 125,00 ± 15,00 139 90 7,92 0,237 
     Konur 9 123,22 ± 17,35 137 84 7 124,71 ± 16,83 139 90   
     Karlar 4 103,25 ± 22,68 126 72 2 126,00 ± 9,90 133 119   
Púls 1 mín eftir 6 mínútna 
göngu 

          

     Allir 13 91,31 ± 14,61 120 74 9 95,89 ± 9,49 108 84 4,58 0,438 
     Konur 9 95,00 ± 15,87 120 74 7 97,14 ± 10,09 108 84   
     Karlar 4 83,00 ± 6,98 91 75 2 91,50 ± 7,78 97 86   

  
Skýring. N = fjöldi, SD = staðalfrávik, m = metri.
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Tafla 10  

Niðurstöður mælinga á þoli 70-74 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

Þol N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Vegalengd (m)           
     Allir 24 499,12 ± 65,33 625 338 16 506,81 ± 85,72 607 300 7,69 0,770 
     Konur 17 498,06 ± 59,84 625 378 10 485,00 ± 85,12 579 300   
     Karlar 7 501,71 ± 82,46 583 338 6 551,17 ± 75,62 607 420    
Hvíldarpúls fyrir 6 mínútna 
göngu 

          

     Allir 24 75,00 ± 12,18 101 54 16 74,75 ± 7,05 87 64 -0,25 0,568 
     Konur 17 74,94 ± 12,25 101 57 10 77,00 ± 7,45 87 67   
     Karlar 7 75,14 ± 12,98 91 54 6 71,00 ± 4,69 78 64   
Púls eftir 6 mínútna göngu           
     Allir 24 104,92 ± 21,00 150 70 16 113,00 ± 11,61 133 92 8,08 0,177 
     Konur 17 107,29 ± 20,29 150 74 10 115,40 ± 11,57 133 92   
     Karlar 7 99,14 ± 23,21 130 70 6 109,00 ± 11,52 124 94   
Púls 1 mín eftir 6 mínútna 
göngu 

          

     Allir 24 88,96 ± 16,57 135 62 16 86,06 ± 9,86 112 71 2,9 0,189 
     Konur 17 90,94 ± 16,41 135 63 10 87,40 ± 11,68 112 71   
     Karlar 7 84,14 ± 17,24 108 62 6 83,83 ± 6,05 92 77   

 
Skýring. N = fjöldi, SD = staðalfrávik.
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Tafla 11 

Niðurstöður mælinga á þoli 75 ára og eldri 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

Þol N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Vegalengd (m)           
     Allir 16 454,31 ± 73,37 635 360 10 483,89 ± 85,89 665 385 29,58 0,240 
     Konur 12 452,92 ± 75,67 635 370 8 490,71 ± 87,84 665 413   
     Karlar 4 458,50 ± 76,74 547 360 2 460,00 ± 106,07 535 385   
Hvíldarpúls fyrir 6 mínútna 
göngu 

          

     Allir 16 75,19 ± 11,49 89 56 10 73,90 ± 8,40 84 58 -1,29 0,777 
     Konur 12 75,08 ± 10,96 88 56 8 74,00 ± 9,49 84 58   
     Karlar 4 75,50 ± 14,82 89 59 2 73,50 ± 2,12 75 72   
Púls eftir 6 mínútna göngu           
     Allir 16 102,31 ± 22,28 152 75 10 115,50 ± 21,53 153 89 13,19 0,091 
     Konur 12 102,58 ± 22,55 152 75 8 116,50 ± 22,55 153 89   
     Karlar 4 101,50 ± 24,80 132 78 2 111,50 ± 19,09 125 98   
Púls 1 mín eftir 6 mínútna 
göngu 

          

     Allir 16 86,50 ± 17,95 134 64 10 89,90 ± 14,54 113 66 3,40 0,799 
     Konur 12 87,58 ± 18,44 134 64 8 89,37 ± 16,42 113 66   
     Karlar 4 83,25 ± 18,57 108 68 2 90,50 ± 3,53 93 88   

 
Skýring. N = fjöldi, SD = staðalfrávik.
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Hreyfifærni 

Hreyfifærni var mæld með SPPB hreyfifærniprófi sem að er einföld leið til þess að mæla 

hreyfifærni eldri einstaklinga. Prófið líkist athöfnum daglegs lífs og hefur lág einkunn á SPPB 

hátt forspárgildi fyrir margvíslegar heilsufarslegar afleiðingar. Hreyfifærniprófið felur í sér 

stöðujafnvægi, göngupróf og að standa upp úr stól. Í aldurshópi 65–69 ára lengist meðaltal 

hópsins í átta feta hreyfijafnvægi úr 4,91 sekúndum í fyrri mælingu í 5,23 sekúndur í seinni 

mælingu. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu hópsins (p<0,05). Í 

stöðujafnvægisprófinu er aldurshópurinn með fullt hús stiga í báðum mælingum. Í 

gönguprófinu lengist tími aldurshópsins örlítið, úr 2,91 sekúndum í 2,95 sekúndum í seinni 

mælingu. Í þeirri æfingu að standa upp úr stól lengist einnig tíminn, úr 7,04 sekúndum í fyrri 

mælingu í 7,22 sekúndum í seinni mælingu, sjá töflu 12. Í aldurshópi 70–74 ára lengist meðaltal 

hópsins í átta feta hreyfijafnvægi úr 5,46 sekúndum í 5,51 sekúndur í seinni mælingu. Í 

stöðujafnvægisprófinu fjölgar stigum með mælingum, úr 3,92 stigum í 4 stig. Líkt og í 

aldurshópi 65–69 ára lengist meðaltal 70–74 ára, úr 2,77 sekúndum í 2,98 sekúndur í seinni 

mælingu. Í þeirri æfingu að standa upp úr stól lengist einnig tíminn, úr 7,19 sekúndum í 8,20 

sekúndum í seinni mælingu, sjá töflu 13. Í hópi 75 ára og eldri lengist meðaltal hópsins í átta 

feta hreyfijafnvægi úr 6,16 sekúndum í 6,69 sekúndur í seinni mælingu. Í gönguprófinu lengist 

meðaltal hópsins, úr 3,28 sekúndum í 3,46 sekúndur í seinni mælingu. Í þeirri æfingu að standa 

upp úr stól styttist tími hópsins, úr 8,55 sekúndum í 8,01 sekúndur í seinni mælingu, sjá töflu 

14.  

 Stigafjöldi allra aldurshópanna er hár og eru allir hóparnir með lágmarks takmarkanir 

við athafnir daglegs lífs út frá SPPB hreyfifærniprófinu. Í aldurshópi 65–69 ára var meðaltal 

hópsins 11,69 stig í fyrri mælingu og 11,89 stig í þeirri seinni. Í aldurshópi 70–74 ára var 

meðaltal hópsins 11,62 stig í fyrri mælingu og 11,82 stig í þeirri seinni. Í aldurshópi 75 ára og 

eldri var meðaltal hópsins 11,23 stig í fyrri mælingu og 11,80 stig í þeirri seinni. Hins vegar er 

lægsta gildi kvenna í hópi 65 – 69 ára 8 stig í fyrri mælingu, í hópi 70 – 74 ára er lægsta gildi 

kvenna í seinni mælingu 9 stig og í hópi 75 ára og eldri er lægsta gildi kvenna 5 stig. 
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Tafla 12  

Niðurstöður mælinga á hreyfifærni 65-69 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

SPPB hreyfifærni N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Átta feta hreyfijafnvægi (s)           
     Allir 13 4,91 ± 0,63 5,84 3,92 9 5,23 ± 0,72 7,28 4,89 0,32* 0,013 
     Konur 9 4,94 ± 0,67 5,84 4,11 7 5,55 ± 1,15 7,28 4,89   
     Karlar 4 4,83 ± 0,62 5,27 3,92 2 5,40 ± 0,58 6,28 4,64   
SPPB stöðujafnvægi (stig 1-4)           
     Konur 9 4,00 ± 0,00 4,00 4,00 7 4,00 ± 0,00 4,00 4,00 x x 
     Karlar 4 4,00 ± 0,00 4,00 4,00 2 4,00 ± 0,00 4,00 4,00   
     Allir 13 4,00 ± 0,00 4,00 4,00 9 4,00 ± 0,00 4,00 4,00   
SPPB göngupróf (s)           
     Allir 13 2,91 ± 0,29 3,40 2,51 9 2,95 ± 0,39 3,53 2,44 0,04 0,559 
     Konur 9 2,92 ± 0,31 3,40 2,51 7 3,09 ± 0,33 3,53 2,61   
     Karlar 4 2,90 ± 0,30 3,27 2,57 2 2,46 ± 0,03 2,49 2,44   
SPPB staðið upp úr stól 5x (s)           
     Allir 12 7,04 ± 1,27 8,70 4,63 9 7,22 ± 2,74 12,44 4,22 0,18 0,544 
     Konur 8 6,73 ± 1,29 8,50 4,63 7 7,56 ± 3,07 12,44 4,22   
     Karlar 4 7,67 ± 1,11 8,70 6,15 2 6,06 ± 0,39 6,34 5,78   
SPPB stig           
     Allir 13 11,69 ± 1,11 12 8 9 11,89 ± 0,33 12 11 0,20 0,347 
     Konur 9 11,55 ± 1,33 12 8 7 11,86 ± 0,38 12 11   
     Karlar 4 12,00 ± 0,00 12 12 2 12,00 ± 0,00 12 12   

 
Skýring. SD = *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, s = sekúnda, x = ekki var hægt að framkvæma marktektarpróf. 
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Tafla 13  

Niðurstöður mælinga á hreyfifærni 70-74 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

SPPB hreyfifærni N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Átta feta hreyfijafnvægi (s)           
     Allir 24 5,46±0,52 6,21 4,40 17 5,51±2,04 9,59 5,53 0,05 0,967 
     Konur 17 5,49±0,53 6,21 4,40 10 5,24±2,30 9,25 5,17   
     Karlar 7 5,37±0,51 6,21 4,69 7 5,90±1,70 9,59 4,53   
SPPB stöðujafnvægi (stig 1-4)           
     Allir 24 3,92±0,28 4,00 3,00 17 4,00±0,00 4,00 4,00 x x 
     Konur 17 3,88±0,33 4,00 3,00 10 4,00±0,00 4,00 4,00   
     Karlar 7 4,00±0,00 4,00 4,00 7 4,00±0,00 4,00 4,00   
SPPB göngupróf (s)           
     Allir 24 2,77±0,33 3,46 2,22 17 2,98±0,55 4,82 2,25 0,21 0,148 
     Konur 17 2,78±0,30 3,30 2,31 10 3,04±0,70 4,82 2,25   
     Karlar 7 2,75±0,41 3,46 2,22 7 2,89±0,25 3,34 2,66   
SPPB staðið upp úr stól 5x (s)           
     Allir 24 7,19±1,62 11,17 4,28 17 8,20±7,22 35,63 4,11 1,01 0,545 
     Konur 17 7,41±1,76 11,17 4,28 10 9,60±9,33 35,63 4,11   
     Karlar 7 6,19±0,66 7,53 5,68 7 6,19±0,66 7,53 5,68   
SPPB stig           
     Allir 24 11,62±0,28 12 11 17 11,82±0,73 12 9 0,20 0,332 
     Konur 17 11,88±0,33 12 11 10 11,70±0,95 12 9   
     Karlar 7 12,00±0,00 12 12 7 12,00±0,00 12 12   

 
Skýring. SD = staðalfrávik, N = fjöldi, s = sekúnda, x = ekki var hægt að framkvæma marktektarpróf. 
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Tafla 14 

Niðurstöður mælinga á hreyfifærni 75 ára og eldri 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli M1 

og M2 
 

SPPB hreyfifærni N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Átta feta hreyfijafnvægi (s)           
     Allir 17 6,16 ± 1,16 9,37 3,65 10 6,69 ± 1,53 9,10 4,06 0,53 0,159 
     Konur 13 6,18 ± 1,29 9,37 3,65 8 6,73 ± 1,58 9,10 4,06   
     Karlar 4 6,10 ± 0,75 6,75 5,21 2 6,53 ± 1,93 7,90 5,17   
SPPB stöðujafnvægi (stig 1-4)           
     Allir 17 3,65 ± 0,86 4,00 1,00 10 3,80 ± 0,63 4,00 2,00 x x 
     Konur 13 3,69 ± 0,85 4,00 1,00 8 3,75 ± 0,71 4,00 2,00   
     Karlar 4 3,50 ± 1,00 4,00 2,00 2 4,00 ± 0,00 4,00 4,00   
SPPB göngupróf (s)           
     Allir 17 3,28 ± 0,56 4,50 2,13 10 3,46 ± 0,63 4,31 2,15 0,18 0,293 
     Konur 13 3,35 ± 0,59 4,50 2,13 8 3,51 ± 0,64 4,31 2,15   
     Karlar 4 3,06 ± 0,42 3,54 2,61 2 3,25 ± 0,81 3,83 2,68   
SPPB staðið upp úr stól 5x (s)           
     Allir 16 8,55 ± 2,09 13,09 5,55 10 8,01 ± 2,57 11,11 4,73 -0,54 0,155 
     Konur 12 8,83 ± 2,33 13,09 5,55 8 8,48 ± 2,67 11,11 4,73   
     Karlar 4 7,73 ± 0,85 8,37 6,52 2 6,14 ± 1,02 6,87 5,42   
SPPB stig           
     Allir 17 11,23 ± 1,75 12 5 10 11,80 ± 0,63 12 10 0,57 0,108 
     Konur 13 11,15 ± 1,95 12 5 8 11,75 ± 0,71 12 10   
     Karlar 4 11,50 ± 1,00 12 10 2 12,00 ± 0,00 12 12   

 
Skýring. SD = staðalfrávik, N = fjöldi, s = sekúnda, x = ekki var hægt að framkvæma marktektarpróf. 
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Liðleiki 

Liðleiki var mældur um axlarlið og aftan á læri. Í aldurshópi 65–69 ára batnaði liðleiki aftan á 

læri á báðum hliðum. Hann batnar um 4,35 cm á hægri fæti, úr 6,54 cm í 10,89 cm í seinni 

mælingu og 6,79 cm á vinstri fæti, úr 5,54 cm í 11,33 cm í seinni mælingu. Hins vegar eru 

þátttakendur í sama hópi stirðari í axlaliðleika. Hann versnar um 2,4 cm á hægri hlið, úr -9,38 

cm í -11,78 cm í seinni mælingu og 2,85 cm á vinstri hlið, úr -13,15 cm í -16 cm í seinni 

mælingu. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu liðleika axla í aldurshópsins, hægri 

og vinstri hlið (p<0,05), sjá töflu 15. Sama á við um aldurshópinn 70–74 ára þar sem að liðleiki 

aftan á læri batnaðar en liðleiki axla versnar. Á hægri fæti fer aftan á læris liðleiki úr 4,75 cm í 

2,23 cm og batnaði um 2,53 cm. Á vinstri fæti fer aftan á læris liðleiki úr 4,54 cm í 11,33 cm í 

seinni mælingu. Liðleiki axla á hægri hlið fer úr -11,62 cm í -15,59 cm í seinni mælingu og 

versnar um 3,97 cm. Á vinstri hlið fer liðleiki axla úr -17,33 cm í -24 cm í seinni mælingu og 

versnar um 6,67 cm. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu liðleika axla í 

aldurshópnum á vinstri hlið (p<0,05), sjá töflu 16. Í aldurshópi 75 ára og eldri versnar liðleiki 

aftan í læri á hægri fæti og batnar á vinstri fæti. Á hægri fæti fer hann úr 5,61 cm í 3,83 cm í 

seinni mælingu og versnar um 1,78 cm. Á vinstri fæti fer hann úr 4,39 cm í 5,25 cm og batnar 

um 0,86 cm. Liðleiki axla á hægri hlið í sama hópi fer úr -11,67 cm í -11,58 cm í seinni mælingu 

og versnar því um 0,09 cm. Á vinstri hlið fer hann úr -16,61 cm í -17,50 cm í seinni mælingu 

og versnar því 0,89 cm. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu liðleika axla í 

aldurshópnum á vinstri hlið (p<0,05), sjá töflu 17. 
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Tafla 15 

Niðurstöður mælinga á liðleika 65-69 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

Liðleiki N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Liðleiki á aftanverðu læri, 
hægri (cm) 

          

     Allir 13 6,54 ± 12,17 19 -20 9 10,89 ± 9,21 25 -4 4,35 0,920 
     Konur 9 11,78 ± 7,74 19 -4 7 14,43 ± 6,73 25 6   
     Karlar 4 -5,25 ± 12,84 6 -20 2 -1,50 ± 3,53 1 -4   
Liðleiki á aftanverðu læri, 
vinstri (cm) 

          

     Allir 13 4,54 ± 12,41 15 -28 9 11,33 ± 10,46 23 -12 6,79 0,310 
     Konur 9 9,11 ± 7,37 15 -9 7 15,71 ± 4,89 23 8   
     Karlar 4 -5,75 ± 16,34 7 -28 2 -4,00 ± 11,31 4 -12   
Liðleiki axla, hægri (cm)           
     Allir 13 -9,38 ± 14,95 3 -55 9 -11,78 ± 14,19 1 -25 -2,40* 0,018 
     Konur 9 -4,89 ± 5,44 3 -12 7 -8,00 ± 5,16 1 -13   
     Karlar 4 -19,50 ± 24,85 0 -55 2 -25,00 ± 0,00 -25 -25   
Liðleiki axla, vinstri (cm)           
     Allir 13 -13,15 ± 16,36 2 -54 9 -16,00 ± 15,34 -2 -45 -2,85* 0,023 
     Konur 9 -6,33 ± 6,93 2 -18 7 -9,86 ± 9,84 -2 -30   
     Karlar 4 -28,50 ± 22,11 0 -54 2 -37,50 ± 10,61 -30 -45   

 
Skýring. *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, cm = sentímetrar. 
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Tafla 16  

Niðurstöður mælinga á liðleika 70-74 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

Liðleiki N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Liðleiki á aftanverðu læri, 
hægri (cm) 

          

     Allir 24 4,75 ± 10,20 23 -14 17 2,23 ± 10,95 22 -18 -2,52 0,851 
     Konur 17 5,88 ± 11,26 23 -14 10 4,30 ± 11,77 22 -18   
     Karlar 7 2,00 ± 6,93 10 -8 7 0,71 ± 9,74 9 -17   
Liðleiki á aftanverðu læri, 
vinstri (cm) 

          

     Allir 24 4,54 ± 9,70 22 -13 17 2,12 ± 11,51 22 -17 -2,42 0,966 
     Konur 17 6,35 ± 9,50 22 -10 10 3,80 ± 12,08 22 -17   
     Karlar 7 0,14 ± 9,41 11 -13 7 -0,28 ± 11,09 10 -15   
Liðleiki axla, hægri (cm)           
     Allir 24 -11,62 ± 14,10 5 -55 17 -15,59 ± 13,41 1 -40 -3,97 0,113 
     Konur 17 -9,59 ± 11,62 5 -30 10 -13,70 ± 12,38 1 -32   
     Karlar 7 -16,57 ± 19,02 1 -55 7 -18,28 ± 15,34 1 -40   
Liðleiki axla, vinstri (cm)           
     Allir 24 -17,33 ± 13,82 6 -38 17 -24,00 ± 14,46 3 -44 -6,67* 0,011 
     Konur 17 -13,53 ± 12,95 6 -38 10 -17,80 ± 13,87 3 -44   
     Karlar 7 -26,57 ± 12,02 -5 -37 7 -32,86 ± 10,60 -13 -40   

 
Skýring. *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, cm = sentímetrar. 
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Tafla 17 

Niðurstöður mælinga á liðleika 75 ára og eldri 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli M1 

og M2 
 

Liðleiki N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 
Liðleiki á aftanverðu læri, 
hægri (cm) 

          

     Allir 18 5,61 ± 10,44 15 -7 12 3,83 ± 11,70 15 -17 -1,78 0,806 
     Konur 13 5,15 ± 6,33 15 -7 8 6,12 ± 10,03 15 -17   
     Karlar 4 0,70 ± 6,75 8 -5 2 3,00 ± 4,24 6 0   
Liðleiki á aftanverðu læri, 
vinstri (cm) 

          

     Allir 18 4,39 ± 9,73 15 -12 12 5,25 ± 12,69 16 -11 0,86 0,428 
     Konur 13 5,38 ± 7,27 15 -8 8 7,12 ± 8,08 16 -11   
     Karlar 4 -0,75 ± 9,84 8 -12 2 8,00 ± 1,41 9 7   
Liðleiki axla, hægri (cm)           
     Allir 18 -11,67 ± 11,33 10 -33 12 -11,58 ± 10,54 3 -37 0,09 0,435 
     Konur 13 -7,92 ± 10,32 10 -23 8 -5,50 ± 10,03 3 -27   
     Karlar 4 -21,50 ± 14,71 0 -33 2 -29,50 ± 10,61 -22 -37   
Liðleiki axla, vinstri (cm)           
     Allir 18 -16,61 ± 13,11 10 -52 12 -17,50 ± 12,69 5 -57 -0,89* 0,020 
     Konur 13 -10,46 ± 10,74 10 -24 8 -13,62 ± 13,05 5 -29   
     Karlar 4 -29,25 ± 18,66 -7 -52 2 -41,00 ± 22,63 -25 -57   

 
Skýring. *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik, cm = sentímetrar.



 49 

Dagleg hreyfing og styrktarþjálfun 

Dagleg hreyfing og styrktarþjálfun þátttakenda hefur aukist töluvert frá fyrri mælingu í flestum 

hópum. Í aldurshópi 65–69 ára er meðaltal hópsins 20,06 mínútur á dag í fyrri mælingu en 

styttist í 17,78 mínútur í seinni mælingu. Styrktarþjálfunarskiptum í aldurshópnum hefur 

fjölgað um 1,09 skipti í viku, úr 0,46 skiptum í viku í 1,55 skipti, sjá töflu 18. Í aldurshóp 70–

74 ára er mikil bæting á daglegri hreyfingu, heilsu og styrktarþjálfun. Marktækur munur er á 

fyrri og seinni mælingu aldurshópsins á daglegri hreyfingu (p<0,05). Dagleg hreyfing lengist 

um 11,19 mínútur á dag, úr 21,96 mínútum í 33,15 mínútur. Marktækur munur er á fyrri og 

seinni mælingu aldurshópsins á fjölda styrktarþjálfunar í viku (p<0,05). Styrktarþjálfunskiptum 

fjölgar um 2,08 skipti á viku, úr 0,21 skipti á viku í 2,29 skipti, sjá töflu 19. Í aldurshópi 75 ára 

og eldri er einnig mikil bæting. Dagleg hreyfing eykst um 11,49 mínútur á dag, fer úr 16,64 

mínútum á dag í 28,13 mínútur. Marktækur munur er á fyrri og seinni mælingu aldurshópsins 

á fjölda styrktarþjálfunar á viku (p<0,05). Styrktarþjálfunarskiptum fjölgar um 1,75 skipti á 

viku, úr 0,35 skipti á viku í 2,10 skipti, sjá töflu 20. 

 

 

Heilsa 

Mat þátttakenda á eigin heilsu, á bilinu 0 til 100, hefur aukist frá fyrri mælingu í öllum hópum. 

Í hópi 65–69 ára hækkar mat þátttakenda á eigin heilsu frá 82,15 í 83,67, eða um 1,52, sjá töflu 

18. Í aldurshópi 70–74 ára eykst mat þátttakenda á eigin heilsu um 1,41, úr 82,71 í 84,12, sjá 

töflu 19. Í aldurhópi 75 ára og eldri eykst mat þátttakenda á eigin heilsu um 4,32, úr 76,18 í 

80,50, sjá töflu 20.  
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Tafla 18 

Niðurstöður mælinga á daglegri hreyfingu og styrktarþjálfun 65-69 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

Dagleg hreyfing og 
styrktarþjálfun 

N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 

Dagleg hreyfing 
(mínútur) 

          

     Allir 13 20,06 ± 11,28 35,71 2,86 9 17,78 ± 14,94 42,14 0,00 -2,28 0,356 
     Konur 9 19,12 ± 10,63 30 2,86 7 18,77 ± 14,98 42,14 0,00   
     Karlar 4 22,14 ± 14,11 35,71 2,86 2 14,28 ± 2,20 28,57 0,00   
Styrktarþjálfun, hversu 
oft í viku 

          

     Allir 13 0,46 ± 0,97 3 0 9 1,55 ± 0,88 2 1 1,09 0,154 
     Konur 9 0,67 ± 1,12 3 0 7 1,71 ± 0,75 2 0   
     Karlar 4 0,00 ± 0,00 0 0 2 1,00 ± 1,41 2 0   
Heilsa (metin frá 0–100)           
     Allir 13 82,15 ± 7,27 93 65 9 83,67 ± 4,69 93 78 1,52 0,660 
     Konur 9 80,89 ± 8,19 93 65 7 83,71 ± 5,02 93 78   
     Karlar 4 85,00 ± 4,08 90 80 2 83,50 ± 4,95 87 80   

 
Skýring. N = fjöldi, SD = staðalfrávik. 
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Tafla 19 

Niðurstöður mælinga á daglegri hreyfingu og styrktarþjálfun 70-74 ára 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli 

M1 og M2 
 

Dagleg hreyfing og 
styrktarþjálfun 

N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 

Dagleg hreyfing 
(mínútur) 

          

     Allir 24 21,96 ± 8,57 42,86 8,57 17 33,15 ± 17,46 60 5 11,19* 0,032 
     Konur 17 21,43 ± 8,89 42,86 8,57 10 34,57 ± 19,12 60 5   
     Karlar 7 23,26 ± 8,23 35,71 12,86 7 31,12 ± 16,01 60 14,29   
Styrktarþjálfun, 
hversu oft í viku 

          

     Allir 24 0,21 ± 0,59 2 0 17 2,29 ± 0,47 3 2 2,08* <0,001 
     Konur 17 0,29 ± 0,68 2 0 10 2,10 ± 0,32 3 2   
     Karlar 7 0,00 ± 0,00 0 0 7 2,57 ± 0,53 3 2   
Heilsa (metin frá 
0–100) 

          

     Allir 24 82,71 ± 8,34 100 65 17 84,12 ± 7,75 100 70 1,41 0,332 
     Konur 17 83,53 ± 8,80 100 65 10 85,00 ± 8,50 100 70   
     Karlar 7 80,71 ± 7,31 90 70 7 82,86 ± 6,99 90 70   

 
Skýring. *Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik. 
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Tafla 20 

Niðurstöður mælinga á daglegri hreyfingu og styrktarþjálfun 75 ára og eldri 
  Mæling 1    Mæling 2   Breyting  
  Grunnmæling    Eftir sex mánaða 

þjálfun 
  Munur á milli M1 

og M2 
 

Dagleg hreyfing 
og styrktarþjálfun 

N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi N Meðaltal ± SD Hæsta gildi Lægsta gildi Meðaltalsmunur p-gildi 

Dagleg hreyfing 
(mínútur) 

          

     Allir 17 16,64 ± 14,24 52,86 2,86 10 28,13 ± 16,91 60 5,71 11,49 0,245 
     Konur 13 19,89 ± 14,82 52,86 2,86 8 26,05 ± 13,58 42,86 5,71   
     Karlar 4 6,07 ± 2,94 8,57 2,86 2 36,43 ± 33,33 60 12,86   
Styrktarþjálfun, 
hversu oft í viku 

          

     Allir 17 0,35 ± 1,00 3 0 10 2,10 ± 0,57 3 1 1,75* <0,001 
     Konur 13 0,23 ± 0,83 3 0 8 2,12 ± 0,64 3 1   
     Karlar 4 0,75 ± 1,50 3 0 2 2,00 ± 0,00 2 2   
Heilsa (metin frá 
0–100) 

          

     Allir 17 76,18 ± 13,75 95 45 10 80,50 ± 13,22 95 50 4,32 0,309 
     Konur 13 79,61 ± 11,63 95 50 8 84,37 ± 8,63 95 70   
     Karlar 4 65,00 ± 15,81 80 45 2 65,00 ± 21,21 80 50   

 
Skýring. * Marktækur munur með 95% vissu, N = fjöldi, SD = staðalfrávik.
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvar þátttakendur í Fjölþættri heilsueflingu 65+ á 

Seltjarnarnesi standa í samanburði við alþjóðleg viðmið í afkastagetu- og hreyfifærniprófum. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að þátttakendur í Fjölþættri heilsueflingu 65+ á Seltjarnarnesi 

eru vel á sig komnir hvað varðar afkastagetu- og hreyfifærni með tilliti til alþjóðlegra viðmiða 

eftir sex mánaða íhlutun. Svigrúm er þó enn til staðar fyrir bætingu. Ef litið er á hópinn í heild 

sinni var ekki mikið um marktækan mun eftir sex mánaða íhlutun á líkamsmælingum 

þátttakenda en meira var um marktækan mun í öðrum mælingum. Bætingar komu fram á milli 

mælinga eftir sex mánaða íhlutun þó að ekki sé um marktækan mun að ræða í þeim öllum. 

Þátttakendur voru 55 talsins í upphafi rannsóknarinnar en vegna heimsfaraldurs og 

persónulegra aðstæðna luku aðeins  36 þátttakendur bæði fyrri og seinni mælingunum. Flestir 

þátttakendur eru í aldurshópi 70–74 ára, eða 24 þátttakendur í fyrri mælingu og 17 í seinni. 

Fæstir þátttakendur eru í hópi 65–69 ára, eða 13 þátttakendur í fyrri mælingu og 9 í seinni. 

Notast var við aldur þátttakenda þegar að fyrri mæling var framkvæmd og voru þátttakendur 

skráðir í sama hóp í seinni mælingu. Ekki var hægt að framkvæma marktektarpróf og fylgni 

fyrir aldur og hæð þátttakenda vegna þess að staðalvilla munarins var núll. 

Líkamsmælingar voru framkvæmdar vegna þess að þyngdarstjórnun getur haft áhrif á 

hreyfigetu. Einstaklingar með of háan líkamsþyngdarstuðul eiga yfirleitt erfiðara að sinna 

athöfnum daglegs lífs og getur það einnig haft áhrif á hreyfifærni einstaklinga (Rikli og Jones, 

2013). Ekki var hægt að greina marktækan mun á líkamsmælingum þátttakenda, það er að segja 

á þyngd og BMI. Meðaltal líkamsþyngdar í hverjum hópi lækkaði í seinni mælingunni og átti 

mesta breytingin sér stað í aldurshópi 75 ára og eldri þar sem aldurshópurinn léttist samtals um 

9,11 kg að meðaltali. BMI þátttakenda lækkaði einnig en ekki var um marktækan mun að ræða 

þó að hann væri markverður. Samkvæmt fræðunum er eðlilegur blóðþrýstingur 120 mmHg í 

slagbilsþrýsting og 80 mmHg í þanbilsþrýsting og hækkar blóðþrýstingur með aldrinum (Geir 

Gunnlaugsson, 2013). Í fyrri mælingu var meðaltal allra hópa rétt undir eða yfir háþrýstingi, 

140 mmHg í slagbilsþrýsting og 90 mmHg í þanbilsþrýsting (Geir Gunnlaugsson, 2013). Það 

hefur þær afleiðingar að þátttakendur gætu fundið fyrir auknu álagi á æðakerfið en einnig getur 

háþrýstingur leitt til hjartasjúkdóma (G. Huang o.fl., 2013). Slagbilsþrýstingur 65–69 ára 

aldurshópsins var mældur sem fyrsta stigs háþrýstingur í fyrri mælingu en hann fór úr 136,92 

mmHg niður í 128 mmHg og þanbilsþrýstingur hópsins fór úr 83,77 mmHg niður í 81,45 

mmHg. Í aldurshópi 70–74 ára fór slagbilsþrýstingur úr 141,96 mmHg niður í 140,78 mmHg 

og þanbilsþrýstingur úr 83,73 mmHg niður í 79,68 mmHg. Hópurinn mældist því með annars 

stigs háþrýsting í slagbilsþrýstingi en fór úr fyrsta stigs háþrýstingi í þanbilsþrýstingi í eðlilegt 
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ástand. Marktækur munur var á fyrri og seinni mælingu á slag- og þanbilsþrýstingi í 

aldurshópnum. Þó að meðaltal aldurshópsins hafi lækkað er ennþá töluvert svigrúm fyrir 

bætingu og er meðaltal aldurshópsins ennþá á mörkum fyrsta og annars stigs háþrýstings. 

Aldurshópur 75 ára og eldri var verst staddur af hópunum þremur eftir fyrri mælingu. 

Slagbilsþrýstingur hópsins fór úr 149,62 mmHg niður í 134,62 mmHg og þanbilsþrýstingur 

hópsins fór úr 78,09 mmHg upp í 82,42 mmHg á milli mælinga. Þótt ekki sé um marktækan 

mun að ræða í aldurshóp 75 ára og eldri fór aldurshópurinn frá því að vera með annars stigs 

háþrýsting niður í fyrsta stigs. Til þess að takast á við háþrýsting þarf einstaklingur að takast á 

við lífsstílsbreytingar í formi reglulegrar hreyfingar og holls mataræðis sem að dregur úr líkum 

á háum blóðþrýsting (Stamler, 1991).  

Mælingarnar sem notast var við til að mæla styrk voru armbeygjupróf, staðið upp úr 

stól og gripstyrkur. Prófin eru einföld í framkvæmd og henta vel til þess að mæla styrk eldri 

einstaklinga. Notast er við armbeygjuprófið til þess að mæla styrk í efri búk eldri einstaklinga 

(Rikli og Jones, 2013). Samkvæmt stöðlum Rikli og Jones (2013) eru allir aldurshóparnir vel 

staddir þegar kemur að styrk. Fyrir hóp 65–69 ára er viðmið kvenna 12 – 18 endurtekningar í 

armbeygju prófinu og eru konurnar yfir því marki á báðum hliðum í seinni mælingu, sjá töflu 

22. Viðmið karla í sama hópi er 15–21 endurtekning, sjá töflu 22, og eru karlarnir einnig yfir 

því viðmiði á báðum hliðum í seinni mælingu. Fyrir hóp 70–74 ára er viðmið kvenna 12–17 

endurtekningar, sjá töflu 22, og eru konurnar yfir því marki á báðum hliðum í fyrri og seinni 

mælingu en einnig má sjá bætingu á milli mælinga. Viðmið karla í sama hópi er 14–21 

endurtekning, sjá töflu 22, og líkt og hjá konunum eru karlarnir yfir því viðmiði í fyrri og seinni 

mælingu en einnig má sjá bætingu á milli mælinga. Marktækur munur er á fyrri og seinni 

mælingu í aldurshópnum í heild sinni í armbeygjuprófi á hægri hlið (p<0,05). Í aldurshópi 75 

ára og eldri er viðmið kvenna 8–17 endurtekningar, sjá töflu 22, og eru konurnar innan þess 

ramma í fyrri mælingum en fara yfir viðmiðið í seinni mælingu. Viðmið karla í sama hópi er 

10–19 endurtekningar og eru karlarnir innan þess ramma á hægri hlið í fyrri mælingu en fara 

yfir viðmiðið í seinni mælingu. Á vinstri hlið eru karlarnir yfir viðmiðunum í bæði fyrri og 

seinni mælingu. Helsti fylgikvillur öldrunar er tap á líkamlegri getu og sjálfstæði (Frontera og 

Bigard, 2002). Styrktarþjálfun er talin góð leið til þess að snúa við tapi á vöðvastarfsemi og 

rýrnun á uppbyggingu vöðva sem tengist hækkandi aldri (Hurley og Roth, 2000). Góður styrkur 

nýtist til þess að sinna almennum heimilisstörfum, meðal annars við að lyfta og halda á hlutum 

eins og burðarpokum, töskum og barnabörnum (Rikli og Jones, 2013). 

 Líkt og armbeygjuprófið er auðvelt að framkvæma tímamælingu á því að standa upp úr 

stól og hentar prófið vel til þess að mæla styrk eldri einstaklinga. Prófið er eitt af prófum Rikli 
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og Jones (2013) og er notast við prófið til þess að mæla styrk í neðri búk eldri einstaklinga. 

Marktækur munur var á fyrri og seinni mælingu allra hópa á styrk í neðri búk (p>0,05) og voru 

allir hópar innan eða yfir viðmiðum Rikli og Jones (2013). Í aldurshópi 65–69 ára er viðmið 

kvenna 11–16 endurtekningar, sjá töflu 22, og voru konurnar innan þess í fyrri mælingunni, 

14,55 endurtekningar en fóru yfir það í seinni mælingunni, 16,43 endurtekningar. Fyrir karla í 

sama aldurshópi er viðmiðið 12–18 endurtekningar, sjá töflu 22, og voru karlarnir innan þess í 

fyrri mælingunni, 14,25 endurtekningar, en fóru yfir það í seinni mælingu, 18,50 

endurtekningar. Fyrir aldurshóp 70–74 ára er viðmið kvenna 10–15 endurtekningar, sjá töflu 

22, og voru konurnar innan þess í fyrri mælingu, 14,23 endurtekningar en fóru þær yfir það í 

seinni mælingunni, 18 endurtekningar. Fyrir karla í sama hópi er viðmiðið 12–17 

endurtekningar, sjá töflu 22, og voru karlarnir innan þess í fyrri mælingu, 16,14 endurtekningar, 

en fóru yfir það í seinni mælingu eða 18 endurtekningar. Fyrir aldurshóp 75 ára og eldri er 

viðmið kvenna 4–15 endurtekningar, sjá töflu 22, og voru konurnar innan þess í fyrri mælingu, 

12,42 endurtekningar. Þær voru enn innan þess í seinni mælingunni, 14,12 endurtekningar. 

Fyrir karla í sama hópi er viðmiðið 7–17 endurtekningar, sjá töflu 22, og voru karlarnir innan 

þess í fyrri mælingunni, 12 endurtekningar, en fóru yfir það í seinni mælingu, 18,50 

endurtekningar. Góður styrkur í neðri búk er mikilvægur til athafna daglegs lífs fyrir eldri 

einstaklinga. Meðal annars til þess að ganga upp stiga, standa upp af stól eða stíga út úr bíl og 

á góð frammistaða í þessu prófi að draga úr líkunum á því að einstaklingur detti (Rikli og Jones, 

2013). 

 Bæting má sjá á gripstyrk þátttakenda á báðum höndum en ekki var um að ræða 

marktækan mun. Í aldurshópnum 65–69 ára hækkaði meðaltal hópsins um 1,10 kg á hægri hlið 

og um 2,57 kg á vinstri hlið. Í aldurshópi 70–74 ára hækkaði meðaltal hópsins um 3,17 kg á 

hægri hlið og um 1,87 kg á vinstri hlið. Í aldurshópi 75 ára og eldri lækkaði meðaltal hópsins 

um 1,82 kg á hægri hlið og um 0,90 kg á vinstri hlið. Gripstyrkur felur í sér spá um heildarstyrk 

ásamt því að geta einnig spáð fyrir um heilsutengdar horfur (Bohannon, 2019). Mikilvægt er 

að viðhalda styrk í gegnum ævina til þess að draga úr algengi hagnýtra takmarkana við athafnir 

daglegs lífs en einnig til þess að draga úr líkum á ótímabæru andláti þegar lengra er liðið á 

ævina (Sasaki o.fl., 2007).  

Sex mínútna gönguprófið er eitt af prófum Rikli og Jones (2013) og á það sameiginlegt 

með hinum prófunum að vera einfalt í notkun og endurspegla athafnir daglegs lífs hjá eldri 

einstaklingum (Enright, 2003). Prófið er notað til að greina þol eldri einstaklinga þar sem álag 

er sett fyrir neðan hámark (Bautmans o.fl., 2004) og gefur það góða vísbendingu um 

undirhámarksmælingu á loftháðri getu (Shay og Roth, 1992). Fyrir aldurshóp 65–69 ára er 
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viðmið kvenna 457–581 metrar, sjá töflu 22, og eru konurnar innan þess í fyrri og seinni 

mælingu, en bæta sig um 27,71 metra á milli mælinga. Fyrir karla í sama aldurshópi er viðmiðið 

560–640 metrar, sjá töflu 22, og eru karlarnir innan þess í fyrri og seinni mælingu, en bæta sig 

um 39 metra á milli mælinga. Einnig var tekinn púls fyrir, eftir og einni mínútu eftir sex 

mínútna gönguprófið. Allar púlsmælingarnar sýna fram á hækkun á milli mælinga, bæði eftir 

kyni og yfir aldurshópinn í heild sinni. Munurinn gæti stafað af stressi, auknu álagi eða minna 

sjálfstrausti þar sem að þátttakendur ná lengra í seinni mælingu heldur en í þeirri fyrri. Fyrir 

aldurshóp 70–74 ára er viðmið kvenna 439–562 metrar, sjá töflu 22, og eru konurnar innan 

þess í fyrri mælingunni og seinni mælingunni en metrafjöldi minnkar um 13,06 metra á milli 

mælinga. Viðmið karla í sama hópi er 498–622 metrar, sjá töflu 22, og eru karlarnir innan þess 

í fyrri og seinni mælingunum og bæta sig um 50 metra á milli mælinga. Púls hópsins sem tekinn 

var strax eftir prófið er 8,08 slög/mín hærri í seinni mælingu heldur en þeirri fyrri. Hins vegar 

er áhugavert að sjá að þátttakendur eru fljótari að ná sér eftir prófið í seinni mælingunni heldur 

en þeirri fyrri og er púlsinn einni mínútu eftir prófið 2,9 slög/lægri í seinni mælingu heldur en 

þeirri fyrri. Í aldurshópi 75 ára og eldri er viðmið kvenna 251–535 metrar, sjá töflu 22, og eru 

konurnar innan þess í fyrri og seinni mælingu en bæta sig um 37,79 metra á milli mælinga. 

Viðmið karla í sama aldurshópi er 279–585 metrar, sjá töflu 22, og eru karlarnir innan þess 

viðmiðs í fyrri og seinni mælingu en bæta sig um 1,5 metra. Líkt og í aldurshópi 70–74 ára 

hefur púlsinn sem tekinn var strax eftir prófið hækkað í seinni mælingunni en ólíkt þeim hóp 

eru þeir lengur að ná sér. Lækkun á súrefnisupptöku eldri einstaklinga getur haft áhrif á hæfni 

einstaklinga til athafna daglegs lífs og er loftháð geta eldri einstaklinga 30–40 % minni en hjá 

yngri einstaklingum (Posner o.fl., 1995). Því fylgir tap á sjálfstæði, aukin tíðni hreyfiskerðinga 

og skertari lífsgæði hjá eldra fólki ásamt aukinni hættu á andláti af öllum tegundum hjarta- og 

æðasjúkdóma (Blair o.fl., 1989). Sýnt hefur verið fram á að gönguhraði hafi marktæka fylgni 

við líf aldraða, með hverri 0,1 metra á sekúndu (m/s) hækkun (Studenski o.fl., 2011). Ef 

niðurstöður þátttakenda eru bornar saman við rannsóknir Hönnu Bedbur (2021) og Birgittu og 

Guðlaugar (2020) má sjá hversu langt þátttakendur ná að ganga í sex mínútna gönguprófinu í 

samanburði við aðra hópa. Þrátt fyrir fjölbreyttar samkomutakmarkanir í samfélaginu vegna 

heimsfaraldursins tókst þátttakendum að nota heilsueflingu sem hvatningu til þess að hreyfa 

sig eins og seinni mælingarnar gefa til kynna.  

Notast var við átta feta hreyfijafnvægisprófið til þess að mæla lipurð og jafnvægi 

þátttakenda. Lipurð og jafnvægi nýtist einstaklingum í hinum ýmsu verkefnum og eru dæmi 

um slíkt; að fara í strætisvagn, sinna verkefnum í eldhúsinu, fara á klósettið og svara í síma 

(Rikli og Jones, 2013). Samkvæmt stöðlum Rikli og Jones (2013) er viðmiðið fyrir konur á 
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aldrinum 65–69 ára 6,4–4,8 sekúndur, sjá töflu 22, og voru konurnar innan þess ramma í fyrri 

og seinni mælingunni. Hins vegar lengdist tími þeirra um 0,61 sekúndu í seinni mælingunni. 

Viðmið karla er 5,9 – 4,3 sekúndur, sjá töflu 22, voru karlarnir innan þess í fyrri og seinni 

mælingunni. Hins vegar lengdist tími þeirra frá fyrri í seinni mælingu um 0,57 sekúndur. 

Marktækur munur var á fyrri og seinni mælingu hópsins í heild sinni (p<0,05). Í aldurshópi 

70–74 ára er viðmið kvenna 7,1–4,9 sekúndur, sjá töflu 22, og voru konurnar innan þess í fyrri 

og seinni mælingunni. Tími þeirra styttist um 0,25 sekúndur í seinni mælingunni. Viðmið karla 

í sama aldurshópi er 6,2 – 4,4 sekúndur, sjá töflu 22, og voru karlarnir innan þess í fyrri og 

seinni mælingunni. Hins vegar lengdist tími þeirra á milli mælinga um 0,53 sekúndur. Í 

aldurshópi 75 ára og eldri eru viðmið kvenna 11,5–5,2 sekúndur, sjá töflu 22, og voru konurnar 

innan þess í fyrri og seinni mælingunni. Hins vegar lengdist tími þeirra um 0,55 sekúndur í 

seinni mælingunni. Viðmið karla í sama aldurshópi er 10–4,6 sekúndur, sjá töflu 22, og voru 

karlarnir innan þess í fyrri og seinni mælingunni. Hins vegar lengdist tími þeirra um 0,43 

sekúndur í seinni mælingunni. Þegar kemur að lipurð og jafnvægi eru þátttakendur vel á sig 

komnir en þurfa að viðhalda hæfni sinni með viðeigandi æfingum til þess að draga úr hnignun.  

Samkvæmt stöðlum Guralnik og félaga (1995) eru allir aldurshóparnir með lágmarks 

takmarkanir þegar kemur að athöfnum daglegs lífs, sjá töflu 21. Þess má geta að þátttakendur 

eru ekki með hátt forspárgildi fyrir margvíslegar heilsufarslegar skerðingar, þar á meðal 

hindranir í athöfnum daglegs lífs, skerðingar á hreyfigetu, fötlun, sjúkrahúsinnlögn, lengd 

dvalar á sjúkrahúsi, innlögn á hjúkrunarheimili og andlát. Ásamt því er fallhætta þátttakenda 

mjög lág. 

 

Tafla 21 

Flokkun takmarkana daglegs lífs útfrá SPPB hreyfifærniprófinu 
 

Stig Flokkun 
0–3  Alvarlegar takmarkanir 
4–6  Miðlungs takmarkanir 
7–9  Vægar takmarkanir 

10–12  Lágmarks takmarkanir 
 
Skýring. (J. M. Guralnik o.fl., 1995). 
 
Notast var við próf Rikli og Jones (2013) til þess að mæla liðleika þátttakenda. Mældur var 

liðleiki í efri- og neðri líkama. Samkvæmt stöðlum Rikli og Jones (2013) er viðmið fyrir konur 

á aldrinum 65–69 ára í liðleika á aftanverðu læri -0,5–+4,5 sentímetrar, sjá töflu 22. Skortur er 

á liðleika á aftanverðu læri meðal kvennanna í þessum aldurshópi. Í liðleika aftan á læri á hægri 
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hlið vantar 7,28 sentímetra upp á viðmiðið í fyrri mælingunni og í seinni mælingunum vantar 

9,93 sentímetra. Á vinstri hlið í sama prófi skortir þær 4,61 sentímeter í fyrri mælingunni og 

11,21 sentímetra í seinni mælingunni. Viðmið kvenna í sama aldurshópi í prófi á axlaliðleika 

er -3,5–+1,5 sentímeter, sjá töflu 22. Ólíkt liðleika aftan á læri var liðleiki axla töluvert betri 

hjá íslenska hópnum og fóru konurnar yfir öll viðmið. Mældist besti árangur hópsins á vinstri 

hlið í seinni mælingu -9,85 sentímetrar sem er -8,35 frá viðmiðum Rikli og Jones (2013). Í 

sama aldurshópi er viðmið karla í liðleika aftan á læri -3–+3 sentímetrar, sjá töflu 22. Karlarnir 

voru yfir því viðmiði í fyrri mælingunni á báðum hliðum. Hins vegar var meiri skortur á liðleika 

í seinni mælingunni á hægri hlið enda þótt hann væri innan viðmiðsins. Í seinni mælingu á 

vinstri hlið skorti karlana -1,75 sentímetra frá fyrri mælingu en þeir voru samt sem áður yfir 

viðmiðinu. Framúrskarandi liðleiki var hjá körlum í sama aldurshópi í liðleika axla. Þeir voru 

töluvert liðugri á vinstri hlið heldur en hægri en hann mældist -37,50 sentímetrar í seinni 

mælingunni. Marktækur munur var á fyrri og seinni mælingu á liðleika axla í aldurshópnum á 

báðum hliðum.  

Í aldurshópi 70–74 ára voru viðmið kvenna á liðleika aftan á læri -1–+4 sentímetrar, sjá 

töflu 22. Líkt og í aldurshópi 65–69 ára var skortur á liðleika aftan á læri. Í fyrri mælingu á 

hægri hlið skorti konurnar 1,88 sentímeter til að standast viðmiðið en í seinni mælingu einungis 

0,30 sentímetra. Á vinstri hlið í sömu mælingu skorti þær 2,35 sentímetra í fyrri mælingu en 

þær stóðust viðmiðið í seinni mælingu. Þó að bæting hafi verið á mælingum var ekki um 

marktækan mun að ræða (p>0,05). Í liðleikaprófi aftan á læri voru þær yfir viðmiði í öllum 

mælingum og var besta mælingin á vinstri hlið í seinni mælingu og mældist hann -32,86 

sentímetrar. Í sama aldurshópi eru viðmið karla í liðleika aftan á læri -4–+1 sentímetrar, sjá 

töflu 22. Liðleiki hópsins var innan viðmiðs í öllum mælingum, fyrri og seinni mælingu og á 

báðum hliðum. Bæting var á milli mælinga en ekki var um marktækan mun að ræða (p>0,05). 

Viðmið karla í liðleika axla er -8– -1 sentímetrar og voru karlarnir yfir því í öllum mælingum. 

Bæting átti sér stað á fyrri og seinni mælingu á báðum hliðum og var besta mæling hópsins í 

seinni mælingu á vinstri hlið og mældist liðleiki axla -32,86 sentímetrar. Marktækur munur var 

á liðleika axla hópsins á vinstri hlið (p<0,05).  

Í aldurshópi 75 ára og eldri eru viðmið kvenna á liðleika aftan á læri -4,5–+3,5 

sentímetrar, sjá töflu 22. Kvenkyns þátttakendur voru undir því í báðum mælingu. Þá minnkaði 

liðleiki kvennanna í seinni mælingunni. Í fyrri mælingunni á hægri hlið skorti 1,65 sentímetra 

og 2,62 sentímetra í seinni mælingunni. Í fyrri mælingunni á vinstri hlið skorti 1,88 sentímetra 

og 3,62 sentímetra í seinni mælingunni. Viðmið kvenna í sama hópi í liðleika axla er -8–+0,5 

sentímetrar, tafla 22, og voru konurnar innan þess á hægri hlið en yfir á vinstri hlið. Liðleiki 
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axla versnaði í seinni mælingu á hægri hlið en varð betri á vinstri hlið. Viðmið karla í sama 

aldurshópi á liðleika aftan á læri er -6,5–+2 sentímetrar, sjá töflu 22, og voru karlarnir undir 

því í seinni mælingunni á báðum hliðum. Í fyrri mælingunni á hægri hlið voru þeir innan 

viðmiðs en í seinni mælingu minnkaði liðleiki hópsins og skorti þá 1 sentímetra. Í fyrri 

mælingunni á vinstri hlið voru karlarnir einnig innan viðmiða en í seinni mælingu skorti þá 6 

sentímetra. Viðmið karla í liðleika axla er -10,5– -2 sentímetrar, sjá töflu 22, og voru karlarnir 

yfir því í öllum mælingum. Bæting var á fyrri og seinni mælingu á báðum hliðum og var besta 

mæling hópsins í seinni mælingu á vinstri hlið og mældist hún -41 sentímeter. Marktækur 

munur var á fyrri og seinni mælingu í aldurshópunum á liðleika axla á vinstri hlið (p<0,05).  

Góður liðleiki er þýðingarmikill fyrir eldra fólk við athafnir daglegs lífs. Sem dæmi má 

nefna að liðleiki er mikilvægur til þess að komast úr baði, klæða sig í sokka, greiða á sér hárið, 

beygja sig og teygja sig upp í skápa (Rikli og Jones, 2013). Niðurstöður þátttakenda sýna fram 

á að þátttakendum skortir liðleika aftan á læri og er líklegt að þeir eigi erfitt með ýmsar athafnir 

daglegs lífs, sem dæmi má nefna að klæða sig í sokka. Hins vegar er liðleiki axla góður og 

bætingar algengar, sérstaklega á vinstri hlið. Verkefni daglegs lífs eins og að greiða á sér hárið 

ætti því ekki að vera vandamál fyrir hópinn.



 60 

Tafla 22 

Staðlar Rikli og Jones  fyrir alla aldurshópa 
Próf 65–69 ára 70–74 ára 75 ára og eldri 

Staðið upp úr stól (30s)    
     Konur 11–16  10–15  4–15  
     Karlar 12–18  12–17  7–17  
Armbeygjur (30s)    
     Konur 12–18  12–17  8–17  
     Karlar 15–21  14–21  10–19  
Sex mínútna göngupróf (m)    
    Konur 457–581 439–562 251–535 
    Karlar 560–640 498–622 279–585 
Átta feta hreyfijafnvægi (s)    
     Konur 6,4–4,8 7,1–4,9 11,5–5,2  
     Karlar 5,9–4,3 6,2–4,4 10,0–4,6 
Liðleiki á aftanverðu læri (cm)    
     Konur -0,5 - +4,5 -1,0 - +4,0 -4,5 - +3,5 
     Karlar -3,0 - +3,0 -3,0 - +3,0 -6,5 - +2,0 
Liðleiki axla (cm)    
     Konur -3.5 - +1,5 -4,0 - +1,0 -8,0 - +0,5 
     Karlar -7,5 - -1,0 -8,0 - -1,0 -10,5 - -2,0 

 
Skýring. m  = metrar, s = sekúndur, cm = sentímetrar (Rikli og Jones, 2013).
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Mikill ávinningur er af reglulegri hreyfingu fólks á efri árum, til að mynda getur hreyfing dregið 

úr hættu á ýmsum sjúkdómum en einnig háþrýstingi og offitu. Auk þess hefur regluleg hreyfing 

þau áhrif að hjarta- og æðahreysti batnar, vöðvastyrkur og heildarstarfsgeta hjarta- og æðakerfis 

eykst. Allir þessir þættir einfalda eldri einstaklingum að sinna athöfnum daglegs lífs, halda 

sjálfstæði sínu lengur og hreyfa sig án aðstoðar (S. Mazzeo og Tanaka, 2012).  

Embættis landlæknis ráðleggur eldri einstaklingum að hreyfa sig minnst 30 mínútur 

daglega undir miðlungserfiðri ákefð (Embætti landlæknis, 2021b). Hreyfing þátttakanda var 

metin miðað við hreyfingu þar sem að hjartsláttur og ákefð eykst. Í aldurshópi 65–69 ára 

mældist dagleg hreyfing 20,06 mínútur að meðaltali í fyrri mælingu og 17,78 mínútur í seinni 

mælingu. Athygli vekur að hæsta gildið í fyrri mælingunni er 35,71 mínútur en 42,14 mínútur 

í seinni mælingunni sem bendir til aukinnar hreyfingar meðal þeirra sem hreyfðu sig mest. Í 

aldurshópi 70–74 ára mælist dagleg hreyfing 21,96 mínútur að meðaltali í fyrri mælingunni og 

hækkar í 33,15 mínútur á dag í seinni mælingunni. Marktækur munur er á fyrri og seinni 

mælingunni á daglegri hreyfingu innan aldurshópsins (p<0,05). Í hópi 75 ára og eldri var dagleg 

hreyfing hópsins 16,64 mínútur að meðaltali í fyrri mælingunni og hækkaði í 28,13 mínútur í 

seinni mælingunni. Þessi jákvæða breyting á milli mælinga hjá síðustu hópunum gefur til kynna 

að þátttaka í verkefninu hafi verið þátttakendunum hvatning til aukinnar hreyfingar. 

Tap á getu og sjálfstæði er eitt helsta vandamálið í tengslum við öldrun. Mikilvægur 

þáttur í þessu vandamáli er aldurstengt tap á vöðvamassa og styrk (Frontera og Bigard, 2002). 

Eins og fram hefur komið er árlegt tap á vöðvastyrk eftir 60 ára aldur 3% á ári en með auknum 

vöðvamassa, styrk og krafti í gegnum styrktarþjálfun er hægt að endurheimta líkamlega getu 

og heilsufar (Baumgartner o.fl., 1998). Í aldurshópi 65–69 ára stunduðu þátttakendur 

styrktarþjálfun 0,46 sinnum í viku að meðaltali í fyrri mælingunni en 1,55 sinnum í seinni 

mælingunni. Í aldurshópi 70–74 ára stunduðu þátttakendur styrktarþjálfun 0,21 sinnum í viku 

að meðaltali í fyrri mælingunni en 2,29 sinnum í seinni mælingunni. Marktækur munur er á 

milli mælinga (p<0,05). Í aldurshópi 75 ára og eldri stunduðu þátttakendur styrktarþjálfun 0,35 

sinnum í viku að meðaltali í fyrri mælingunni en 2,10 sinnum í seinni mælingunni. Marktækur 

munur er á milli mælinga (p<0,05). Þessi aukning á styrktarþjálfun þátttakanda leiðir til þess 

að þeim tekst að ná árangri í að endurheimta líkamlega getu og heilsufar.  

Heilsa snýst ekki aðeins um að vera laus við sjúkdóma og skerðingar. Samkvæmt 

skilgreiningu WHO (2022) snýst heilsa einnig um andlega og félagslega vellíðan og því er 

einnig mikilvægt að huga að þeim þáttum. Þátttakendur voru fengnir til að meta eigin heilsu á 

mælikvarðanum frá 0–100, með hliðsjón af því að núll gæfi til kynna slæma heilsu og hundrað 

fullkomna heilsu. Líkt og í rannsókn Hönnu Bedbur (2021) upplifðu þátttakendur bætingu á 
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eigin heilsu milli mælinga. Í rannsókn Hönnu Bedbur voru þátttakendur frá Hafnarfirði og 

Reykjanesbæ og mældist mat þátttakenda á eigin heilsu einungis 72 í fyrstu mælingu og 78,6 

sex mánuðum síðar (Hanna Bedbur, 2021). Það er ekki fyrr en í mælingu fjögur, eða rúmum 

tveimur árum eftir markvissa heilsueflandi þjálfun, að mat þátttakenda hækkaði upp í 84,4 sem 

er mat þátttakenda í þessari rannsókn í fyrstu eða annarri mælingu. Þetta bendir til þess að 

þátttakendur í þessari tilteknu rannsókn séu frammúrskarandi þegar kemur að heilsu en þar geta 

ýmsir þættir haft áhrif, sem dæmi má nefna menntunarstig, búsetu og aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu. Hins vegar er gott að hafa í huga að takmarkaðra svigrúm er fyrir bætingu 

hjá þátttakendum á Seltjarnarnesi þar sem að mat þeirra á eigin heilsu mældist hátt í fyrstu 

mælingu. 

Í þessu lokaverkefni er leitast við að svara því hvar einstaklingar 65 ára og eldri með 

lögheimili og búsetu á Seltjarnarnesi standi með tilliti til alþjóðlegra viðmiða í afkastagetu- og 

hreyfifærniprófum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að regluleg þjálfun hafi jákvæð 

áhrif á lífsgæði og sjálfstæði eldri borgara. Hreyfifærni er stór áhrifaþáttur þegar kemur að 

lífsgæðum og sjálfstæði eldri einstaklinga og skiptir miklu máli að einstaklingar viðhaldi 

reglulegri hreyfingu alla ævi. Á heildina litið stendur hópurinn vel að vígi þó alltaf sé svigrúm 

til bætingar. Þar er helst að nefna blóðþrýsting. Þó að bæting hafi átt sér stað á milli mælinga í 

flestum hópum er hópurinn í heild sinni enn með of háan blóðþrýsting eftir seinni mælingu. Í 

mælingum á styrk, þoli, hreyfifærni, liðleika og daglegri hreyfingu og styrktarþjálfun eru 

langflestir hópar innan eða rétt yfir viðmiðum Rikli og Jones (2013) að meðaltali í fyrri 

mælingu og bæta sig í seinni mælingu. Þátttakendur koma einnig vel út í mati á heilsu og 

upplifa sig flestir heilsuhraustari í seinni en fyrri mælingu. Líkamleg heilsa leiðir til betri 

andlegrar heilsu og skýrir hátt mat þátttakenda á eigin heilsu niðurstöður á líkamlegri velgengni 

þeirra og öfugt (Larson, 1978). Þjálfun þátttakenda veldur því að þeir mælast líkamlega yngri 

heldur en áður sem veldur aukinni vellíðan og lífsgæðum. Aftur á móti eru einstaka 

þátttakendur innan þessara hópa undir fyrrnefndum viðmiðum í bæði fyrri og seinni mælingum. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar bendir allt til þess að þátttakendur haldi áfram að bæta sig 

og séu á góðri leið að betri heilsu og lífsgæðum. 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar felst í því að hún er einföld í framkvæmd og vel 

skipulögð. Ásamt því var hún kostnaðarlítil  fyrir höfund verkefnisins því hann naut liðsinnis 

starfsmanna Janusar heilsueflingar við mælingarnar og öll mælitækin voru í eigu fyrirtækisins. 

Rannsóknin var réttmæt þar sem prófin sem notast var við höfðuðu til þátttakenda og voru 

sérhönnuð fyrir þann aldurshóp. Ásamt því er hægt að segja að framkvæmd mælinganna hafi 

verið áreiðanleg þar sem að staðlar prófsins koma vel fram í handbók Rikli og Jones (2013) og 
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auðvelt er að fara eftir þeim við framkvæmdina. Rannsakendur Janusar heilsueflingar voru 

misreyndir og miskunnugir þegar kom að framkvæmd mælinganna. Sem dæmi má nefna að þá 

fengu nokkrir karlar ómeðvitað of létt lóð í armbeygjuprófi.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar var Covid-19 heimsfaraldurinn. Hátt brottfall átti 

sér stað í seinni mælingum rannsóknarinnar sem hafði mikil áhrif á niðurstöðurnar. Þess ber að 

geta að á meðan rannsóknin fór fram, stóð heimsfaraldurinn sem hæst og má reikna með að tíð 

samkomubönn hafi haft áhrif á daglega hreyfingu og tíðni styrktarþjálfunar í viku. Brottfall 

þátttakenda hafði mikil áhrif á styrk p-gildisins og hefði aukin þátttaka gefið aðra mynd af 

niðurstöðunum. Ef fleiri þátttakendur hefðu verið til staðar hefðu líkurnar á marktækari mun 

aukist og niðurstöðurnar einnig orðið skýrari. Áhugavert hefði verið að ná meiri þátttöku með 

því markmiði að rannsaka marktækan mun á fyrri og seinni mælingu hvors kyns innan hvers 

hóps. Einnig hefði verið áhugavert að sjá jafnara kynjahlutfall þar sem að konur voru 39 

(70,91%) og karlar 16 (29,09%) í fyrri mælingunum og í seinni mælingunum voru konur 25 

(69,44%) og karlar 11 (30,56%). 

Hægt er að velta því fyrir sér hvort einstaklingar á Seltjarnarnesi gefi þversnið af eldri 

borgurum á Íslandi, meðal annars með hliðsjón af aðgengi að líkamsrækt, menntunarstigi og 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Aðgengi fólks að líkamsrækt og/eða þjálfun er mismunandi 

milli búsetusvæða, menntun fólks og annar bakgrunnur getur verið ólíkur og líklegt er að 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu sé ólíkt milli sveitarfélaga og jafnvel landshluta. Búseta 

einstaklinga getur skipt gríðarlegu miklu máli þar sem aðgengi að heilbrigðisþjónustu eldri 

borgara er ekki það sama um landið allt. Ekki eru öll samfélög tilbúin til að takast á við 

hækkandi aldur íbúa og nauðsynlegar fjárfestingar í tengslum við slíka þróun. Þegar samfélög 

takast á við slíka áskorun og fjárfesta í heilbrigði eldri einstaklinga gera þau þessum hópi kleift 

að lifa bæði lengra og heilbrigðara lífi með þeim árangri að allt samfélagið uppsker (World 

Health Organization, e.d.).  

Í rannsókn Birgittu og Guðlaugar (2020) voru þátttakendur eldri borgarar í 

Vestmannaeyjum. Niðurstaða þeirrar rannsóknar leiddi í ljós að sex mánaða íhlutun hafði ekki 

mikil áhrif á líkamsþyngd og þar af leiðandi líkamsþyngdarstuðul en hún hafði jákvæð áhrif á 

styrk, þol, hreyfifærni og liðleika. Líkt og í þessari rannsókn var ekki um marktækan mun að 

ræða, heldur markverðan, í líkamsmælingum þátttakenda enda þótt munurinn væri marktækur 

í öðrum mælingum. Þar sem að niðurstöður þessarar rannsóknar og rannsóknar Birgittu og 

Guðlaugar (2020) eru sambærilegar að miklu leyti er hægt að færa rök fyrir því að 

niðurstöðurnar endurspegli líkamlega heilsu eldri borgara á Íslandi. 
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Aukin lífsgæði eldri einstaklinga geta haft mikil áhrif á samfélagið í heild sinni. Góð 

heilsa eldri einstaklinga getur leitt til mikils sparnaðar við heilbrigðisþjónustu, bæði með 

beinum fjárhagslegum hætti og minnkandi álagi á heilbrigðisstarfsfólk (World Health 

Organization, e.d.). Ásamt því leiðir góð heilsa til aukinna lífsgæða eldri borgara þar sem þessi 

hópur getur notið lífsins til lengri tíma með vinum og vandamönnum, haldið sjálfstæði sínu og 

sinnt athöfnum daglegs lífs án utanaðkomandi aðstoðar. Markviss heilsueflandi þjálfun hefur 

góð áhrif á líkamlega og andlega heilsu einstaklinga 65 ára og eldri og má segja að einstaklingar 

geti jafnvel yngt sig um nokkur ár samkvæmt stöðlum Rikli og Jones (2013). Í framhaldinu 

væri áhugavert að bera frammistöðu hópsins eftir tveggja ára markvissa þjálfun hjá Janusi 

heilsueflingu saman við aðra hópa sem að hafa ekki stundað markvissa þjálfun. Jafnframt væri 

áhugavert að skoða víðtækara úrtak af þjóðinni með hliðsjón af ólíkri búsetu til þess að sjá hvar 

þjóðin stendur í samanburði við alþjóðlegu staðla Rikli og Jones (2013).  
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