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Heilsufarsmælingar á Vestfjörðum
Aðalverkefni SÍBS Líf og heilsa vorið 2017 voru heilsufarsmælingar 
á Vestfjörðum. Mælingarnar komu í kjölfar samskonar mælinga á 
Vesturlandi, sem veittur var styrkur til úr Lýðheilsusjóði.

Markhópur SÍBS Líf og heilsa er almenningur, einkum þeir sem ekki 
eru þegar undir eftirliti læknis vegna lífsstílstengdra sjúkdóma. 
Auglýst er með dreifibréfum, í staðarmiðlum og á Facebook.

Mældur er blóðþrýstingur, púls, súrefnismettun, blóðfita og 
blóðsykur. Einnig er m.a. spurt um búsetu, aldur og lyfjanotkun, 
hæð og þyngd, sjúkdóma og ættarsögu.

Allar mælingar voru skráðar rafrænt en nafnlaust á spjaldtölvu.

Samtals mældir: 842
konur:   508 karlar:   331 ótilgreint: 3



Mælingastaðir og fjöldi
Mælingar voru framkvæmdar á eftirtöldum stöðum (fjöldi og 
hlutfall einstaklinga 18 ára og eldri búsettum á stöðunum*):

Bíldudalur 10. maí   51 (30,5%)
Bolungarvík 24. maí 103 (15,4%)
Búðardalur   9. maí   22 (11,8%)
Drangsnes 12. maí   35 (58,3%)
Flateyri 26. maí   25 (16,3%)
Hnífsdalur 25. maí   73 (46,2%)
Hólmavík 12. maí   49 (19,3%)
Ísafjörður 25. maí 187 (9,5%)
Patreksfjörður   9. maí   82 (16,0%)
Reykhólar   9. maí   22 (24,2%)
Súðavík 25. maí   39 (34,2%)
Suðureyri 25. maí   30 (15,8%)
Tálknafjörður 10. maí   59 (35,5%)
Þingeyri 26. maí   65 (32,5%)

Samtals mældir 842 (17,2%)**

* Samkvæmt mannfjöldatölum Hagstofu Íslands 2017.
** Að meðtöldum 589 íbúum í strjálbýli á Vestfjörðum er hlutfallið 15,4%.

Meðalaldur: 55,2 ár
Staðalfrávik: 16,8 ár

yngri en 60 ára 482 (57,2%)
yngri en 50 ára 288 (34,2%)
yngri en 40 ára 161 (19,1%)

Aldursdreifing



Blóðþrýstingur
Blóðþrýstingur (n=837, mmHg)

efri mörk x=142,1 s=20,6
neðri mörk x=85,0 s=9,9

Efri/neðri mörk mmHg fjöldi %

efri mörk ≥ 120 738 (88,2%)
140 436 (52,1%)
160 162 (19,4%)
180 46 (5,5%)
200 6 (0,7%)

neðri mörk ≥   80 587 (70,1%)
  90 274 (32,7%)
100 54 (6,5%)
110 10 (1,2%)

alls ≥       120/80 760 (90,8%)
      140/90 492 (58,8%)
    160/100 183 (21,9%)



Blóðfita
Mælt var heildarkólesteról, en verkefnið hefur hvorki á að skipa 
tækjabúnaði né fjármagni til að sundurgreina blóðfitur.

Heildarkólesteról, TC (n=811, mmol/l)*

meðaltal 5,61
staðalfrávik 1,26

TC fjöldi samtals / %

–3,99 68 68 (8,4%)
4–4,99 212 280 (34,5%)
5–5,99 260 540 (66,6%)
6–6,99 152 692 (85,3%)
7–7,99 74 766 (94,5%)
8– 45 811 (100%)

* Vegna takmarkana í tækjabúnaði mælast ekki gildi lægri en 4 og eru þau 
skráð sem 3,5. Gildi hærri en 8 mælast ekki og eru skráð sem 8,5.



Blóðsykur
Mældur er blóðsykur (glúkósi) ásamt því sem spurt er um hversu 
langt sé síðan viðkomandi borðaði eða drakk. Alls voru mældir og 
skráðir 838, þar af n=575 þar sem liðnar voru 2 klst. eða meira:

mmol/l fjöldi samtals (öfug röð)

–3,99 0 575 100,0%
4–4,99 74 575 100,0%
5–5,99 304 501 87,1%
6–6,99 149 197 34,3%
7–7,99 23 48 8,3%
8–8,99 8 25 4,3%
9– 17 17 3,0%

Hvorki eru til tæki né fjármagn til að mæla
langtímablóðsykur (HbA1c) og væri mjög 
æskilegt að bæta þar úr.



Líkamsþyngdarstuðull (BMI)
Spurt var um hæð og þyngd (ekki mælt). Svör voru 831 þar sem 
hvort tveggja var gefið upp.

Líkamsþyngdarstuðull, BMI (n=831, kg/m2)

meðaltal 28,2
staðalfrávik 5,2

BMI fjöldi / % samtals (öfug röð)

–18,5 8 (1,0%) 831 (100,0%)
18,5–24,99 235 (28,3%) 823 (99,0%)
25–29,99 317 (38,1%) 588 (70,8%)
30–34,99 187 (22,5%) 271 (32,6%)
35–39,99 64 (7,7%) 84 (10,1%)
40– 20 (2,4%) 20 (2,4%)



Mittismál
Mælt var mittismál. Mældir voru 285 karlar og 444 konur, alls 731 
einstaklingur.

Mittismál (cm)

KK meðaltal 96,8 (n=285)
KK staðalfrávik 14,8

KVK meðaltal 92,5 (n=444)
KVK staðalfrávik 14,1

Mittismál (cm) fjöldi / % samtals (öfug röð)

KK <94 63 (22,1%) 285 (100,0%)
KK 94–102 78 (27,4%) 222 (77,9%)
KK >102 144 (50,5%) 144 (50,5%)

KVK <80 85 (19,1%) 444 (100,0%)
KVK 80–88 104 (23,4%) 359 (80,9%)
KVK >88 255 (57,4%) 255 (57,4%)



Súrefnismettun og hámarksfráblástur
Mæld er súrefnismettun með fingurmæli hjá 830 einstaklingum og 
einnig hámarksfráblástur með mekanískum mæli hjá þeim sem 
höfðu lága mettun eða vildu skoða öndun sérstaklega.

Af 830 mældum einstaklingum reyndust 26 (3,1%) vera með 
súrefnismettun undir 95%.

Fráblástur var mældur fyrsta sinn í verkefninu á Vesturlandi 
veturinn 2016–17 og svo aftur á Vestfjörðum vorið 2017, en sakir 
þess hversu fáir voru mældir er ekki greint frá niðurstöðum í tölum 
eða myndum, heldur skal aðeins sagt að augljóst er að ekki er 
hægt að útiloka lungnateppu hjá allmörgum einstaklingum sem 
tóku prófið og mældust langt undir sinni kúrfu.

Þess má geta að Samtök lungnasjúklinga (eitt aðildarfélaga SÍBS) 
var með í mælingaferðinni á Vestfirði og áformar félagið að taka 
þátt í mælingunum framvegis.



Hefðbundin meðhöndlun á háþrýstingi getur lækkað tíðni hjarta- 
og æðasjúkdóma um þriðjung1,2,3. Þá sýndi SPRINT-rannsóknin4 að 
draga má úr sjúkdómum og dauða um fjórðung til viðbótar með að 
lækka efri mörk blóðþrýstings enn frekar, úr 135 mmHg í 122.

Samhliða mælingum í SÍBS Líf og heilsa er spurt um sjúkdóms- og 
ættarsögu og hvort viðkomandi tekur lyf við háþrýstingi. Af þeim 
sem svöruðu voru 264 að taka slík lyf en 574 ekki.

Af þeim 574 einstaklingum sem ekki voru að taka lyf mældust 84 
(14,6%) með efri mörk blóðþrýstings 160 mmHg eða hærra. Af 
þessum 84 voru 51 einstaklingur (8,9%) 65 ára eða yngri og 12 
(2,1%) voru yngri en 50 ára. Til að setja þetta í samhengi, þá má 
spara samfélaginu um 75 milljónir króna ef hægt er að fresta 
dauða eða óvinnufærni um 10 ár hjá einum einstaklingi, mælt í 
vergri landsframleiðslu á mann.

Af þeim 12 sem voru yngri en 50 ára og með efri mörk yfir 160 en 
ekki á lyfjum, voru 4 einnig með fjölskyldusögu um hjarta- og 
æðasjúkdóma – sannkallaðar „tifandi tímasprengjur.“
1JAMA 2003;289:2560-2572; 2Lancet 2000;356:1955-1964; 3JAMA 1997;277:739-74; 
4N Engl J Med 2015; 373:2103-2116

Háþrýstingur og þjóðarhagur

Meðal mælingastaða var Hraðfrystihúsið Gunnvör ehf. í Hnífsdal þar sem 
flestallir starfsmenn fyrirtækisins fengu mælingu.



Um verkefnið
SÍBS Líf og heilsa er nýtt verkefni sem byggir á mælingum SÍBS og 
Hjartaheilla árin 2000–2015 þar sem blóðgildi voru mæld hjá alls 
13 þúsund manns um allt land.

Mælingar SÍBS Líf og heilsa eru nú framkvæmdar í samstarfi við 
Hjartaheill, Samtök lungnasjúklinga, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 
og Heilbrigðisstofnun Vesturlands.

SÍBS Líf og heilsa hlaut árið 2016 styrk frá Lýðheilsusjóði vegna 
heilsufarsmælinga og vitundarvakningar á landsbyggðinni sem 
nýtt var til heilsufarsmælinga á Vesturlandi.

Sótt hefur verið um áframhaldandi styrk til Lýðheilsusjóðs 2017.

Verkefnisstjórn:

Mælingar: Ásgeir Þór Árnason
Samhæfing: Stefanía G Kristinsdóttir
Rannsóknir: Guðmundur Löve

Framkvæmdastjórn: Guðmundur Löve
Gríðarlega góð mæting var í mælingarnar og létu menn sér líka að bíða uns 
röðin kæmi að þeim. Myndin er úr Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði.



Hjálpaðu okkur að hjálpa þér!
Til að geta boðið SÍBS Líf og heilsa í þínu byggðarlagi 
leitum við til almennings, fyrirtækja og stofnana á hverjum 
stað um að leggja verkefninu lið.

Styrktarreikningur Máttarstólpa

Heilsumiðstöð SÍBS
kennitala: 421115-0360
banki: 01 33-26-02 11 19

Sendu okkur tölvupóst á 
mattarstolpar@sibs.is eða 
hringdu í síma 560 4800 til að 
gerast Máttarstólpi SÍBS. 

Þannig hjálpar þú okkur að 
hjálpa öðrum og gerir okkur 
kleift að halda áfram 
mælingaferðum okkar um 
landið og hitta þig aftur!

Guðmundur Löve,
framkvæmdastjóri SÍBS



Viðauki: Viðmiðunargildi
Til hliðar má sjá viðmiðunargildi mælinga í 
skimuninni SÍBS Líf og heilsa.

Það ber að undirstrika að skimunin felur 
hvorki í sér greiningu né er hægt að túlka 
eitt mæligildi án samhengis við aðra þætti.

Því er nauðsynlegt að leita til læknis til að 
staðfesta eða hrekja grunsemdir sem 
kunna að vakna í kjölfar mælinganna.

Mæliniðurstöður Skýringar

Blóðþrýstingur
(efri / neðri mörk, mmHg)

Æskilegur blóðþrýstingur er undir 120/80, en 140/90 eða hærra telst fyrsta 
stigs háþrýstingur og 160/100 eða hærra telst annars stigs háþrýstingur. 
Gildi 90/60 eða lægra telst lágur blóðþrýstingur.

Hvíldarpúls
(slög á mínútu)

Hvíldarpúls fullorðinna er oftast á bilinu 60–100 slög á mínútu en ákveðin 
lyf geta lækkað púlsinn. Þá tengist lægri hvíldarpúls betra úthaldsformi og 
íþróttamenn geta haft púls kringum 40 slög á mínútu.

Blóðfita
(heildarkólesteról, mmol/L)

Æskilegt er að heildarblóðfita sé undir 5, en sé hún á bilinu 6–7,99 telst 
hún of há. Gildi 8 eða hærra telst mjög hátt. Hækkuð blóðfita er 
áhættuþáttur hjarta- og æðasjúkdóma.

Blóðsykur
(glúkósi, mmol/L)

Æskilegur blóðsykur er 4,9–6,1 eða undir 7 ef viðkomandi er ekki fastandi. 
Þó má hann fara upp í 8 strax eftir máltíð. Hár blóðsykur getur verið 
vísbending um sykursýki.

Mittismál
(cm)

Kviðfita tengist áhættu á sykursýki og hjarta- og æðasjúkdómum. Hækkuð 
viðmiðunarmörk karla eru yfir 94 cm og yfir 102 cm mjög hækkuð, en 
hækkuð mörk kvenna yfir 80 cm og yfir 88 cm mjög hækkuð.

Súrefnismettun
(SpO2, %)

Æskileg súrefnismettun mæld með fingurmæli er 95–100%, en sé hún 
undir 90% telst hún lág. Of lág súrefnismettun getur bent til öndunarfæra- 
og/eða hjarta- og æðasjúkdóma.

Hámarksfráblástur
(L/mín)

Fráblásturspróf er einföld mæling sem getur því sem næst útilokað 
lungnateppu en ekki staðfest hana. Æskileg fráblástursgeta ræðst af 
líkamshæð, aldri og kyni sbr. línurit á næstu síðu.

Gripstyrkur
(kg)

Gripstyrkur tengist heildarstyrk, sem aftur tengist mörgum heilsufars- 
þáttum. Mörk karla fara úr 40–60 kg um tvítugt niður í 30–50 kg um 
sextugt, og kvenna úr 25–40 kg um tvítugt niður í 15–30 kg um sextugt.


