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Útdráttur:  Líf og heilsa gloppugreining. 
Líf og heilsa í heilseflandi samfélögum er verkefni til tveggja ára styrkt af Erasmus + áætlun 
Evrópusambandsins. Þátttakendur koma frá Íslandi, Ítalíu og Noregi. Verkefnið snýst um að stuðla 
að heilsueflingu og bjóða upp á lífsstílsþjálfun fyrir fullorðið fólk. Markmiðið er að auka vitund fólks 
um langvinna sjúkdóma (NCD) og lífsstílstengda áhættuþætti, auka heilsulæsi, styðja fólk í að gera 
jákvæðar lífsstílsbreytingar til að bæta heilsu sína  og hvetja bæjarfélög til bjóða upp á 
heilsueflandi samfélag.  

Heildarniðurstöðum gloppugreiningar verkefnisins er lýst í 29 blaðsíðna skýrslu. Í þessari 
samantekt er aðeins gerð grein fyrir þeirri vinnu sem unnin var í upphafi verkefnisins til að fá 
yfirsýn yfir stöðu mála, greina hæfni og hvar hana skortir og í framhaldinu að gera tillögur að 
nánari útfærslum á verkefninu.  
  
Gloppugreiningin var framkvæmd með eftirfarandi hætti eftir söfnun upplýsinga frá september 
2018 til maí 2019:  
  
Eftir val á viðeigandi aðferðum voru eitt til fjögur samfélög í hverju þátttökulandi valin til 
þátttöku.  
  
Verkefnahópurinn skoðaði hvaða möguleikar til líffstílsþjálfunar voru í boði á hverjum stað og 
hvar skorti úrræði og og hæfni.   
  
Ákveðið var að notast við HAL-100TM spurningarlistann. HAL-100TM spurningalistanum er 
ætlað að mæla ýmsa líkamlega, andlega og félagslega þætti og áhrif þeirra á heilsu.  
  
HAL-100 TM var þýddur yfir á tungumál þátttökulandanna þriggja og aðlagaður eftir þörfum.  
  
Að þessu loknu var gerð könnun á því hvar þörf væri á færni og þjálfun í þeim samfélögum sem 
valin höfðu verið til þátttöku. 
  
Áhersla var lögð á að skoða þær áskoranir,sem tengdust skorti á þekkingu og hæfni, innan 
þessara völdu samfélaga eða landsvæða.  

  
Viðfangsefnin voru lífsstílsþjálfun, mataræði og heilsutengd ráð. 
 
Námskeiðið Líf og heilsa verður þróað áfram út frá niðurstöðum gloppugreiningarinnar og er 
markmiðið að  í öllum þremur löndunum verði 8-10 lífsstílsþjálfarar. 
  
Lífsstílsþjálfararnir munu taka þátt í vinnustofum þar sem farið verður yfir námskrána Líf og 
heilsa.   
  
Að lokum voru niðustöður gloppugreiningarinnar teknar saman. 
  
Samfélögin sem valin voru til þátttöku í verkefninu eru fremur ólík. Hóparnir samanstanda af 
þátttakendum frá vinnustöðum, hópi innflytjenda og hópi jafningja.  
  
Í gloppugreiningunni  birtust ákveðin hugtök hjá öllum í tengslum við lífsstílsþjálfun: hvatning; 
heilsulæsi; lífsstíll og heilsuefling; svefn; virkni; rafræn heilbrigðisþjónusta og heilsuþekking.  
  
Hentug aðstaða, áhugasamir og menntaðir lífsstílsþjálfarar eru taldir mikilvægir rétt eins og 
aðgangur að gagnreyndum heilsuupplýsingum.  
  



Niðurstöður gloppugreininginnar eru   grunnurinn sem framhald verkefnisins byggir á. Það á við 
þjálfun lífsstílsþjálfara,  skipulagningu heilsueflingardaga, hópfundi og fyrirlögn á HAL-100 
spurningarlistanum í þátttökusamfélögunum. 
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