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Ágrip 

Inngangur: Stoðkerfisverkir eru stórt vandamál hjá einstaklingum út um allan heim. Margir vinna með 

sér stoðkerfiseinkenni tengda vinnu þeirra í iðngreingum. Lífaflfræðilegir-, lífeðlisfræðilegir og 

sálfélagslegir þættir ýta undir líkur á stoðkerfisverkjum tengdum vinnu. Fræðsla um þessa þætti gæti 

minnkað líkurnar á þeim og er því mikilvægt að einstaklingar séu meðvitaðir um þessa þætti. Rafvirkjar 

er ein tegund iðngreinar sem tengist þeim þáttum sem auka líkurnar á stoðkerfisverkjum. Lítið er til um 

rannsóknir á algengni þessara verkja.  

Markmið: Rannsaka hvort fræðsla um forvarnartengda þætti gegn vinnutengdum stoðkerfisverkjum sé 

veitt í iðnskólum og hins vegar hvort þessir verkir séu raunverulegt vandamál meðal rafvirkja á Íslandi.  

Aðferðarfræði: Lesið var yfir námskrár iðnskólanna sem kenndur rafvirkjan eða grunnám í rafiðn og 

farið yfir námskeiðslýsingar þar sem þær voru aðgengilegar. Lögð var fyrir könnun þar sem rafvirkjar á 

Íslandi voru spurðir út í þá fræðslu sem þeir hefðu fengið og hvort þeir finndu fyrir stoðkerfisverkjum sem 

þeir tengdu við vinnu sína sem rafvirkja. Sett var krafa um sveinspróf og að einstaklingarnir hefðu unnið 

við iðnina i þrjú ár eða lengur.  

Niðurstöður: Í engum af þeim átta skólum sem kenndu grunnám í rafiðn og/eða nám í rafvirkjun var 

lögð áhersla á fræðslu um forvarnir gegn stoðkerfisverkjum tengdum vinnu. Þá var heldur ekki lögð 

áhresla á forvarnir við töku á sveinsprófi né voru áfangar í endurmenntun sem lögðu áherslu á þær. 

Niðurstaða könnunarinnar var sú að 80,9% rafvirkja fundu fyrir stoðkerfisverkjum sem þeir tengdu við 

vinnu og mikill minnihluti þeirra hafði hlotið einhverja fræðslu. 

Ályktanir: Það þarf að rannsaka betur stoðkerfisverkjamynstur hjá rafvirkjum á Íslandi, en þessi ritgerð 

sínir fram á það að þeir eru stórt vandamál. Einnig er lítið fjallað um áhættuþætti, líkamsstöðubeitingu 

og hagræðingu á vinnu, í námi í rafvirkjun og það þyrfti að auka.  
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Abstract 

Introduction: Musculoskeletal pain is a problem for people all over the world. Many people working in 

the trades develop musculoskeletal symptoms due to bio mechanic, physiological and psychosocial 

factors connected to their line of work. Educating people about these factors could lessen the likelihood 

of developing symptoms making it important for professionals in the trades to be aware of the possible 

problems. Electricians are one of the vocational fields where the risk of developing musculoskeletal pain 

is increased. There are few studies available on how common this type of work-related pain is.  

Objective: The aim of this study is to examine whether vocational schools offer students any type of 

education on preventive measures to counter the occurrence of work-related musculoskeletal pain. In 

addition, to study whether this type of pain is a real problem among electricians in Iceland.  

Methodology: The curricula of vocational schools offering study programs or basic studies in electrical 

technology was studied, as well as course descriptions when and if available. A survey was issued to 

electricians in Iceland where they were asked about the education they had received and whether they 

were experiencing musculoskeletal pain that they believed to be connected to their work as electricians. 

The minimum requirement for those participating in the survey was that they had passed a journeyman’s 

exam and had been working in the field for at least three years.  

Results: None of the eight schools that offer basic studies or a complete education in electrical 

technology emphasized education on preventing work-related musculoskeletal pain. There was also no 

emphasis on education about preventive measures in the journeyman’s exam and there were no 

courses available on the subject in continuing education. The result of the study is that 80.9% of 

electricians suffer musculoskeletal pain that they believed to be a direct result of their line of work and 

a very small minority had received any education on the subject.  

Conclusions: More studies are necessary on patterns in musculoskeletal pain among electricians in 

Iceland but this paper shows that they are indeed a problem. In addition, education on risk factors, 

posture and work adjustment is minimal in vocational schools, if it were increased it could prevent future 

problems for professionals.   
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1 Fræðilegur bakgrunnur 
Ritgerðin byggir á könnun sem lögð var fyrir starfandi rafvirkja á Íslandi ásamt yfirlestri og greiningu á 

námskrám í námi til rafvirkjunar, endurmenntunarnámskeiðum og áherslum til sveinsprófs. Sjónum var 

sérstaklega beint að umfangi fyrirbyggjandi þátta tengdum stoðkerfisverkjum í námi til rafvirkjunar og 

hvort rafvirkjar hefðu stoðkerfisverki sem þeir tengdu við vinnu sína sem rafvirkjar. Algengi 

stoðkerfisverkja hafa ekki verið kannaðir markvisst meðal iðnaðarmanna á Íslandi né heldur annars 

staðar í heiminum eftir því sem best verður komist. Til eru rannsóknir á smáum hópum eins og 

sérhæfðum iðngreinum. Dæmi um þær rannsóknir sem fundust þegar leitað var að rannsóknum um 

algengni stoðkerfisverkja hjá iðnaðarmönnum voru rannsóknir um stoðkerfisverki meðal 

skógarverkamanna (Miranda, Vilkari-Juntura, Martkainen, Takala og Riihimaki, 2001), starfsmanna 

skipasmíðastöðva (Alexopoulos, Tanagra, Konstantinou og Burdof, 2006) eða voru orðnar um 20 ára 

gamalar, úr öðrum heimsálfum og of almennar (Lee, Yeh, Chen og Wang, 2005).  Ekki fundust 

rannsóknir sem gáfu yfirgripsmikla mynd af stöðunni og er það helsta ástæða þess að þessi rannsókn 

er gerð.  

Leitast er við að varpa ljósi á tíðni stoðkerfisverkja meðal starfandi rafvirkja og kanna hversu 

mikla fræðslu rafvirkjar fá í rafvirkjanáminu til að minnka líkur á stoðkverfisverkjum. Ljóst er að 

stoðkerfisverkir og afleiðingar þeirra er stórt vandamál í heiminum með skert lífsgæði einstaklinga og 

fjarveru vinnuafls af vinnumarkaði sem alvarlegar afleiðingar (Gaskin, 2012; McDonald, Dibonaventura, 

og Ullman,  2011) 

Höfundur fór og kynnti sér algengustu iðngreinar á Íslandi og komst að því að ein af þeim 

iðnðargreinum sem bíður upp á erfiðar vinnuaðstæður og mikið af endurteknum hreyfingum er 

rafvirkjun (sjá Mynd 1 og Mynd 2). Rafvirkjar þurfa oft að vinna upp fyrir sig, oft í þröngum rýmum eða í 

erfiðu vinnuumhverfi (sjá Mynd 1 og Mynd 2). Þegar vinnuumhverfið er erfitt er mikilvægt að 

líkamsstaða sé eins góð og kostur er og að viðkomandi sé meðvitaður um þá þætti sem auka hættu á 

stoðkerfiseinkennum. Ein besta leiðin til að einstaklingar tileinki sér þá þætti sem minnka líkur á 

stoðkerfiseinkennum er fræðsla um forvarnir svo þeir geti tileinkað sér rétt vinnubrögð sem fyrst og 

vinnustellingar sem minnka líkur á stoðkerfisvandamálum. Því er ljóst að forvarnir og fræðsla um réttar 

vinnustellingur ætti að vera mikilvægur þáttur í námi rafvirkja. 
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Mynd 1: Rafvirki að störfum (Mynd eftir höfund) 
 

 

Mynd 2: Rafvirki að störfum (Mynd eftir höfund).  
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1.1 Iðnám og nám í rafvirkjun á Íslandi 
Á 18. öld hófst iðnbylgtingin með aukinni fólksfjölgun, framförum í landbúnaði, tæknibreytingum, 

atvinnuskiptu þéttbýli og aukinni verslun. Iðnbyltingin hófst í Evrópu og breiddist þaðan út um heiminn. 

Skömmu fyrir aldarmótinn 1900 hefst iðnbyltingin á Íslandi (Jón Ó. Ísberg, 2004). Á þessum tíma var 

Reykjavík að stækka hratt og margt fólk flutti af landsbyggðinni til Reykjavíkur en minna var hægt að 

reiða sig á landbúnað en áður. Árið 1874 bjuggu rúmlega 2000 manns í Reykjavík en það voru um 3% 

þjóðarinnar Árið 1904 bjó 10% þjóðarinnar í Reykjavík og árið 1918, þegar Ísland var frjálst og fullvalda 

ríki, bjuggu rúmlega 15000 íbúar í Reykjavík sem var um 17% þjóðarinnar. Vegna mikillar fjölgunar íbúa 

í Reykjavík jókst eftirspurn jafnt og þétt eftir iðnaðarmönnum. Um aldarmótinn 1900 var iðnaður 

fjölmennasta atvinnugreinin í Reykjavík þar sem fjórðungur þeirra sem störfuðu unnu við iðn. Fram um 

miðja 19.öld var leitað til danskra iðnaðarmanna til að að sjá um húsbyggingar í Reykjavík t.d 

Dómkirkjuna, Alþingishúsið og hús Menntaskólans í Reykjavík. Á sama tíma gátu fjölmargir Íslendingar 

lært af þeim rétt handbrögð. Íslendingar voru opnir fyrir nýjungum og fljótir að tileinka sér nýja tækni og 

vinnubrögð (Jón Ó. Ísberg, 2004). 

 Þann 3. febrúar árið 1867 var félagið Handiðnaðarmannafélagið í Reykjavík stofnað (Jón Ó. 

Ísberg, 2004). Það var stofnað af iðnaðarmönnum í Reykjavík og hafði það að markmiði að efla 

iðnaðarstörfin og koma upp vel hæfum iðnaðarmönnum. Upp úr miðri 19. öld tóku iðnmeistarar til sín 

nema sem lærðu handverkið inn á verkstæði meistarans. Neminn bjó oftast nær inná heimili meistarans. 

Námstími var breytilegur og var það undir meistaranum komið að ákveð hvenær neminn væri fullnuma 

og oft var hann látinn vinna einhverja “prófsmíði”. Iðnaramenn vildu færa bóklegt nám inn í iðnnámið og 

fyrsti skólinn var settur á laggirnar 1869 en það gekk brösulega að fá nemendur í skólann og náði hann 

því ekki fótfestu fyrr en árið 1893 þegar sett voru lög um iðnám. Jón Þorláksson kom til Íslands vorið 

1903 með próf í verkfræði og vildi bæta menntakerfið á Íslandi. Undir hans forrystu var Iðnskólinn í 

Reykjavík stofnaður 1. október 1904. Þegar skólinn hóf starfsemi sína innritaði hann 82 nemendur í 11 

iðngreinum. Iðnemum hefur síðan fjölgað í gegnum tíðina en hlutfall þeirra sem starfa við iðn hefur þó 

farið lækkandi (Jón Ó. Ísberg, 2004). 

 Árin 2003 og 2004 stunduðu rúmlega 7000 manns verk- og starfsnám af um það bil 22.000 

nemendum. Það er um það bil 33% þeirra nemenda sem stunduðu nám í framhaldskólum á þessum 

tíma (Alþingi, 2005-2006). Á árunum 2007-2011 brautskráðust 3649 nemendur af iðnámsbrautum og á 

sömu árum luku 3282 sveinsprófi. Flestir nemendur í iðnámi á árunum 2007-2011 voru að læra grunnám 

í rafiðn, grunnám í bifvélavirkjun, grunnnám í byggingar og mannvirkjagerð, grunnám í málmiðn, 

húsasmíði, snyrtifræði og hársnyrtiiðn. Rafvirkjun var það nám sem flestir völdu sér eftir grunnám í rafiðn 

og á árunum 2007-2011 voru á bilinu 198-306 einstaklingar að læra rafvirkjun. Þeim fækkaði á milli ára 

frá 306 árið 2007 niður í 198 árið 2011. Inní þessum tölum eru ekki þeir einstaklingar sem eru á 

námssamningi hjá vinnuveitanda (Alþingi, 2012-2014). Fjöldi nemenda er mismunandi eftir skólum en 

þeir sem hafa flesta nemendur á iðnámsbraut eru Tækniskólinn, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti og 

Borgarholtsskóli (Alþingi, 2012-2014). Tækniskólinn og Fjölbrautarskólinn í Breiðholti bjóða báðir upp á 

nám í rafvirkjun (Tafla 1). 
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 Á Íslandi eru átta skólar sem kenna grunnnám í rafiðn. Þessir skólar eru Raftækniskóli 

Tækniskólans í Reykjavík, Fjölbrautarskólinn í Breiðholti, Fjölbrautarskóli Vesturlands á Akranesi, 

Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra, Verkmenntaskólinn á Akureyri, Verkmenntaskóli Austurlands, 

Fjölbrautarskóli Suðurlands og Fjölbrautarskóli Suðurnesja. En Verkmenntaksóli Austurlands og 

Fjölbrautarskóli Suðurlands kenna aðeins grunnám í rafiðn en hinir bjóða upp á sérhæfingu í rafiðnaði 

þar sem meðal annars er hægt að velja nám í rafvirkjun (Tafla 1). 

 

Tafla 1: Kennsla í grunnámi í rafiðn og námi í rafvirkjum eftir skólum og tilvísanir. 

 

Skóli Grunnám í rafiðn Nám í rafvirkjun Tilvísanir 

 
Raftækniskóli 
Tækniskólans í 
Reykjavík 

 

X 

 

x 

(Raftækniskólinn, 

2015) 

 
Fjölbrautarskólinn í 
Breiðholti 

 

x 

 

x 

(Fjölbrautarskólinn 

í Breiðholti, 2015) 

 
Fjölbrautarskóli 
Vesturlands á Akranesi 

 

x 

 

x 

(Fjölbrautarskóli 

Vesturlands á 

Akranesi, 2014) 

 
Fjölbrautarskóli 
Norðurlands vestra 

 

x 

 

x 

(Fjölbrautarskóli 

Norðurlands 

vestra, e.d.) 

 
Verkmenntaskólinn á 
Akureyri 

 

x 

 

x 

(Verkmenntakólinn 

á Akureyri, 2009) 

 
Verkmenntaskóli 
Austurlands 

 

x 

 (Verkmenntakóli 

Austurlands, e.d.) 

 
Fjölbrautarskóli 
Suðurnesja 

 

x 

 

x 

(Fjölbrautarskóli 

Suðurnesja, 2009) 

 
Fjölbrautarskóli 
Suðurlands 

 

x 

 

 

(Fjölbrautarskóli 

Suðurlands, e.d.) 
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 Grunnám í rafiðn er 80 einingar og tekur það venjulega 4 annir. Síðan er hægt að sérhæfa sig 

innan rafiðnaðar og er ein leiðin nám í rafvirkjun (Fræðlsuskrifstofa rafiðnaðarins, e.d.). Einingarfjöldi í 

heildina erum 164 einingar en að því loknu tekur við 48 vikna vinnustaðarnám. Hægt er að velja tvær 

leiðir sem standa til boða, verknámsleið í skóla eða samningsbundið iðnám hjá meistara. Þegar bóklegu 

námi er lokið, 163 einingum, og vinnustaðanámi geta einstaklingar sótt um að taka sveinspróf 

(Fræðlsuskrifstofa rafiðnaðarins, e.d.). Einstaklingum stendur til boða að taka sveinspróf í rafvirkjun 

tvisvar á ári, febrúar og júní. Prófið skiptist í þrjá þætti; verklegt próf, skriflegt próf og teikningu en samtals 

eru þetta fimm undir þættir. Heildartími sveinsprófsins eru 17 klukkustundir. Einstaklingar fá þrjár tilraunir 

til að þreyta sveinsprófið og ef það tekst ekki þurfa þeir að fara í endurmat og greiningu hjá skólanum 

sem þeir útskrifðustu frá til að meta hvaða úrræði eru í boði (Sveinsprófsnefnd rafiðna, sterkstraumi, 

e.d.) 

1.2 Stoðkerfisverkir 
Stoðkerfiseinkenni eru verkir sem einstaklingar finna fyrir þegar eitthvað er ekki eins og það á að vera í 

stoðkerfinu. Þá er yfirleitt skaði á vöðvum, liðböndum, búrsum, sinum, beinum eða samblanda af skaða 

í þessum vefjum (Villa-Forte. A, 2013). Stoðkerfiseinkenni eru mjög algeng meðal ungs fólks og 

fullorðinna um allan heim, þó eru ekki til nákvæmar tölur yfir hversu algeng þau eru. Margar rannsóknir 

hafa þó verið gerðar en þar sem rannsóknir skilgreina stoðkerfiseinkenni á mismunandi hátt og notast 

við mismunandi aðferðir til að meta þá er erfitt að taka þær tölur saman (McBeth og Jones, 2007). Einnig 

er mismunandi hvort orsök og tímalengd stoðkerfiseinnkenna séu skoðuð í rannsóknum, hvenær 

einkennin eiga sér stað og hve lengi þau þurfa að hafa staðið yfir (McBeth og Jones, 2007). Í könnun 

sem var gerð í Englandi á einstaklingum 18 ára og eldri kom í ljós að 38% einstaklinganna þjáðust af 

krónískum stoðkerfisverkjum sem höfðu staðið yfir í 3 mánuði eða lengur. Í Sömu rannsókn kom fram 

að svo virtist sem einstaklingar sem væru útsettari fyrir verkjum væru kvenkyns, eldri, atvinnulausir og 

einstaklingar sem tilheyrðu lægri stéttum eða voru með litla formlega menntun (Parsons, o.fl., 2007). 

Stoðkerfisverkir geta komið fram á mörgum stöðum en virðast algengastir í neðra baki og þar á eftir eru 

verkir í hálsi, öxlum og hnjám einnig algengir. 

1.3 Stoðkerfisverkir á vinnumarkaði  
Stoðkerfiseinkenni koma oft fram í tengslum við störf einstaklinga. Sýnt hefur verið fram á að 

lífeðlisfræðilegir, lífaflræðilegir og sálfélagslegir þættir í starfi geti aukið áhættuna á að þjást af 

stoðkerfiseinkennum (Andersen, Haahr og Frost, 2007), .  

1.3.1 Almennir þættir sem auka líkur á vinnutengdum 
stoðkerfisverkjum  

Í kerfisbundni samantektar rannsókn sem var unnin af Costa og Vieira (2010), var gerð samantekt 

á 63 greinum eða rannsóknum sem skoðuðu áhættuþætti fyrir stoðkerfiseinkenni. Niðurstaða 

rannsóknarinnar sýndi fram á hvernig mismunandi þættir hefðu áhrif á mismunandi líkamsparta. Þeir 

komust meðal annars að því að sálfélagslegir þættir juku líkurnar á stoðkerfisverkjum í efri hluta líkama 

og mjóbaki. Endurteknar hreyfingar juku líkurnar á stoðkerfisverkjum í úlnliðum, höndum og hnjám. 

Líkamleg erfið vinna jók líkurnar á stoðkerfisverkjum í öxlum, úlnliðum, höndum, mjóbaki og mjöðmum. 
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Einnig fundu þeir að þættir eins og reykingar, kvennkyn, slæm líkamsstaða, hátt BMI, aldur og 

endurteknar lyftur juku líkurnar á vinnutengdum stoðkerfisverkjum. 

1.3.2 Lífaflfræðilegir þættir 
Árið 2007 birti tímaritið Arthritis & Rheymatology ferlirannsókn (e. cohort study) þar sem rannsakað var 

hvernig ákveðnir vinnutengdir líkamlega og sálfélagaslegir þættir, einstaklingsþættir og 

heilbrigðistengdir þættir hefðu áhrif á alvarlega stoðkerfisverki (Andersen, Haahr og Frost, 2007). Í 

rannsókninni var lagður spurningarlisti fyrir einstaklinga á 39 mismunandi vinnustöðum; 19 af þessum 

vinnustöðum tengdust þjónustustörfum og 20 tengdust iðnaðarstörfum. Í rannsókninnin var verið að leita 

eftir áhættuþáttum sem tengjast stoðkerfisvanda og könnuninni var fylgt eftir tveimur árum seinna. Þar 

sem nánast jafn margir vinnustaðir í þjónustu- og iðnaðarstörfum voru valdir var hægt að slembiraða í 

úrtak. Þeir vinnutengdu líkamlegu þættir sem voru skoðaðir voru hversu mikið einstaklingar:  

- Lyftu þungum hlutum með höndum 

- Lyftu þyngd upp fyrir axlarhæð 

- Toguðu eða ýttu   

- Stóðu í lengri tíma   

- Unnu við endurteknar hreyfingar 

Spurt var um hversu margar lyftur einstaklingurinn framkvæmdi á klukkustund og hversu langt hvert 

verkefni varaði. Einnig var spurt um vinnutengdar stöðu og endurteknar hreyfingar og þá hversu lengi 

einstaklingurinn var í stöðunni og hversu oft þeir endurtóku hreyfingunna á hverjum vinnudegi. Notast 

var við spurningalista sem höfðu verið notaðir í öðrum sambærilegum rannsóknum (Andersen, Haahr 

og Frost, 2007). 

Ef horft er á þær niðurstöður sem fengust við upphaf rannsóknar á sársauka voru þær að einungis 7,7% 

einstaklinga fundu ekki fyrir sársauka sem truflaði þá, 16,7% fannst verkurinn þeirra trufla þá frekar lítið, 

22,3% fannst hann trufla lítið, 20,0% fannst hann trufla þá nokkuð, 17.5% fannst verkurinn trufla þá 

nokkuð mikið, 9,8% fannst hann trufla mikið og 6,1% mjög miklið. Sem þýðir að meiri en helmingur 

einstaklinganna sagðist hafa fundið fyrir verkjum sem þeir töldu hafa truflað þá síðustu 12 mánuði 

(Andersen, Haahr og Frost, 2007). Rannsóknin sýndi fram á samband milli mikils fjölda endurtekninga 

og verkja í höndum, þungum lyftum og löngum tíma við vinnu í standandi stöðu og verkja í mjóbaki, að 

ýta þungum eða draga þunga hluti sagði til um verki í neðri útlimum. 

1.3.3 Sálfélagslegir og lífeðlisfræðilegir þættir 
Í rannsókn þeirra Andersen og félaga (2007) var einnig skoðað tengingin á milli sálfélagslegraþátta 

og alvarlegar stoðkerfisverkja. Til að skoða sálfélagslegu þættina notuðust rannsakendur við 

spurningarlista frá “The Danish National Institiute of Occupational Health” sem spyr um 10 vinnutengda 

þætti og 9 þætti sem varða félagslegan stuðning. Einnig bættu þeir við spurningum varðandi stjórnun 

innan vinnustaðarins. Einstaklings- og heilbrigðisþættir sem spurt var um voru; menntunarstig, líkamleg 

hreyfing, BMI, hræðsla við ákveðnar hreyfingar og verkjavítahringur metinn með Fear-Avoidance Beliefs 

Questionnaire (FABQ). Heilsukvíði var metinn með Whiteley Index sem er sjálfsmatskvarði. Staða verkja 

var metinn út frá því hve mikið verkirnir hefðu verið að trufla einstaklinginn síðustu 12 mánuði. (Andersen 

o.fl., 2007). Þeir komust að þeirri niðurstöðu að samband væri á milli sterkt samband milli 
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sálfélagslegraþátta tengdum vinnu eins og lítillar ánægju í vinnu, lítillar stjórnunar á vinnu, lítils 

félagslegs stuðnings samstarfsfélaga og stoðkerfisverkja. Einnig juku hræðsla við ákveðnar hreyfingar 

og heilsukvíði áhættuna á stoðkerfisverkjum. Þessir þættir höfðu áhrif á stoðkerfisverki hvar sem var í 

líkamanum (Andersen. H. J., Haahr. P. J. Og Frost. P., 2007). 

Samkvæmd kerfisbundnu rannsókninni sem Costa og Vieira (2010) gerðu voru aldur, kyn, 

reykingar og hár líkamsþyngdarstuðull þættir sem juku líkurnar á stoðkerfisverkjum í vinnu. Andersen 

og félagar (2007) komst að sömu niðurstöðu en þeir ályktuðu sem svo að lágt menntunarstig tengdist 

verkjum í hálsi og öxlum og hár líkamsþyngdarstuðull tengdist verkjum í hálsi, öxlum og verkjum 

neðarlega í fótum. 

1.4 Staða forvarna gegn vinnutengdum stoðkerfisverkjum 
Árið 2004 fékk stoðkerfisverkjateymi National Occupational Reachers Agenda (NORA) það verkefni 

að auka þekkingu okkar á forvörnum gegn stoðkerfisverkjum (Waters, 2004). Þeir komust að þeirri 

niðurstöðu og það þurfti frekari rannsóknir en þær sem voru til staðar til að þróa nýjar og gamlar aðferðir 

til að koma í veg fyrir vinnutengda stoðkerfisverki. Þeir vildu leggja áherslu á að rannsaka áhrif 

eftirfarandi atriða: 

- Breytileiki á vinnuumhverfi  

- Áhrifaríkar vinnuaðferðir  

- Val á stöðu, hreyfingum og aflbeitingu  

- Fræðsla og kennsla um vinnuvistfræði  

- Kostir og hagnaður af vinnuvinstfræðilegri inngribiun  

- Val á verkefnum í vinnu  

1.5 Kostnaður vegna veikindadaga tengdum stoðkerfisverkjum 
Leyfi frá vinnu vegna stoðkerfisverkja getur haft kostnaðarsöm áhrif á samfélagið. Rannsókn sem 

var gerð árið 2003 kom í ljós að 13% fullorðinna í Bandaríkjunum töldu sig  skila skertu vinnuframlagi 

vegna stoðkerfisverkja (Stewart, Ricci,  og Chee, 2003). Þeir sem tóku þátt í rannsókninni töldu minnkað 

vinnuframlag sitt vera sambærilegt við að missa 4,6 klst á viku úr vinnu vegna verkja (Stewart.o.fl., 

2003). Árið 2008 var talið að í Bandaríkjunum hefðu um 100 milljónir fullorðina þjáðist af langvinnum 

verkjum (Gaskin, 2012). Kostnaðurinn á samfélagið í heild sinni, kostnaður við heilbrigðistþjónustu fyrir 

þessa einstkalinga og kostnaður vegna vinnu missis, var metin á bilinu 560-635 miljarðar dollara árið 

2010. Þegar litið var til þess kostnaðar sem var tilkominn vegna skrets vinnuafls vegna krónískra verkja 

var talið að kostnaðurinn væri á bilinu 299-335 miljarðar dollara (Gaskin, 2012).  Þetta er líklega hægt 

að yfirfæra á önnur lönd og er því ljóst að kostnaðurinn bakvið stoðkerfisverki á samfélagið er mikill.  
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2 Markmið 
Rannsóknirnar hér að framan sýna að samspil lífeðlisfræðilegra-, lífaflfræðilegra- og sálfélagslegra 

þátta spilar stórt hlutverk þegar kemur að áhættuþáttum fyrir stoðkerfiseinkenni sem tengjst vinnu. 

Þessir þættir hafa áhrif á vinnuframlag og auka líkur á að einstaklingar verði frá vinnu einhverja daga. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um allan heim á vinnutengdum stoðkerfiseinkennum en fáar 

rannsóknir taka fyrir ákveðnar starfstéttir eða eru nægjannlega víðtækar til að hægt sé að fá heildar 

mynd fyrir ákveðnar starfstéttir. Engar rannsóknir hafa þó verið gerðar á Íslandi á umfangi 

stoðkerfiseinkenna hjá iðnaðarmönnum, en iðnaðarmenn vinna oft líkamlega erfiða vinnu í 

afkáranlegum stellingum með mikið af endurteknum hreyfingum. 

 Markmið þessarar ritgerðar er að reyna að fá betri mynd af umfangi stoðkerfiseinkenna hjá 

rafvirkjum á Íslandi og hvort þeir fá einhverja forvarnamiðaða fræðslu gegn stoðkerfiseinkennum, hvar 

þeir fá fræðslu ef svo ber undir og hversu mikla. Leitast er eftir því að varpa ljósi á hvernig staðan er 

varðandi fræðslu um forvarnir gegn stoðkerfiseinkennum í námi í rafvirkjun og fyrir rafvirkja sem eru á 

vinnumarkaðnum. 

 

Rannsóknarspurningar 

 

1. Eru stoðkerfisverkir raunverulegt vandamál hjá rafvirkjum? 

2. Er lögð áhersla á forvarnir gegn stoðkerfiseinkennum í námskrám rafvirkjunnar? 

3.  Þarf að auka fræðslu í námi til rafvirkjunnar á Íslandi á þeim þáttum sem auka hættu 

á vinnutengdum stoðkerfisverkjum? 
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3 Efni og aðferðir 
Námskrár í námi til rafvirkjunar voru rýndar og könnun lögð fyrir starfandi rafvirkja um hversu mikla 

fræðslu þeir hefðu hlotið hvað þetta varðar og hvar þeir hefðu hlotið fræðsluna. 

3.1 Nám í rafvirkjun  
Í mars 2017 voru skoðaðir þeir áfangar sem kenndir eru í grunnámi í rafvirkjun í þeim níu skólum sem 

buðu upp á grunnám. Leitast var eftir því að sjá hvort að einhverjir áfangar legðu áherslu á fræðslu 

varðandi stoðkerfiseinkenni í tengslum við störf og forvarnir gegn þeim, rétta líkamsbeitingu og 

ásættanlegt vinnuumhverfi. Upplýsingar um hvaða áfangar voru kenndir í hverjum skóla voru 

aðgengilegar á heimasíðum skólanna. Farið var bæði yfir val- og skylduáfanga á þeim námsleiðum sem 

stóðu til boða fyrir nema í rafvirkjun. Ekki var hægt að nálgast áfangalýsingar hjá öllum skólunum en 

þau námskeið sem voru kennd voru að mestu leyti eins milli skóla og með sömu áherslur á hvaða þætti 

væri horft við mat á nemendum (Tafla 2). Þrátt fyrir að ítarlegar upplýsingar sé hægt að finna í 

áfangalýsingum er ekki hægt að útiloka mun á kennsluaðferðum og áherslum mismunandi kennara. 

Einnig var skoðað hvaða kröfur væru gerðar til nemenda þegar kom að sveinsprófi, hvaða efni var til 

prófs og hvað var lagt til grundvallar við einkunnargjöf. Farið var yfir þau námskeið sem endurmenntun 

bauð uppá og hvort þau tengdust forvörnum gegn stoðkerfisverkjum.  

 

Tafla 2: Þeir skólar sem kenndu grunnnám í rafiðn eða rafvirkjun, hvaða upplýsingar voru á 
heimasíðunni og tilvísanir 

 

Skóli Námskrár Námskeiðslýsingar Tilvísanir 

 
Raftækniskóli 
Tækniskólans í 
Reykjavík 

 

x 

 

x 

(Raftækniskólinn, 

2015) 

 
Fjölbrautarskólinn í 
Breiðholti 

 

x 

 

 

(Fjölbrautarskólinn í 

Breiðholti, 2015) 

 
Fjölbrautarskóli 
Vesturlands á Akranesi 

 

x 

 

x 

(Fjölbrautarskóli 

Vesturlands á 

Akranesi, 2014) 

 
Fjölbrautarskóli 
Norðurlands vestra 

 

x 

 

 

(Fjölbrautarskóli 

Norðurlands vestra, 

e.d) 

 
Verkmenntaskólinn á 
Akureyri 

 

x 

 

x 

(Verkmenntakólinn 

á Akureyri, 2009) 
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Verkmenntaskóli 
Austurlands 

 

x 

 

x 

(Verkmenntakóli 

Austurlands, e.d) 

 
Fjölbrautarskóli 
Suðurnesja 

 

x 

 

 

(Fjölbrautarskóli 

Suðurnesja, 2009) 

 
Fjölbrautarskóli 
Suðurlands 

 

x 

 

 

(Fjölbrautarskóli 

Suðurlands, e.d) 

 

3.2 Könnun um algengni vinnutengdra stoðkerfisverkja og staða á 
fræðslu um forvarnir gegn þeim  

Lögð var fyrir könnun inn á Facbook hópnum “Rafvirkjar á Íslandi”. Hópurinn innihélt einstaklinga sem 

unnu við rafvirkjun. Haft var samband við stjórnendur hópsins og aðgangur fenginn að honum. Í hópnum 

voru 1.997 einstaklingar þegar könnunin var gerð en sett voru þau skilyrði að þeir sem tækju þátt í 

könnuninni hefðu lokið sveinsprófi og hefðu unnið við iðnina í 3 ár. Spurningarlistinn sem notast var við 

í könnuninni var búinn til frá grunni af höfundi. Ekki þurfti leyfi frá Vísindasiðanefnd við fyrirlögn listans 

samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu nefndarinnar. Markmið spurningarlistans var þríþætt: - að sjá 

hversu algeng stoðkerfiseinkenni væru innan starfstéttar rafvirkja,  

- fá framhvort rafvirkjar hefðu hlotið einhverja fræðslu og þá hve mikla,  

- fá fram hvar rafvirkjar hefðu hlotið fræðslu.  

Spurningalistan og skilgreiningu á stoðkerfiseinkennum má sjá í viðauka I.  

3.2.1 Framkvæmd  
Spurningarlistinn um umfang stoðkerfiseinkenna og stöðuna í forvörnum gagnvart þeim meðal rafvikja 

var útbúinn vorið 2017. Listinn var lesinn yfir af sjúkraþjálfara, skólameistara framhaldsskóla og þrem 

ótengdum aðilum. Könnunin var síðan gerð virk á Facebook hópnum “Rafvirkjar á Íslandi” þann 28. júlí 

2017. Í póstinum sem settur var inn á Facebook hópinn kom fram upplýsingar um könnunina, tilgang 

hennar og hvaða skilyrði væru fyrir þátttöku. Ítrekun var send á hópinn 10. ágúst 2017. Notast var við 

forritið LimeSurvey (LimeSurvey TM, Hamburg, Germany). við fyrirlögn könnunarinnar. Könnunin var 

opin til 13. ágúst 2017 og höfðu þá 134 einstaklingar svarað könunninni að fullu en 15 einstaklingar luku 

ekki við könnunina og var þeim svörum sleppt við úrvinnslu gagna. Könnunin er ekki rekjanleg. 

3.2.2  Greining gagna 
Við úrvinnslu gagna var notast við Lime Survey og Microsoft Excel 2016. Þegar lokað hafði verið fyrir 

könnunina voru gögnin flutt yfir í Microsoft Excel 2016 og notast var við það forrit við uppsetingu á 

tölfræðigögnum og súluritum. Notast var við forritið til að finna prósentu hlutfall svara og uppsetningu 

súlurita. Notast var við Lime Survey til að skoða hvernig þeir sem fundu fyrir miklum stoðkerfisverkjum 

og stoðkerfisverkjum að einhverju leyti svöruðu spurningum um stoðkerfisverki og fræðslu til að 

fyrirbyggja þá. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Staða forvarna í námi í rafvirkjun  
Í námskrám þeirra skóla sem kenndu grunnám í rafiðn eða nám í rafvirkjun (Tafla 3) er hvergi er talað 

um eða lögð áhersla á hvernig hægt sé að beita sér á þann máta sem er hagstæðastur fyrir líkamann. Í 

náminu er ekki farið í líkmasbeitingu þegar verið er að flytja og færa til þunga hluti né fjallað um almennar 

forvarnir gegn þeim. Mismunandi er eftir skólum hvort gefin sé út námsskeiðslýsing á hverju námskeiði 

fyrir sig, en allir skólarnir gefa upp námsbrautarlýsingar þar sem sýnt er hvaða áfangar eru kenndir. 

 Í engum áföngum í námskrám iðnskólanna er fjallað um eða lögð áhersla á vinnustaðaöryggi, 

aðbúnað eða forvarnir gegn stoðkerfisverkjum. Þó voru kenndir fjórir áfangar í verktækni en þar er 

aðalega farið í öryggisreglur við vinnu og meðhöndlun ákveðinna reglur varðandi öryggi við notkun 

áhalda. Þegar lesið er yfir áfangalýsingarnar, kemur í ljós að það er ekki alltaf samræmi þegar kemur 

að innihaldi og áheyrslu atriðum á milli skóla. Til dæmis er aðeins talað um öryggisreglur í 

námsskeiðslýsingu hjá Verkmenntaskólanum á Akureyri en ekki fjallað um hvernig á að meðhöndla 

verkfæri. Hins vegar í námskeiðslýsingu hjá Fjölbrautarskóla Vesturlands á Akranesi, kemur fram að 

áherslunar í áfanganum séu að nemendur kynnist reglum sem lúta að öryggi og vinnuvernd og 

regulgerðarákvæðum sem tengjast þeirri verkfærni sem kennd er (Fjölbrautarskóli Vesturlands á 

Akranesi, 2014).  

 Eftir nám í rafvirkjun og 48 vikna samning get einstaklingar tekið sveinsprófi og þar með hlotið 

réttindi sem löggildir rafvirkjar. Sveinsprófið á að endurspelga námskröfur, umfang og skipulag námsins 

samkvæmt aðalnámsskrá og kröfum atvinnulífsins. 

 

Verklegur hluti sveinsprófs skiptist eftir atvikum í: 

 a verktækni, þar með taldar öryggisreglur, vinnulag og handbragð, 

 b hreinlæti og umgengni, 

 c prófverkið, þar með talið mál, útlit, verkun, bragð o.fl., 

 d áfangapróf samkvæmt reglum iðngreinarinnar, 

 e ferilbók vinnustaðanáms, 

 f verkáætlanir, vinnuskipulagningu, efnislistun og tækjaáætlanir, 

 g hönnun prófverkefnis. 

          (Stjórnartíðindi, 2009) 

 

 Þrátt fyrir að talað sé um öryggisreglur, vinnulag og handbragð þá eru þeir þættir ekki metnir til 

einkunnar í sveinsprófi. Vinnulagið og handbragðið sem talað er um er meira tengt því hvernig verkið er 

unnið og því skilað af sér en ekki hvernig hagstæðast er fyrir þann sem vinnur verkið að beita sér við 

það (Sveinsprófsnefnd rafiðna, sterstraumi, 2017). Rafiðnaðarskólinn sér um meistaranám rafvirkja og 

heldur námskeið í endurmenntun fyrir rafvirkja. Þegar skoðuð eru þau námskeið sem skólinn hefur upp 

á að bjóða árið 2017 er hvergi hægt að finna námskeið sem fjalla um líkamsbeitingu við vinnu og fræðslu 

um forvarnir gegn áhættuþáttum og stoðkerfisverkjum (Rafiðnaðarskólinn, 2017).  
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4.2 Niðurstöður úr könnun 

4.2.1 Almennt 
Alls svöruðu 131 rafvirki könnuninni. Einstaklingarnir voru úr öllum aldurshópum, 25 ára og yngri og 

upp í 55 ára og eldri eins og sjá á Mynd 3.  Flestir voru á aldrinum 25-30 ára eða 26,7% einstaklinganna 

þar á eftir voru flestir á aldrinum 30-35 ára en 20,6% einstaklinganna voru á þeim aldri. Fæstir voru á 

aldrinum 50-55 ára eða 3,8% einstaklinganna. Starfsaldur einstaklinganna var misjafn en flestir höfðu 

unnið sem rafvirkjar í 5-10 ár eða rúmlega fjórðungur þátttakanda og þar á eftir voru einstaklingar sem 

hefðu unnið sem rafvirkjar í 10-15 ár en það voru tæplega fjórðungur einstaklinganna (Mynd 3). Fæstir 

höfðu unnið í 25-30 ár og 30-35 ár (Mynd 4).  

 

 

Mynd 3: Aldursdreifing þátttakenda.  

 

 

Mynd 4: Dreifing á starfsaldri þátttakenda.  
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Í könnuninni voru rafvirkjarnir spurðir um hvort þeir hefðu fundið fyrir stoðkerfisverkjum sem þeir 

tengdu við vinnuna sem rafvirkjar. Af þeim 131 rafvirkja sem svaraði könnuninni voru aðeins 25 sem 

sögðust ekki finna fyrir stoðkerfisverkjum eða 19,1%, 30 rafvirkjar sögðust finna fyrir litlum verkjum, 50 

fundu fyrir stoðkerfisverkjum að einhverju leiti og 26 fundu fyrir miklum stoðkerfisverkjum. Það þýðir að 

80,9% þeirra sem svöruðu könnuninni fundu fyrir stoðkerfisverkjum sem þeir tengdu við vinnu sína sem 

rafvirkjar (Mynd 5). 

 

 

Mynd 5: Dreifing svarmöguleika við spurningu um hversu miklum stoðkerfisverkjum þáttakandi finni fyrir  

 

 Spurt var um hvort einstaklingarnir hefðu hlotið einhverja fræðslu um þá þætti sem auka líkur á 

stoðkerfisverkjum. Einnig var spurt um hvort þeir hefðu fengið fræðslu um áhættuþætti tengda 

stoðkerfisverkjum, fræðslu um líkamsbeitingu og fræðslu um hvernig best væri að haga vinnu sinni til 

minnka líkur á stoðkerfisverkjum. Niðurstaðan var sú að 75,6% höfðu ekki hlotið neina fræðslu um þá 

áhættuþætti sem ýttu undir stoðkerfisverki við vinnu, 63,4% höfðu ekki hlotið neina fræðslu um 

líkamsstöðubeitingu og 61,8% höfðu ekki hlotið neina fræðslu um hvernig best væri að hagræða vinnu 

sinni til að minnka líkurnar á stoðkerfisverkjum. Aðeins 2,3% höfðu hlotið mikla fræðslu um 

líkamsstöðubeitingu og hagræðingu á vinnu, en aðeins 1,5% um þá áhættuþætti sem snéru að 

stoðkerfisverkjum (Mynd 6).  

Þegar farið er yfir svör þeirra rafvirkja sem sögðust hafa fengið mikla fræðslu um þau þrjú atriði sem 

spurt var um, kom í ljós að sú fræðsla sem þeir hefðu fengið kom úr vinnustaðanámi og námskeiðum í 

vinnunni. Enginn af þeim sem hafði fengið mikla fræðslu fékk hana í náminu. Þegar horft var á starfsaldur 

þeirra sem sögðust hafa hlotið mikla fræðslu, voru þeir allir með mismunandi starfaldur og því engin 

tengsl við fræðslu og mismunandi tímabil þar sem iðnin var kennd. Þegar rafvirkjarnir voru spurður út í 

það hvar þeir hefðu hlotið fræðsluna voru svörin misjöfn og gátu einstaklingarnir valið fleiri en einn 

valmöguleika. Fæstir, eða um 12% hefðu hlotið hana í öðru námi en námi í rafvirkjun. Einungis 23% 

sögðust hafa hlotið hana í skólanum við nám í rafvirkjun, 20% í vinnustaðanáminu, 14% á námskeiðum 

á vinnustað eftir að námi lauk og 22% annarsstaðar (Mynd 7). 
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Mynd 6: Dreifing svarmöguleika við spurningu um hversu mikla fræðslu þáttakendur fengu um þætti 
tengdum forvörnum gegn stoðkerfisverkjum við vinnu.  

   

 

 

Mynd 7: Dreifing svarmöguleika við spurningu um hvaðan þáttakendur fengu fræðslu um þætti 
tengdum forvörnum gegn stoðkerfisverkjum við vinnu. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Enga	 Litla	 Að	einhverju	leiti Mikla	

Fræðsla

Áhættuþættir Líkamsstöðubeiting Hagræðing

22.917%

19.792%

11.458%

23.958%
21.875%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Í	skólanum	þar	sem	þú	
lærðir	rafvirkjun

Í	vinnustaðarnáminu	
þegar	ég	var	að	læra	

rafvirkjan	

Í	tengslum	við	annað	
nám	en	í	námi	í	

rafvirkjun

Á	námskeiði	á	
vinnustað	eftri	að	

námi	í	rafvikjun	lauk

Annars	staðar

Hvaðan	fræðslan	kom



  

15 

4.2.2 Þeir sem fundu fyrir miklum stoðkerfisverkjum eða 
stoðkerfisverkjum að einhverju leiti 

Sjötíu og sex einstaklingar sem sögðust finna fyrir að einhverju leyti eða miklum stoðkerfisverkjum og 

þeir tengdu við vinnu sína voru skoðaðir. Kom þá í ljós enginn af þessum 76 töldu sig hafa hlotið mikla 

fræðslu um líkamsstöðubeitingu, áhættuþætti eða hagræðingu á vinnu. Mjög fáir töldu sig hafa fengið 

fræðslu að einhverju leyti, eða einungis einn af þeim um áhættuþætti, þrír um líkamsstöðubeitingu og 

sex um hagræðingu á vinnu (Mynd 8). Þessir einstaklingar voru allir á mismunandi aldri og með 

mislangan starfsaldur (Mynd 9 og Mynd 10).  

 

Mynd 8: Hlutfall þeirra sem hlutu fræðslu sem fundu fyrir miklum stoðkerfisverkjum eað 
stoðkerfisverkjum að einhverju leyti.  

 

 

 

Mynd 9: Dreifing á aldri þeirra þáttakenda sem fundu fyrir miklum stoðkerfisverkjum eða 
stoðkerfisverkjum að einhverju leyti 
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Mynd 10: Dreifing á starfsaldri þeirra þáttakenda sem fundu fyrir miklum stoðkerfisverkjum eða 
stoðkerfisverkjum að einhverju leyti  

 

4.2.3 Þeir sem fengu mikla fræðslu 
Fáir rafvirkjar töldu sig hafa fengið mikla fræðslu um forvarnir gegn stoðkerfisverkjum, einungis einn 

hafði fengið mikla fræðslu um líkamsstöðubeitingu, tveir um áhættuþætti stoðkerfisverkja og tveir um 

hvernig best væri að haga vinnu til að minnka líkur á stoðkerfisverkjum (Tafla 3). Fræðslan sem þeir 

fengu kom úr ýmsum áttum en sá sem fékk fræðslu um líkamsstöðubeitingu fékk fræðslu í 

vinnustaðanámi og í námskeiðum á vinnustað. Þeir einstaklingar sem fengu mikla fræðslu um 

áhættuþætti og hagræðingu á vinnu voru tveir, Annar þeirra sagðist hafa fengið fræðsluna í námi sínu í 

rafvirkjun, í vinnustaðanámi, í öðru námi en rafvirkjun, á námskeiði á vinnustað eða annars staðar. Hinn 

rafvirkinn hlaut sína fræðslu í vinnustaðanámi og á námskeiði tengdu vinnunni (Tafla 3). Hægt var að 

haka við fleiri en eitt svar.  
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Tafla 3: Hvar einstaklingar sem hlutu mikla fræðslu fengu hana. 

 
Hvaðan kom fræðslan? 

 
Líkamstöðubeiting 

 
Áhættuþættir 

 
Hagræðing á 

vinnu 
 

Fjöldi rafvirkja  
 

1 
 

2 
 

2 

 
Í skólanum þar sem þú 

lærðir rafvirkju 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Í vinnustaðanáminu þegar 
ég var að læra rafvirkjun 

 
1 
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2 

 
Í tenglsum við annað nám 

 
0 

 
1 
 

 
1 

 
Á námskeði á vinnustað 

 
1 

 
                   2 

 
2 

 
Annars staðar 

 
0 

 
                   2 

 
2 

 



  

18 

5 Umræður 
 

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar voru þær að vinnutengdir stoðkerfisverkir meðal rafvirkja hafa 

lítið verið rannsakaðir. Ekki fundust neinar rannsóknir á þeim hópi einstaklinga. Niðurstaða könnunar 

sem höfundur lagðii fyrir rafvirkja sýndi fram á að mikill meirihluti sagðist hafa fundið fyrir 

stoðkerfisverkjum sem þeir tengdu við vinnu og hefðu verið til staðar í þrjá mánuði eða meira. 

Rafvirkjarnir sem svöruðu könnunninni sögðust fæstir hafa hlotið fræðslu um forvarnir gegn 

stoðkerfisverkjum. Þegar litið var á námskrár þeirra skóla á Íslandi sem kenndu grunnám í rafiðn og 

rafvirkjan þá var hvergi lögð áhersla á forvarnir gegn stoðkerfisverkjum í náminu.  

Því er hægt að álykta að stoðkerfisverkir tengdir vinnu séu vandamál hjá rafvirkjum. Mikill minnihluti 

rafvirkja hafði hlotið fræðslu um forvarnartengda þætti gegn stoðkerfisverkjum og hvergi var hún nefnd 

í námskrám og áfangalýsingum námsbrauta í rafvirkjun. Það þarf því að auka fræðslu í námi í rafvirkjun 

til að minnka líkur á vinnutengdum stoðkerfisverkjum.  

Stoðkerfisverkir eru stórt vandamál meðal fullorðinna einstaklinga (Parsons, o.fl., 2007). Margir þættir 

geta aukið hættuna á stoðkerfisverkjum þ.m.t. lífeðlisfræðilegir-, sálfélagslegir- og lífaflfræðilegirþættir 

(Andersen, Haahr og Frost, 2007). Þar sem ófullnægjandi vinnuumhverfi getur ýtt undir að 

lífeðlisfræðilegir- og sálfélagslegirþættir auki líkur á stoðkerfisverkjum er nauðsynlegt að einstaklingar 

þekki þá og hafi stjórn á þeim. Stoðkerfisverkir geta haft áhrif á vinnuframlaga einstaklinga og eru 

kostnaðar samir fyrir þjóðfélagið (Gaskin, 2012). 

 

5.1 Rannsóknarspurningarnar 

5.1.1 Eru stoðkerfisverkir raunverulegt vandamál hjá rafvirkjum á 
Íslandi? 

Þar sem ekki voru til rannsóknir sem studdu þann grun rannsakanda að stoðkerfisverkir væru vandamál 

meðal rafvirkja á Íslandi þurfti að byrja á þvi að svara rannsóknarspurningunni “Eru stoðkerfisverkir 

raunverulegt vandamál hjá rafvirkjum?”.  Niðurstöður könnunar sem höfundur lagði fyrir rafvirkja á Íslandi 

sýndi að mikill meirihluti (81%) þátttakenda sagðist finna fyrir stoðkerfisverkjum sem þeir tengdu við 

vinnu sína sem rafvirkjar.  

Erfitt er að bera þessar niðurstöður saman við sambærilegar rannsóknir þar sem þær eru ekki 

til. En ef horft er til annarra rannsókna á umfangi stoðkerfisverkja tengdum vinnum óháð starfstéttum 

hvar sem er í heiminum kemur í ljós að þessar niðurstöður eru í samræmi við þær (Miranda o.fl., 2013). 
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5.1.2 Er lögð áhersla á fræðslu um forvarnir gegn stoðkerfisverkjum í 
námi í rafvirkjun á Íslandi 

Þegar námskrá og námskeiðislýsingar voru skoðaðar í þeim níu framhaldsskólum sem kenna grunnnám 

og framhaldsnám í rafiðn kom í ljós að enginn þeirra lagði áherslu á þætti sem gætu fyrirbyggt 

stoðkerfisverkivið vinnuna í faginu. Hvergi var talað um líkamsbeitingu, áhættuþætti eða hvernig hægt 

er að hagræða vinnunni til að minnka áhættuna á stoðkerfisverkjum. Þegar litið er til þátta sem snúa að 

sveinsprófinu er þar ekki horft til þátta eins og líkamsstöðubeitingu og hagræðingu á vinnuumhverfi við 

mat á færni nemenda. Í námskeiðum til endurmenntunar voru heldur ekki í boði námskeið til að fræða 

um forvarnir gegn stoðkerfisverkjum.  

Sú fræðsla sem rafvirkjar hlutu komu úr ýmsum áttum. Þátttakendur sögðust hafa hlotið hana í 

skólunum þar sem þeir lærðu rafvirkjan, í vinnustaðanámi í rafvirkjun, í tengslum við annað nám en nám 

í rafvirkjun, á námskeiði á vinnustað og annars staðar. Ekki var spurt nánar í könnunni út í það hvar þeir, 

sem sögðust hafa fengið fræðslu annars staðar, fengu hana.  

 

5.1.3 Þarf að auka fræðslu í nám til rafvirkjunnar á Íslandi á þeim 
þáttum sem auka hættu á vinnutengdum stoðkerfisverkjum? 

Niðurstaðan er sú að það er lögð mjög lítil áhersla á forvarnartengda þætti í námi í rafvirkjun á 

Íslandi. Lítil sem engin áhersla er lögð á þætti eins og líkamsstöðubeitingu, fræðslu um áhættuþætti og 

hagræðingu á vinnu til að minnka líkur á stoðkerfisverkjum tengdum vinnu þeirra sem rafvirkjar í námi í 

rafvirkjun. Af þeim sem fundu fyrir miklum stoðkerfisverkjum, eða að einhverju leyti, hafði enginn hlotið 

mikla fræðslu tengda forvörnum gegn stoðkerfisverkjum í vinnu. Fæstir höfðu fengið fræðslu sem snéri 

að líkamsstöðubeitingu en 80% sögðust ekki hafa hlotið neina fræðslu. Ekki fundust neinar rannsóknir 

tengdar rafvirkjum sem hægt var að notast við til samanburðar á niðurstöðum. 

 

5.2 Takmarkanir 
Nokkrar takmarkanir voru við gerð þessarar ritgerðar og þær helstar eru hversu lítið þetta málefni hefur 

verið skoðað. Fáar rannsóknir eru til um tilteknar iðngreinar og stoðkerfisverkjum út frá vinnu í einstökum 

greinum. Þær rannsóknir sem eru til tengjast oft ákveðnum vinnustöðum eða eru ekki unnar með 

sterkum rannsóknaraðferðum. Í námskrám þeirra framhaldsskóla sem kenna rafvrikjun á Íslandi voru 

áfangalýsingar ekki alltaf aðgengilegar og því ekki hægt að meta að fullu hvort áhersla væri lögð á 

forvarnir gegn stoðkerfisverkjum. Það var heldur ekki litið til þess hvort kennarar í ákveðnum skólum 

leggðu áherslu á forvarnir í kennslu þó það væri ekki tekið fram í áfangalýsingu. Hver sem er innan 

hópsins Rafvirkjar á Íslandi gat tekið þátt í könnuninni þótt skilyrði hefði verið sett um að einstaklingar 

hefðu lokið sveinsprófi og unnið við iðnina í þrjú ár. Ekki var hægt að koma í veg fyrir að þeir sem 

uppfylltu ekki þau skilyrði tækju þátt. Því var rannsakandi ekki á staðnum og gat ekki svarað spurningum 

sem snéru að könnuninni í eigin persónu. Einnig hefði fjöldi þátttakenda mátt vera meiri og fleiri í hverjum 

aldursflokki til að gefa marktækari niðurstöður og til að hægt hefði verið að bera saman mismuandi 

aldurshópa og starfaldur. 
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5.3 Styrkleikar 
Rannsakandi útbjó spurningarlistann í því augnamiði að kalla fram svar við rannsóknarspurningunni. 

Þátttaka var meiri en búist var við og dreifing á aldri og starfaldri gaf góða heildarmynd af umfangi 

stoðkerfisverkja og fræðslu um forvarnir tengdum þeim. Helstu niðurstöður voru afgerandi. Námskrár 

voru aðgengilegar hjá öllum skólunum og þótt að áfangalýsingarnar og áherslur væru ekki til staðar hjá 

öllum skólunum voru áfangarnir alltaf þeir sömu. Námskeiðslýsingarnr voru margar hverjar nákvæmar 

og þau atriði sem lögð var áhresla á voru skýr. Þessi ritgerð gefur góða mynd af stöðu forvarna í námi í 

rafvirkjun og að þar er víða pottur brotinn. Hún gefur einnig til kynna að stoðkerfisverkir tengdri vinnu 

eru algengir hjá rafvirkjum. Þessar upplýsingar er hægt að nota til að reyna að auka fræðslu um 

forvarnartengda þætti þegar kemur að vinnu við rafvirkjun. Með aukinni fræðslu væri hægt að lækka 

hlutfall þeirra sem finna fyrir stoðkerfisverkjum og í framhaldi af því væri æskilegt og áhugavert að skoða 

hvort fjarvera frá vinnu vegna stoðkerfisvanda minnki.  

5.4 Frekari rannsóknir 
Til að fá betri mynd á algengni stoðkerfisverkja og stöðu á fræðslu um forvarnir gegn þeim er hægt að 

skoða nokkra þætti betur. Hægt væri að skoða hvort kennararnir sjálfir leggi áherslu á þá þætti sem 

snúa að forvörnum gegn stoðkerfiseinkennum í kennslu sinni og hvort meistarar leggi áherslu á þessa 

þætti í verknámi í rafvirkjun. Þar sem hluti þáttakenda sagðist hafa fengið fræðslu annars staðar en gefið 

var upp í valkostum, væri fróðlegt að sjá hvar þeir fengju þá fræðslu. Hægt væri að skoða hvort lögð sé 

áhersla á fræðslu um forvarnir í námi í rafvirkjun í öðrum löndum og hvernig það hafi reynst. Þá væri 

hægt að spurja rafvirkja hvort þeim þætti fræðsla um forvarnir gegn stoðkerfisverkjum ábótavant í námi 

þeirra í rafvirkjun. Hægt væri að rannsaka stoðkerfisverki hjá rafvirkjum nánar með tilliti til staðsetninga 

verkjanna og hvort hægt sé að tengja þá við einhverja ákveðna þætti vinnu þeirra sem rafvirkja. Þá væri 

hægt að rannsaka hvort rafvirkjar teldu stoðkerfisverkina hafa áhrifá vinnuframalag þeirra í vinnu þeirra 

sem rafvirkjar.  
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6 Ályktanir 
Stoðkerfisverkir eru stórt vandamál út um allan heim. Þau hafa áhrif á getu einstaklinga til að sinna 

vinnunni sinni og auka kostnað vegna aukinna veikindadaga tengdum þeim. Þegar skoðað var hvort 

lögð væri áhersla á forvarnir gegn stoðkerfiseinkennum og verkjum kom í ljós að enginn áfangi í námi 

til rafvirkjunar lagði áherslu á líkamsstöðubeitingu, fræðslu um áhættuþætti né hvernig best væri að 

hagræða vinnu til að minnka hættuna á stoðkerfisverkjum í framtíðinni. Þá voru engin námskeið í 

endurmenntun sem lögðu áherslu á þessa þætti og ekki var lögð áhersla á þá þegar einstaklingar voru 

metnir í sveinsprófi til rafvirkjunnar. Niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir rafvirkja sem hefðu stundað 

iðnina í 3 ár eða lengur gáfu til kynna að meiri hluti þeirra fundu fyrir stoðkerfiseinkennum/verkjum, sem 

hefðu staðið yfir í 3 mánuði eða lengur, sem þeir tengdu við vinnu sína sem rafvirkjar. Þeir hefðu hlotið 

litla fræðslu um líkamsstöðubeitingu, áhættuþætti og hvernig best væri að haga vinnu sinni til að minnka 

líkur á stoðkerfisverkjum. Fæstir hefðu fengið fræðslu um líkamsstöðubeitingu. Mikilvægt er að bæta úr 

þessu með því að endurskoða og endurskipuleggja námsefni og nám í rafvirkun. 
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8 Fylgiskjöl 

8.1 Fylgiskjal 1 
Kynning til væntanlegra þátttakenda í könnun um algengni stoðkerfisverkja og fræðslu um 
forvarnir gegn þeim  

Sæl/Sæll  

Ég er sjúkraþjálfaranemi á fjórða ári við Háskóla Íslands og er að vinna Bs. verkefnið mitt. Verkefnið gengur út á 

að rannsaka hvort auka þurfi áherslur á fyrirbyggjandi þætti gegn stoðkerfisverkjum í námi í rafvirkjun á Íslandi. 

Megin tilgangur könnunarinnar er að afla upplýsinga um algengi stoðkerfisverkja hjá rafvirkjum á Íslandi og hvort 

þeir hafi hlotið einhvers konar fræðslu tengda forvörnum gegn þeim.  

Stoðkerfisverkir eru verkir í stoðkerfi líkamans eins og vöðvum, liðum og beinum. Dæmi um verki eru bakverkir, 

verkir í hnjám og axlagrind. Þátttakendur þurfa að hafa lokið sveinsprófi og unnið við iðnina í 3 ár. 

Ég væri mjög þakklát ef sem flestir gætu gefið sér tíma til að svara könnuninni. Það tekur u.þ.b 5 mínútur að svara 

henni. Mikilvægt er að sem flestir taki þátt til að tölfræðilegt afl verið sem best.  

Ekki þurfti leyfi vísindasiðanefndar við gerð könnunarinnar. Engar persóngreinanlegar upplýsingar koma fram við 

úrvinnslu rannsóknar né birtingu niðurstaða.  

Þórarinn Sveinsson prófessor við Háskóla Íslands er ábyrgðarmaður könnunarinnar.  

Ef einhverjar spurningar vakna vinsamlegast hafið þá samband við rannsakenda eða ábyrgðarmann 

Kær kveðja og von um góðar undirtektir  

Margrét Ársælsdóttir, Bs. nemi í sjúkraþjálfun 

Netfang: maa34@hi.is 

Sími: 846-7097 

Þórarinn Sveinsson, prófessor 

Netfang: thorasve@hi.is 

Sími: 525-4840 
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8.2 Fylgiskjal 2 
Spurningarlisti um algengni stoðkerfisverkja og fræðslu um forvarnir gegn þeim  

Spurrningarlisti fyrir BS ritgerð - Stoðkerfisverkir í iðngreinum 

 

Skilyrði fyrir þátttöku: Einstaklingurinn þarf að hafa unnið sem rafvirki í 3 ár 

 

Stoðkerfisverkir eru verkir í stoðkerfi líkamans eins og vöðvum, liðum og beinum. Dæmi: bakverkir, 

verkir í hnjám og axlargrind 

 
1. Aldur:___________ 

 
2. Hefur þú fundið fyrir stoðkerfisverkjum sem þú telur tengjast vinnu þinni sem rafvirki 

og hafa staðið yfir í meira en 3 mánuði? 
Enga 
Litla 
Að einhverju leyti  
Mikla  

 
 

3. Fékkst þú fræðslu um forvarnir (aðferðir) til að koma í veg fyrir stoðkerfisverki í náminu 
þínu? 
Enga 
Litla 
Að einhverju leyti 
Mikla 

 
 

4. Fékkst þú fræðslu um þá áhættu þætti sem tengjast stoðkerfisverkjum í náminu þínu? 
Enga 
Litla 
Að einhverju leyti 
Mikla 

 
5. Fékkst þú fræðslu um líkamsstöðubeitingu í náminu þínu? 

Enga 
Litla 
Að einhverju leyti 
Mikla 

  
 

6. Fékkst þú fræðslu um hvernig best væri að haga vinnu þinni til að koma í veg fyrir 
stoðkerfisverki? 

 Enga 
Litla 
Að einhverju leyti 
Mikla 

 
 

7. Ef svarið var já í einhverri/einhverjum af spurningunum 3-6 hér fyrir ofan, hvar fékkstu 
þá þessa fræðslu?  
Í skólanum þar sem ég lærði rafvirkjun 
Í vinnustaðanáminu þegar ég var að læra til rafvirkja 
Í tengslum við annað nám en nám í rafvirkjun 
Í námskeiði á vinnustað eftir að námi í rafvikjun lauk 
Annars staðar 

 


