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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar var að leggja fram tillögur að uppfærslu og 

betrumbætingu á líkamlegu stöðuprófi starfsmanna Slökkviliðs 

höfuðborgasvæðisins (SHS), sem allir starfsmenn sem fara í útköll þurfa að taka 

árlega. Alls tóku 23 starfsmenn SHS þátt í rannsókninni og ný próf voru keyrð 

og borin saman við þau sem nú eru í notkun. Skoðað var hvað slökkvilið annars 

staðar í heiminum kanna í slíkum prófum og notaðar erlendar rannsóknir til að 

ákvarða hvaða próf líkjast best þeim aðstæðum sem verða á vettvangi 

slökkvistarfs. Að auki var skoðað hvort að sömu kröfur ættu að vera gerðar til 

allra aldurshópa og beggja kynja þar sem erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á 

að það hallar á konur þegar það kemur að líkamlegum þáttum eins og styrk og 

loftháðu þoli. Niðurstöður leiddu í ljós að elsti hópurinn, sem starfsmenn á 

aldursbilinu 44-59 ára tilheyrðu, skoruðu lægst á öllum prófum fyrir utan 

gripprófið og er það í samræmi við aðrar rannsóknir. Konurnar voru með 

töluvert lakari gripstyrk, og tveir einstaklingar hefðu fallið á nýju prófunum ef 

þau væru tekin í dag og einn hefði fallið á prófunum sem eru nú í notkun. 

Fylgnin var sterkust með æfingum sem tóku á efri hluta líkamans. Miðað við 

niðurstöður erlendra rannsókna líkist nýja þol og þrekprófið mikið meira þeim 

aðstæðum sem starfsmenn verða fyrir á vettvangi heldur en þau próf sem notuð 

eru nú.   
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Formáli 
Þessi 12 ECTS eininga ritgerð er lokaverkefni mitt í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Ég valdi að gera rannsókn mína hjá SHS vegna þess hversu líkamlega krefjandi starf 

slökkviliðsmanna getur verið og til að hjálpa þeim að innleiða nýtt og betra stöðupróf sem 

starfsmenn í útkallsliði SHS þurfa að taka árlega. Að auki á ég persónuleg tengsl inní 

slökkviliðið þar sem faðir minn og bróðir starfa þar. Vonandi getur þetta samstarf Háskólans 

í Reykjavík og SHS haldið áfram eftir að þessu verkefni líkur. Ég vill þakka starfsmönnum 

SHS fyrir alla þá hjálp sem þeir veittu mér og þá sérstaklega Elíasi Níelssyni sem hjálpaði 

mér mikið í þessari rannsókn. Ég vil að auki þakka Sveini Þorgeirssyni leiðbeinanda mínum 

fyrir alla þá hjálp sem hann veitti mér í gegnum verkefnið. Ég vona að þetta verkefni verði 

SHS að góðum notum og að það hjálpi þeim að koma nýju og uppfærðu stöðuprófi í gagnið.  
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Inngangur 
Fá störf eru jafn líkamlega erfið og starf slökkviliðsmanna, en vinnuaðstæður geta verið 

mjög krefjandi og á tímum hættulegar (Davis og fl., 2002; Michaelides og fl., 2008; Sheaff., 

2010). Þjálfun slökkviliðsmanna gerir þeim kleift að þola þessar aðstæður og geta unnið í 

þeim. Hlutverk þeirra er meðal annars að bjarga mannslífum og er því óhjákvæmilegt að 

gera kröfur um að þeir séu líkamlega og andlega tilbúnir í starfið (Sheaff., 2010). Allir 

starfsmenn í útkallsliði Slökkviliðs höfuðborgasvæðisins (SHS) þurftu að ganga í gegnum 

inntökupróf áður en þeir komast í liðið. Þessi próf eru bæði líkamlega og andlega krefjandi 

og eiga að finna þá  einstaklinga sem eru líkamlega tilbúnir í starfið og hafa hugarfar eða 

andlega burði til þess að sinna því. Þegar umsækjandi hefur náð þessum prófum og stenst 

þær læknisskoðanir sem þeim fylgja er hann fyrst talinn hæfur til starfsins. Þegar 

umsækjandi er orðinn partur af slökkviliðinu er honum skylt að stunda nauðsynlega þjálfun, 

jafnt í starfi sem utan þess, til þess að halda nauðsynlegu þreki, styrk og almennri líkamlegri 

færni. Þjálfarar innan SHS sjá til þess að þjálfun sé hnitmiðuð, krefjandi og til þess fallin að 

skila sér í betri frammistöðu í starfi. Allir starfsmenn á vöktum eða bakvöktum þurfa að taka 

stöðupróf einu sinni á ári. Þetta próf er ekki jafn umfangsmikið og inntökuprófið en því er 

ætlað að prófa alla þá líkamlegu þætti sem starfið krefst. Markmið þessarar ritgerðar og 

rannsóknar er því að betrumbæta þetta stöðupróf þannig að það endurspegli starf 

slökkviliðsmanna betur en núverandi próf gerir. Prófið sem er núna í notkun hefur verið 

notað í mjög langan tíma og er kominn tími á uppfærslu þess að mati þjálfarateymis SHS. 

Nýjar æfingar verða valdar með fræðilegum stuðningi og skoðað hvaða þætti slökkvilið 

annarstaðar í heiminum eru að kanna. Þegar æfingarnar hafa verið valdar verður tekinn hópur 

af starfsmönnum SHS og látinn prufukeyra nýju prófin og gögnin verða borin saman við 

niðurstöður gömlu stöðuprófanna. Lokamarkmið þessa verkefnis er að hjálpa SHS að 

innleiða nýtt og betra stöðumatspróf sem hægt verður að nota.  
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Starf slökkviliðsmanna og mikilvægi þjálfunar 
Starf slökkviliðsmanna á Íslandi er mjög fjölbreytt en um 80% af öllum útköllum SHS eru 

vegna sjúkraflutninga (Elísa Ósk Gísladóttir og Eydís Hlín Arnarsdóttir, 2018). Meðal 

annarra verkefna útkallsliðs utan slökkvistarfs og sjúkraflutninga má nefna björgun á 

fastklemmdu fólki úr bílflökum, köfunarbjörgun í sjó og vötnum, björgun slasaðra utan vega 

og viðbragði við eiturefnaslysum. Einnig sinnir SHS slökkvistarfi í skipum í slipp eða við 

bryggju, og á hafi úti að beiðni Landhelgisgæslunnar (Slökkvilið höfuðborgasvæðisins, 

2000). Starfsmenn í útkallsliði þurfa að vera vel þjálfaðir bæði líkamlega og andlega til þess 

að bregðast rétt við aðstæðum sem myndast í starfi. Starfsfólk er þjálfað í akstri, reykköfun, 

sjó- og vatnaköfun, sjúkraflutningum, eiturefnaköfun og fjölmörgum tæknilega erfiðum 

aðstæðum sem geta skapast í starfi (Slökkvilið höfuðborgasvæðisins, 2000). 

Slökkviliðsmenn þurfa að geta framkvæmt líkamlega mjög erfið verkefni í slæmum 

aðstæðum (Davis og fl., 2002; Michaelides o.fl., 2008; Sheaff., 2010). Slökkviliðsfólk þarf 

að lyfta og draga mjög þunga hluti, koma slöngu og öðrum búnaði upp hæðir og töluverðar 

vegalengdir. Þau þurfa að geta komið fólki í skjól sem hefur misst meðvitund eða slasast í 

eldi eða slysi. Til þess að auka á þetta erfiði þarf slökkviliðsmaður að gera þetta í 

hlífðarfatnaði og með búnað sem vegur 22,68 kg (Michaelides og fl., 2008; Henderson og 

fl., 2007). Einnig er mjög mikilvægt að starfsfólk í útkallsliði SHS sé andlega sterkt og reyni 

að bestu getu að blanda ekki tilfinningum við þau erfiði sem fylgja útköllum og öðru. Starfið 

er hættulegt og veigamikil ástæða þess eru aðstæðurnar sem slökkviliðsmenn þurfa að kljást 

við í útköllum (Sheaff., 2010). Þegar um eldsvoða er að ræða er oft mikill lofthiti, mengun 

og hætta á sprengingum og fallandi braki. Rakastigið getur einnig orðið mjög hátt vegna 

gufu frá slökkvivatni. Allir þessir þættir gera vinnu slökkviliðsmanna í eldsvoðum mjög 

erfiða og getur tekið á líkamlega og andlega að vinna við þessar aðstæður (Michaelides og 

fl., 2008).        

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var stofnað 1. júní árið 2000 við sameiningu Slökkviliðs 

Reykjavíkur og Slökkviliðs Hafnarfjarðar. Starfsemi SHS nær til sex sveitafélaga sem eru 

Reykjavík, Kópavogur, Hafnafjörður, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnanes („SSH - 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins“). Rúmlega 211 þúsund manns búa nú á  höfuðborgar-

svæðinu (Hagstofan, 2018). Fjórar stöðvar sinna þessu svæði en stærsta stöðin er staðsett í 

Skógarhlíð 14 í Reykjavík. Vegna þess er sérhæfing mjög erfið og verða slökkviliðsmenn í 

útkallsliði SHS því að geta sinnt flestum verkefnum sem upp koma, en sérhæfing er fyrst og 

fremst á starfssviði kafara og bráðatækna. (Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, 2000). 
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Karlmenn eru í miklum meirihluta í útkallsliði SHS en árið 2017 voru þeir 96% starfsmanna 

en konum fer þó fjölgandi. Aldursbilið er mikið í útkallsliðinu en þeir yngstu eru í kringum 

tvítugt og elstu um sextugt (Elísa Ósk Gísladóttir og Eydís Hlín Arnarsdóttir, 2018). Í starfi 

slökkviliðsmanna er mikilvægt að vera undirbúinn undir þau átök sem geta orðið á vettvangi. 

Aðstæður eru yfirleitt mjög krefjandi og átökin geta tekið langan tíma. Vinnan tekur bæði á 

loftháða og loftfirrta kerfi líkamans og skiptir því máli að þjálfun sé ekki bara vönduð heldur 

líka fjölbreytt (Henderson og fl., 2007; Lindberg og fl., 2015; Michaelides og fl., 2008; Mier 

og Gibson, 2004; Tierney og fl., 2010). Hjartsláttur slökkviliðsmanna nálgast hámarks 

slagtíðni á vettvangi og hámark súrefnisupptöku (Vo2max) getur verið náð (Mier og Gibson, 

2004; Sheaff., 2010). Líkamleg streita er mikil í starfinu og er því augljóst að þjálfun skiptir 

miklu máli. Rannsóknir hafa sýnt að mjög oft reynir á styrk, hámarks súrefnisupptöku og 

vöðvaþol í starfi slökkviliðsmanna (Henderson og fl., 2007; Michaelides og fl., 2011; 

Tierney og fl., 2010). Það hefur einnig verið sýnt fram á mikilvægi þess að vera með háan 

mjólkursýruþröskuld (Sheaff., 2010). Miðað við framangreinda lýsingu á starfinu á ekki að 

koma á óvart að því geti fylgt meiðsli og veikindi, bæði vegna óhappa og álags. Hætta á slíku 

minnkar verulega ef starfmaðurinn er líkamlega í stakk búinn til þess að takast á við þær 

erfiðu aðstæður sem hans bíða (Michaelides og fl., 2008). Þar kemur þjálfun starfsmanns í 

gagnið. Mikilvægt er að þjálfunin sé markviss, vönduð og líkist þeim handtökum sem þörf 

er að framkvæma á slysstað eða við bruna (Sheaff., 2010). Slökkviliðsmenn þurfa að halda 

sér í góðu formi bæði til þess að passa að þeir sjálfir, vinnufélagar og það fólk sem þeir eiga 

að bjarga verði ekki fyrir skaða vegna líkamlega krefjandi aðstæðna (Davis og fl., 2002).  

 

Andleg og líkamleg veikindi í starfi 
Slökkviliðsmenn geta ekki eingöngu lent í því að verða fyrir líkamlegum veikindum í starfi, 

en andlegir erfiðleikar og viðvarandi streituálag eru einnig inni í myndinni. Það getur tekið 

mikið á, bæði líkamlega og andlega, að fara úr algjörri kyrrstöðu og beint í útkall eins og 

gerist gjarnan hjá slökkviliðsmönnum (Davis og fl., 2002). Stress getur að auki myndast þar 

sem ekki er nákvæmlega vitað hvernig aðstæður eru á vettvangi. Aðstæður geta verið 

hættulegar sem dæmi getur verið fallandi brak, mjög heitar og rakar aðstæður og mengun 

getur verið mikil (Michaelides og fl., 2008). Slökkviliðsmenn eiga mjög á hættu að togna 

eða rífa vöðva á vettvangi þar sem átök eru mikil ef líkaminn er ekki vel undirbúinn. Butler 

og félagar gerðu rannsókn  sem sýndi að slökkviliðsmenn sem skoruðu lágt á FMS prófi 

voru töluvert líklegri til þess að verða fyrir meiðslum á vettvangi en þeir sem skoruðu hátt 
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(Butler og fl., 2013). Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengir hjá slökkviliðsmönnum og talið 

er líklegt að það sé vegna álags sem líkaminn verður fyrir í útköllum og á vettvangi. Það er 

því mikilvægt að slökkviliðsmenn séu vel þjálfaðir svo þeir ráði við þetta álag (Mier og 

Gibson, 2004). Því miður er sumstaðar í heiminum gerðar alltof litlar líkamlegar kröfur til 

slökkviliðsmanna og getur það verið þeim og öðrum mjög hættulegt (Michaelides og fl., 

2008). Það skiptir því höfuðmáli fyrir bæði andlega og líkamlega heilsu slökkviliðsmanna 

að þeir haldi sér í góðu líkamlegu standi (Sheaff., 2010). Algengustu meiðsli sem 

slökkviliðsmenn verða fyrir í starfi eru tognanir, ofsaþreyta og bruni. Í rannsókn sem 

framkvæmd var á 74 slökkviliðsmönnum á aldrinum 20-60 ára kom í ljós að það getur tekið 

mikið á hjarta og æðakerfið að þurfa að sinna útköllum í hraði og undir miklu álagi ef 

starfsmenn eru ekki með gott loftháð þol (Michaelides og fl., 2008).  

 

Líkamlegar kröfur starfsins 
Líkami okkar notar loftháða kerfi líkamans ef erfiði tekur langan tíma (lengur en 2 mínútur) 

og þörf er á súrefni til þess að nýta þetta kerfi (Bompa og Buzzichelli, 2018). Það er 

mikilvægt að loftháð þol slökkviliðsmanna sé gott því í slökkvistarfi geta komið upp 

aðstæður þar sem unnið er í nokkrar mínútur við hámarkssúrefnisupptöku (Vo2max) (Mier 

og Gibson, 2004).  Það skiptir því miklu máli að stunda þjálfun sem styrkir loftháða kerfi 

líkamans, bæði til þess að einstaklingurinn standi sig þegar á reynir og til þess að koma í veg 

fyrir hjarta- og æðasjúkdóma sem eru algengir meðal slökkviliðsmanna. Margir þættir geta 

komið að því hversu algengir hjarta- og æðasjúkdómar eru hjá slökkviliðsmönnum en talið 

er að gott loftháð kerfi hjálpi til við að koma í veg fyrir slíka kvilla (Mier og Gibson, 2004). 

 Reykköfun er talið eitt að því erfiðasta sem slökkviliðsmenn þurfa að sinna í starfinu, 

Lindberg undirstrikar það í rannsókn sinni og bendir á mikilvægi lofháðs þols í reykköfun 

(Lindberg og fl., 2015). Utanaðkomandi þættir eins og eitraðar lofttegundir, mjög hátt 

hitastig og fallandi brak getur haft mikil áhrif á slökkviliðsmann í reykköfun og talið er að 

styrking loftháða kerfisins styrki varnir líkamans gegn þessum þáttum (Tierney og fl., 2010). 

 Þegar við notum loftfirrta kerfi líkamans erum við ekki jafn háð súrefni, og talað er 

um að loftfirrta kerfið sé að mestu nýtt þegar átök taka stuttan tíma (undir 2 mínútur) þó svo 

að bæði kerfin séu alltaf í notkun  (Bompa og Buzzichelli, 2018). Lítið hefur verið skrifað 

um loftfirrt þol slökkviliðsmanna þó svo að flestir viti hversu mikilvægt það getur verið í 

starfi. Rannsókn þar sem mæld var fylgni milli vinnuframmistöðu (e. work performance) hjá 

slökkviliðsmönnum og getu í langstökki og 400 metra hlaupi, sýndi fram á jákvæð tengsl 
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þarna á milli (Sheaff., 2010). Það þarf augljóslega að rannsaka betur loftfirrt þol í sambandi 

við slökkviliðsstarfið. Talið er að slökkviliðsmenn noti 30-40% loftfirrta kerfi líkamans og 

60-70% loftháða kerfið í líkamlega krefjandi vinnuaðstæðum (Sheaff., 2010).  

 Það sem við köllum styrk er geta líkamans, nánar tiltekið vöðva og taugakerfis, til þess 

að mynda kraft. Styrkur er nauðsýnlegur í starfi slökkviliðsmanna, hvort sem það er 

hámarksstyrkur eða kraftþol. Hámarkstyrkur en skilgreindur þannig að við getum aðeins 

framkvæmt hreyfinguna einu sinni. Þegar við tölum um kraftþol þurfum við hinsvegar að 

geta framkvæmt margar endurtekningar í lengri tíma (Tanner og fl., 2013). Mörg tilvik koma 

upp í starfi slökkviliðsmanna þar sem styrkur er mikilvægur og skiptir því miklu máli að sá 

styrkur sé til staðar (Sheaff., 2010). Slökkviliðsmenn þurf t.d oft að draga og halda á þungum 

slöngum og tækjum, bjarga fólki sem er mögulega meðvitundarlaust og brjóta sér leið inn 

að fólki sem er í hættu. Þetta þarf að gera í 22.68 kg búnaði (Michaelides og fl., 2008). Með 

aldrinum getur styrkur einstaklinga minnkað töluvert en sú minnkun nær hámarki um 

sjötugsaldurinn þar sem talið er að einstaklingar geti tapað um 4% af styrk sínum á hverju 

ári (Goodpaster o.fl., 2006).Lítið hefur verið rannsakað mikilvægi gripstyrks hjá 

slökkviliðsmönnum. Við vitum að gripstyrkur skiptir mjög miklu máli í hinum ýmsu 

íþróttum eins og klifri og bardagaíþróttum (Iermakov og fl., 2016). Þegar litið er á handtök 

slökkviliðsmanna er augljóst að gripstyrkur skiptir þá miklu máli. Að draga 

meðvitundarlausa manneskju, draga og toga þunga hluti, halda á þungum stigum og brjóta 

sér inngöngu inn í hús eru dæmi um atriði í starfi sem reyna verulega á grip slökkviliðsmanna 

(Boyce og fl., 2018). Henderson og félagar gerðu rannsókn á hinum ýmsu líkamlegu þáttum 

sem koma að slökkvistarfi og einn af þeim var gripstyrkur. Þeir settu upp allskonar þrautir 

sem áttu að líkjast vinnuaðstæðum og ein af þeim var þraut þar sem átti að halda og labba 

með stiga ákveðna vegalengd. Þeir mældu gripstyrk með tæki sem á ensku kallast „hydraulic 

hand dynamometer“. Rannsóknin sýndi fram á að það var sterk fylgni (r) á milli þeirra sem 

stóðu sig vel í stigaprófinu og þeirra sem skoruðu hátt á gripprófinu (Henderson og fl., 2007). 

Bilzon og félagar gerðu rannsókn árið 2002 þar sem þeir mældu fylgni nokkra líkamlegra 

þátta og vinnuframmistöðu. Gripstyrkur mældist með eina sterkustu fylgnina miðað við 

verkefni sem áttu að líkjast vinnuaðstæðum og því hægt að telja að gripstyrkur sé mikilvægur 

þegar það kemur að vinnuframmistöðu (Bilzon og fl., 2002). Aldur skiptir litlu máli þegar 

talað er um gripstyrk en í rannsókn sem gerð var á slökkviliðsmönnum kom fram að aðeins 

um 1,4% munur var á gripstyrk þeirra sem voru á bilinu 20-30 ára og þeirra sem voru yfir 

50 ára (Davis og fl., 2002). 
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Líkamleg þrekpróf slökkviliðsmanna 
Mælingar og próf á slökkviliðsmönnum hafa lengi verið stundaðar víðsvegar um heim, hvort 

sem það er í formi inntökuprófa, rannsókna eða annars konar mælinga. Mest er þó rannsakað 

áhrif loftháða þolsins eða súrefnisupptöku líkamans á vinnuframmistöðu (Henderson og fl., 

2007; Sheaff., 2010). Sheaff komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að mjög mikil fylgni 

(r) væri á milli hámarks súrefnisupptöku og vinnuframmistöðu. Hann undirstrikar í rannsókn 

sinni mikilvægi þess að vera með gott loftháð þol sem slökkviliðsmaður (Sheaff., 2010). 

Árið 2009 rannsakaði Sheaff alla þá líkamlegu þætti sem hann taldi skipta mestu máli fyrir 

slökkviliðsmenn í starfi sínu. Hann rannsakaði styrk, vöðvaþol, vöðvakraft, loftháð og 

loftfirrt þol. Markmið rannsóknar hans var að sýna fram á mikilvægi þjálfunar hjá 

slökkviliðsmönnum. Hann komst að því að allir þættirnir hjálpuðu til við að bæta 

vinnuframmistöðu en eins og kom fram áðan var mest fylgni milli vinnuframmistöðu og 

loftháðs þols. Styrkur í efri hluta líkamans virtist skipta meira máli en styrkur í neðri hluta 

hans. Tilgáta var sett var fram að loftfirrt þol væri mikilvægara en loftháð þol hjá 

slökkviliðsmönnum, hann náði þó ekki að sanna það með rannsókn sinni þar sem rannsóknin 

sýndi að loftháð þol tengdist frekar bættri vinnuframmistöðu en loftfirrt þol gerir (Sheaff., 

2010).       

Henderson og félagar tóku hóp af slökkviliðsmönnum og mældu hann þrisvar sinnum á 7 

vikna fresti. Mælingarnar áttu að sýna hvaða líkamlegu þættir væru mikilvægastir í slökkvi-

liðsstarfinu. Alls voru 296 mældir einstaklingar og þar af voru flestir karlmenn. Þvert á móti 

rannsókn Sheaff þá fengu Henderson og félagar það út að styrkur væri betri vísir á frammi-

stöðu í starfi heldur en Vo2max. Þeir undirstrika þó mikilvægi loftháðs þols, sérstaklega í 

sambandi við háa tíðni hjartaáfalla hjá slökkviliðsmönnum (Henderson og fl., 2007). 

Henderson rannsakar meðal annars mun á líkamlegri getu karla og kvenna í starfi. 

Niðurstöður hans sýndu að það sé mjög mikill munur á styrk karla og kvenna og þá aðallega 

í efri hluta líkamans. Minni munur er þó á loftháðu þoli á milli kynjanna en hann er þó til 

staðar. Hann talar þá nokkuð um erfiðleikana sem konur standa frammi fyrir þegar þær fara 

í inntökupróf í slökkviliði vegna líkamlega erfiðra prófa og kemur með þá hugmynd að 

almenn kunnáttupróf ættu að gilda meira á móti líkamlegu prófi í inntökuferli en almennt 

gerist (Henderson og fl., 2007).         

 Í rannsókn sem var gerð árið 2008 komust Marcos og félagar að því að þeir 

einstaklingar sem væru með gott loftháð þol og væru líkamlega sterkir stæðu sig betur á prófi 

þar sem reynt var að líkja eftir helstu hreyfingum og handtökum sem slökkviliðsmenn þurfa 
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að beita á vettvangi. Liðleiki getur að sama skapi skipt máli þar sem liðugri einstaklingar 

virtust standa sig betur á prófinu en þeir stirðu (Michaelides og fl., 2008). Í annarri rannsókn 

sem Marcos og félagar gerðu árið 2011 könnuðu þeir mikilvægi annarra þátta sem og þeirra 

þátta sem þeir höfðu rannsakað áður. Rannsóknin sýndi meðal annars mikilvægi þess að vera 

með sterka kviðvöðva í slökkvistarfi og getur það bæði hjálpað til við erfið verk og komið í 

veg fyrir meiðsli í baki og annarstaðar í líkamanum (Michaelides og fl., 2011). Í gamalli 

rannsókn frá árunum 1971-1974 þar sem 1652 slökkviliðsmenn tóku þátt í kom í ljós að þeir 

sem voru veikastir líkamlega voru mikið líklegri til að meiðast á vettvangi heldur en þeir 

sem voru sterkbyggðir (Michaelides og fl., 2011). Í rannsókn Marcos lét hann alla 

þátttakendur taka einnar mínútu uppsetupróf. Það var sterk fylgni milli þess að standa sig vel 

í því próf og þeim prófum sem áttu að líkjast slökkvistarfi. Rannsóknir Marcos og annarra 

hafa sýnt fram að bæði styrkur, loftháð þol, loftfirrt þol, liðleiki og annað skiptir miklu máli 

fyrir slökkviliðsmenn og ættu allir í þeim geira að einbeita sér að því að þjálfa upp líkama 

sinn þar sem það getur verið munurinn milli lífs og dauða hjá bæði þeim sjálfum og því fólki 

sem þeim ber skylt að bjarga í starfi (Henderson og fl., 2007; Lindberg og fl., 2015; 

Michaelides og fl., 2008; Mier og Gibson, 2004; Tierney og fl., 2010 ).    

 Armbeygjur og upphífingar eru mikið notaðar í líkamlegum prófum þar sem þær eru 

einfaldar og fljótlegar í framkvæmd. Í rannsókn á 63 slökkviliðsmönnum í Þrándheimi árið 

2013 voru meðal annars notaðar armbeygjur og láréttar upphífingar í lyftingarekka með 

fætur uppá litlum kassa til þess að meta líkamlegt þrek starfsmanna, þar þurftu þátttakendur 

að ná að minnsta kosti sjö endurtekningum af hvorri æfingu en armbeygjurnar voru gerðar í 

fullum búnaði sem vigtar 22.68 kg og í upphífingunum þurfti bringa að snerta stöngina. 

Fylgnin milli armbeygju og upphífingaprófsins var meðalsterk (Heimburg og fl., 2013). Í 

rannsókn sem framkvæmd var árið 2014 voru allir starfsmenn látnir draga 75 kílógramma 

dúkku 30 metra sem partur af sinni rannsókn á líkamlegri getu starfsmanna, hann telur það 

próf líkjast hvað mest þeim aðstæðum sem geta myndast í starfi. Hann notar einnig 

réttstöðulyftu og telur að hún líkist öllum þeim hreyfingum þar sem starfsmenn þurfa að taka 

þunga hluti frá jörðu en í rannsókninni mældist sterk fylgni milli réttstöðulyftu og 

dúkkuburðar (Lindberg og fl., 2014).      

 Rannsóknir hafa undirstrikað mikilvægi þess að starfsmenn slökkviliða séu með gott 

loftháð þol (Lindberg og fl., 2015; Mier og Gibson, 2004; Tierney og fl., 2010). Þess vegna 

er talið mikilvægt að kanna og prófa hámarkssúrefnisupptöku starfsmanna bæði þegar þeir 

hefja störf og árlega eftir það. Spurningin er hinsvegar sú hvort allir ættu að vera settir á 

sama stall þegar að þessum prófum kemur. Ættu allir að komast yfir ákveðin mörk eða þarf 
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að flokka viðmið eftir kyni og aldri. Rannsókn sem framkvæmd var í Þýskalandi sýndi fram 

á að það væri lítill munur á hámarks súrefnisgetu einstaklinga á aldursbilinu 20 til 50 ára. 

Eftir 50 ára aldurinn ætti hámarks súrefnisupptök líkamans að veikjast töluvert. Það er talið 

að lífstílsbreytur hafi meiri áhrif á getu okkar til að taka upp súrefni frekar en aldur (Leyk 

og fl., 2007). Í þessari sömu rannsókn þar sem mælingar voru teknar bæði í heilu og hálfu 

maraþoni kom í ljós að konur voru að meðaltali með 10-13% lakari tíma en karlarnir (Leyk 

og fl., 2007).  í Kent háskólanum í Bandaríkjunum var mældur munur á milli kvenna og 

karla í Vo2max prófi. Þar kom í ljós að karlarnir skoruðu að meðaltali 47 ml/kg/mín en 

konurnar 40,9 ml/kg/mín. Við sjáum að þarna er um 13% munur á milli kynjanna, svipaðar 

niðurstöður og mældust í rannsókninni í Þýskalandi. Tillögur að lágamarks Vo2max hjá 

slökkviliðsmönnum er á bilinu 39-45 ml/kg/mín (Bilzon og fl., 2002). Sjá má á þessum 

tillögum um lágmarks Vo2max að það er töluvert erfiðara fyrir konur að standast þetta 

lágmark. Talið er að nokkrar ástæður geti verið fyrir því að karlmenn séu með hærri Vo2max 

en konur. Karlmenn eru með stærri lungu en konur og svo hjálpar hormónastarfsemi karla 

til við að flytja súrefni um líkamann (Kenney og fl., 2015). Loftháða þolið er ekki eini 

líkamlegi eiginleikinn þar sem það hallar á konurnar, en þær eru að meðaltalið með 10% 

hærri fituprósentu en karlar og eru ekki með nema um 55-60% af vöðvamassa þeirra (Kenney 

og fl., 2015).  
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Þrek- og styrktarpróf SHS 
Slökkviliðsmenn í útkallsliði SHS stunda fjölbreytta þjálfun allt árið í kring hvort sem það 

er með þjálfara eða upp á sínar eigin spýtur. Til þess að kanna hvort  þessi þjálfun skili 

árangri og hvort að starfsmenn séu tilbúnir fyrir útköll, fara allir í þrek- og styrkpróf árlega. 

Undanfarin ár hefur sama prófið verið notað en þjálfarar slökkviliðsins hafa áhuga á að 

breyta prófinu svo að það endurspegli betur það sem starfsmenn þurfa að gera á vettvangi.  

Þegar byrjað var að nota núverandi próf þótti það hnitmiðað, árangursríkt og einfalt í notkun. 

Nú má þó segja að það sé orðið barn síns tíma og stór ástæða þess er að starfsmenn kunna 

of vel á prófið svo að þau séu markverð. Það þarf að vanda mjög til verka þegar breyta á 

prófum eins og þessum og hvert skref þarf að vera vandhugsað. Prófin þurfa að vera einföld 

í framkvæmd, stöðlun þarf að vera einföld og að æfingarnar endurspegli þær hreyfingar sem 

slökkviliðsmenn þurfa að beita á vettvangi.  

Núverandi þrek- og styrktarpróf 
Starfsmenn í útkallsliði SHS þurfa að standast bæði þrek og styrktarpróf ef þeir ætla að fá 

að halda starfi sínu áfram. Í þrekprófinu þurfa starfsmenn að ganga á hlaupabretti í fullum 

búnaði  í 8 mínútur á hraðanum 5,6 km/klst. Á mínútu 1 er gengið í 4% halla, á mínútu 2 er 

hallinn aukinn í 7% og svo er loks gengið í 12% halla í 6 mínútur (Slökkvilið 

Höfuðborgasvæðisins, 2018). Á meðan á prófinu stendur er hámarkspúls mældur og séð 

hversu fljótt hjartslátturinn fer niður eftir prófið og þær niðurstöður eru skráðar niður og 

bornar saman við fyrri niðurstöður úr sama prófi, það er skylda að klæðast íþróttaskóm í 

prófinu (Elísa Ósk Gísladóttir og Eydís Hlín Arnarsdóttir, 2018).  

Í styrktarprófinu er notað concept tæki sem heitir conceptar-2 og í því er tekin bekkpressa, 

róður og fótapressa. Þátttakendur taka allir 20 endurtekningar af hverri æfingu og markmiðið 

er að vera yfir því lágmarki sem er sett til þess að ná prófinu. Eftir þessar 20 endurtekningar 

er fengin ákveðin meðaltala í kílógrömmum og hún ákveður hvort starfsmaður nær prófinu 

eða ekki. Karlarnir þurfa að ná 55 kg að meðaltali í bekkpressunni og konurnar 48 kg. Í 

fótapressunni þurfa karlarnir að ná 160 kg að meðaltali og konurnar 130 kg. Að lokum kemur 

róðurinn, en þar þurfa karlarnir að ná 55 kg að meðaltali en konurnar 47 kg (Slökkvilið 

Höfuðborgasvæðisins, 2018).  

Tillaga að nýju þrek- og styrkprófi 
Aðalmarkmið nýju prófanna er að þau endurspegli hreyfingar sem starfsmenn þurfa að beita 

á vettvangi. Lagt var upp með að nýju prófun væru einföld, hnitmiðuð og að auðvelt væri að 

staðla æfingarnar, að auki voru fundin fyrirfram stöðluð próf sem eru í notkun annarstaðar. 
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Eins og prófið sem hefur verið síðustu ár eru prófaðir bæði þol- og þrekþættir. Allar 

uppgefnar tölur eru lágmörk sem þarf að ná og þrekprófin eru öll tekin hvert á eftir öðru þar 

sem einstaklingur fær 60 sekúndur á milli æfinga til að jafna sig.  

Hámarkssúrefnisupptaka (Vo2max) er mæld á þrekhjóli þar sem sérstakur hámarks 

súrefnisupptökumælir (Fitmate) er notaður til þess að kanna getu  hvers og eins. Gríma er 

sett fyrir öndunarfæri einstaklings og byrjað á því að stilla mælinn. Þegar allar stillingar eru 

komnar hefst prófið. Byrjað er hægt og svo eykst hraðinn jafnt og þétt þar til einstaklingur 

getur ekki meira. Á meðan einstaklingur hjólar er Fitmate mælirinn að mæla súrefnisupptöku 

líkamans og er hún mæld í (ml/kg/mín). Lágmarkskröfur um Vo2max eru 39-45 ml/kg/min 

(lágmarkskröfur sem verða líklega breytilegar eftir kyni og aldri). Á meðan prófinu stendur 

er að auki mældur blóðþrýstingur.  

Réttstöðulyfta með trap bar Hérna endurtaka starfsmenn æfinguna með samtals 65 kg , trap 

stöngin sjálf er 25 kg og sett var 20kg plata sitthvoru megin á stöngina. Í hverri 

endurtekningu er skylt að stoppa í neðstu og efstu stöðu. Ástæðan fyrir því að notuð er trap 

stöng en ekki lyftingarstöng er að hún líkist meira börunum sem notaðar eru í 

sjúkraflutningum og öðru sem starfsmenn þurfa gjarnan að lyfta í starfi.  

Láréttar upphífingar í rekka. Hérna þurfa starfsmenn að ná að minnsta kosti 7 upphífingum. 

Prófið er tekið í lyftingarekka þar sem stöngin er staðsett neðarlega á rekkanum. Notaður er 

lítill kassi þar sem fætur eiga að vera uppá í upphífingunum. Upphífingin byrjar þegar 

einstaklingur er með báða fætur uppá kassa og hendur hanga í stönginni. Ein endurtekning 

er komin þegar bringa hefur snert púða sem er staðsettur á miðri stönginni, en púðinn eykur 

þykkt stangarinnar um u.þ.b 2 sm. Stöngin er staðsett u.þ.b 90 sentímetrum frá jörðu og hæð 

kassa er um 20 sm.  

Armbeygjur með kútasett. Í þessu prófi þurfa starfsmenn að ná að endurtaka armbeygju  með 

12 kg kútasett á bakinu að minnsta kosti 7 sinnum. Skylt er að stoppa í neðstu og efstu stöðu 

hverrar endurtekningar. Líkami á að vera þráðbeinn og hendur staðsettar við hlið brjóstkassa 

starfsmanns. Framkvæmdar voru svokallaðar „ Hand release push-ups“ þar sem skylt er að 

lyfta höndum frá jörðu í neðstu stöðu í hvert sinn sem æfingin er endurtekin.  

Planki. Starfsmenn þurfa að geta haldið planka í 60 sekúndur og mikilvægt er að líkaminn 

haldist helst þráðbeinn allan tímann. Gefið var upp þegar 30 sekúndur og 60 sekúndur voru 

liðnar.  



16 

 

Burður með dúkku. Starfsmenn þurfa að geta tekið upp og dregið 70 kg dúkku 40 metra án 

þess að sleppa henni. Hérna verður skoðuð líkamstaða einstaklinga og þá sérstaklega þegar 

dúkkan er tekin upp frá jörðu. Gengið er 20 metra, snúið við og endað á sama stað og það 

var byrjað. Tíminn byrjar þegar starfsmaður hefur náð taki á dúkkunni og er að fara leggja 

af stað með hana.  

Gripmæling. Starfmenn kreista gripmæli til að kanna gripstyrk. Gripstyrkur er mældur bæði 

á hægri og vinstri hendi og þær tölur eru svo lagðar saman. Það verður byrjað þessu prófi, 

eða það tekið á undan hámarkssúrefnisprófinu, svo að aðrar æfingar hafi ekki áhrif á 

niðurstöður gripprófsins.   
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Aðferðir og gögn 

 

Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn byggðist á líkamlegum mælingum og lýsandi tölfræði og notast var við 

megindlegar rannsóknaraðferðir við vinnu og úrvinnslu gagna. Megindleg aðferðafræði er 

mikið notuð þegar unnið er með tölulegar upplýsingar (Burns og Bush, 2006). 

Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið verkefnisins er að leggja mat á Slökkvilið höfuðborgasvæðisins og að betrumbæta 

líkamlegu stöðuprófin sem allir starfsmenn í útkallsliðinu taka árlega. Markmiðið er að gera 

prófin líkari þeim aðstæðum sem starfsmenn gætu gætu lent í á vettvangi. Til þess að hjálpa 

mér að ná þessu setta markmiði setti ég fram þrjár rannsóknarspurningar sem ég ætla að 

svara í gegnum ritgerðina.  

• Eru nýju prófin réttmætari en þau gömlu, þ.e líkjast þau starfi slökkviliðsmanna betur en 

gömlu prófin? 

 

• Hvar liggja línurnar þegar kemur að aldursmun í þessum líkamlegu prófum. Ætti að gera 

sömu kröfur til allra aldurshópa eða ættu kröfurnar að minnka eftir aldri? 

 

• Er markverður munur á niðurstöðum nýju prófanna og þeirra gömlu ef skoðuð er fylgni milli 

prófa og hversu margir ná settum markmiðum? 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 23 slökkviliðsmenn í fullu starfi hjá SHS. Voru þeir á aldrinum 21 til 59 

ára og karlar voru 21 á móti 2 konum sem endurspeglar vel kynjamuninn í slökkviliðinu.  

Mælitæki 

Þessi rannsókn var að kanna líkamlega eiginleika starfsmanna SHS og öll æfingartækin voru 

staðsett í æfingarsal þeirra í Skógarhlíð 14 . Í hámarkssúrefnisupptökuprófinu var notað 

þrekhjól frá cardioline, hámarkssúrefnismæli frá Fitmate og AEG blóðþrýstingsmæli. 

Gripmælir (hydraulic hand- dynamometer) var notaður til þess að mæla gripstyrk, notuð var 

70 kg dúkka í dúkkuburðinum og í armbeygjunum þurftu allir að vera með kútasett (12 kg) 
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á bakinu. Til þess að gera upphífingarnar og réttstöðulyftuna notuðum við lyftingarekka, 20 

kg lyftingarstöng, 20 sentímetra háan kassa, réttstöðu trap bar sem var 25 kg og tvær 20 kg 

plötur.  

Framkvæmd 

Markmiðið var að Elías Níelsson umsjónarmaður þjálfunar hjá SHS safni saman 

fjölbreyttum hóp af einstaklingum sem við  tókum í styrkprófið sem markmiðið er að 

innleiða, úrtakið var blanda af hentugleikaúrtaki og völdu úrtaki. Mælingarnar áttu sér stað 

í líkamsræktarsal þeirra í Skógarhlíð 14 í Reykjavík á tímabilinu 30. október til 20. 

nóvember. Þar sem þetta er vinnustaður þar sem ómögulegt er að fá marga einstaklinga í 

einu útaf vöktum voru fengnir 2-4 einstaklingar í einu til þess að taka prófin. Einstaklingar 

fengu þær leiðbeiningar að framkvæma eins margar endurtekningar og mögulegt var af 

hverri æfingu. Niðurstöður voru skrifaðar niður og voru seinna bornar saman við nýlegustu 

niðurstöður gömlu prófanna sem Níels átti til í gagnasafni. Á þessu þriggja vikna tímabili 

var fenginn einn og einn til þess að prófa Vo2max mælinn. Til þess að sjá hvort að 

markverður munur sé á milli nýju og gömlu prófanna verður skoðað hversu langan tíma 

hvort prófið um sig tók, hvort að munur sé á hversu margir nái settum lágmörkum og hversu 

mikil fylgni sé milli prófa. Starfsmönnunum var skipt í þrjá aldurshópa til þess að sjá hvort 

að munur sé á niðurstöðum eftir aldri.  

Úrvinnsla gagna  

Úrvinnsla ganga var unnin í SPSS, þar var lýsandi tölfræði eins og meðaltal og staðalfrávik 

var reiknuð. Þar var að sama skapi skipt hópnum upp í aldurshópa svo hægt væri að sjá 

niðurstöður eftir aldri. Fylgnitöflur og aðrar viðeigandi töflur voru líka unnar í IBM SPSS 

25.   
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Tafla 1. Stutt lýsing á  mælingum gömlu prófanna sem og megin vöðvavinnu og 

þrekþáttum 

 

Gömlu prófin 

 

Aðferð mælinga 

 

Megin vöðvar 

 

Þrekþættir 

 

Fótapressa 

 

20 

endurtekningar 

og 

meðalkílógrömm 

mæld. 

 

Hamstrings, 

quadtriceps, 

Glutes 

 

Vöðvaþol 

Bekkpressa 20 

endurtekningar 

og 

meðalkílógrömm 

mæld. 

Pectorals major, 

triceps 

Vöðvaþol 

Tog og róður 20 

endurtekningar 

og 

meðalkílógrömm 

mæld. 

Latissimus 

dorsi, trapezius, 

biceps 

Vöðvaþol 

Göngupróf Gengið í fullum 

búnaði í 8 

mínútur á 

hlaupabretti, 

hallinn hækkar. 

Allur neðri 

búkur, kálfar 

undir miklu 

álagi 

Loftháð þol, 

súrefnisgeta 

líkamans. 
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Tafla 2. Stutt lýsing á mælingum nýju prófanna sem og megin vöðvavinnu og þrekþáttum 

 

Tillaga að nýju prófunum 

 

Aðferð mælinga 

 

Megin vöðvar 

 

Þrekþættir 

 

Réttstöðulyfta 

 

Hámarks 

endurtekningar með 

65 kg trap bar. 

Lágmark 15 

enrutekningar. 

 

Flestir vöðvar eru 

hér í vinnu. 

 

Vöðvaþol 

Upphífingar Stöng sett í 90 sm 

hæð á rekka, 20 sm 

kassi settur fyrir 

framan og legið 

lárétt og híft sig 

upp. Lágmark 7 

endurtekningar. 

Latissimus dorsi, 

trapezius, 

deltoids, biceps 

Styrkur, Vöðvaþol 

Armbeygjur Hámarks 

endurtekningar þar 

sem höndum er lyft 

í neðstu stöðu. 

Lágmark 7 

endurtekningar. 

Pectoralis major, 

triceps, 

abdominals 

Styrkur, Vöðvaþol 

Planki Hámarks tímalengd 

í planka. Lágmark 

60 sekúndur 

Abdominals Kyrrstöðustyrkur í 

kvið 

Dúkkuburður Draga 70 kg dúkku 

20 metra og snú svo 

við. Fókus að taka 

hana rétt upp, 

lágmark 60 sek. 

Tekur á mestalla 

vöðva líkamans.  

Styrkur i öllum 

líkama 
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Grippróf Kreist gripmæli í 5 

sekúndur á hvorri 

hendi. 

Vöðvar í 

framhandlegg 

Gripstyrkur 

Hámarkssúrefnispróf Notast er við 

Vo2max mæli og 

hjólað er þar til 

einstaklingur hefur 

náð hámarks 

súrefnisgetu.  

Quadtriceps, 

hamstrings og 

Gluteus. 

Hámarks 

súrefnisgeta, 

mjólkursýruþrösku

ldur 
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Niðurstöður 
 

Í kaflanum hér á eftir verður rýnt í helstu niðurstöður rannsóknarinnar og lýsandi tölfræði 

verður skoðuð og greind .Tímalengd prófanna tveggja er mjög svipuð en gömlu prófin taka 

um 35-40 mínútur og nýju taka um 50 mínútur. Helsta ástæða þess að nýju prófin eru 10-15 

mínútum lengri er uppsetning og undirbúningur fyrir hámarks súrefnisupptökuprófið. Lagt 

var upp með að búa til próf sem væru svipuð að lengd og þau gömlu. 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði rannsóknarinnar. 

Gildi Þátttakendur Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Meðaltal Staðalfrávik 

 

Aldur 

 

23 

 

21 

 

59 

 

39 

 

11,4 

Réttstöðulyfta 

(endurtekningar) 

17 15 50 26 10,6 

Upphífingar 

(endurtekningar) 

17 0 30 12 6,7 

Armbeygjur 

(endurtekningar) 

17 10 25 16 5,4 

Planki (sek) 17 60 120 83 19,8 

Dúkkuburður 

(sek) 

17 30 55 42 7,5 

Gripstyrkur (kg) 17 60 138 111 22 

Vo2max 

(ml/kg/mín) 

9 34 52 45 6,3 

Göngupróf 

(áreynslupúls) 

9 140 192 157 14,8 

Fótapressa (kg) 10 156 268 213 35,8 

Bekkpressa (kg) 10 57 101 75 14,4 

Tog/róður (kg) 10 61 117 80 18,5 
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Tafla 3 Sýnir almenna lýsandi tölfræði á bakvið rannsóknina. Alls tóku 23 þátt en eins og 

sést þá var mis mikil þátttaka í hverju prófi. Flestir tóku þátt í styrkprófunum eða 17 

starfsmenn og þar af 15 karlar og 2 konur. Fæstir tóku þátt í hámarks súrefnisupptökuprófinu 

eða 9 starfsmenn en ástæðan fyrir því var að það tók langan tíma að setja upp tækið og stilla 

það fyrir hvernig einstakling fyrir sig.  

Töluverður aldursmunur var á yngsta og elsta þátttakanda en sá elsti var 59 ára og sá yngsti 

21 árs og gerir það 38 ára aldursmun. Meðalaldurinn var 39 ár og má sjá að dreifing aldurs 

er frekar mikil þar sem staðalfrávikið er 11,4.       

 Í réttstöðulyftunni má sjá að munurinn á lægsta og hæsta gildi eru 35 endurtekningar. 

Að meðaltali náðu þátttakendur 26 endurtekningum með 65 kg trap stöng. Niðurstöður 

prófanna sýna okkur að þátttakendum fannst upphífingarnar vera hlutfallslega erfiðasta 

æfingin þar sem margir voru að ná í kringum 7-9 endurtekningum, einn þátttakandi náði til 

að mynda ekki einni upphífingu. Meðaltími í planka var 83 sekúndur og var munurinn á 

lægsta og hæsta gildi 60 sekúndur. Þátttakendur voru að meðaltali 42 sekúndur að draga 70 

kg dúkku 40 metra. Meðalgripstyrkur var 111 kg samanlagt í hægri og vinstri en töluverður 

munur var á hæsta og lægsta gildi eða 78 kg. Niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptökuprófið 

voru gefnar í ml/kg/mín og var hæsta gildið í rannsókninni 52 ml/kg/mín og lægsta 34 

ml/kg/mín. Meðalsúrefnisupptakan var 45 ml/kg/mín. Mældur var áreynslupúls í 

gönguprófinu og má sjá að meðalpúls er 157 slög á mínútu. Meðaltal í fótapressunni vori 

213 kg og var lægsta gildi 156 kg sem er 112 kg minna en hæsta gildið. Meðaltalið í 

bekkpressunni voru 75 kg og 80 kg í tog og róðrarprófinu.  
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Tafla 4. Munur á meðaltölum nýju prófanna eftir aldri 

Aldur Réttstaða 

(endur-

tekningar) 

Upphífingar 

(endur-

tekningar) 

Armbeygjur 

(endur-

tekningar) 

Planki 

(sekúndur) 

Dúkka 

(sekúndur) 

Grip 

 (Kílógrömm) 

 

21-30 

(N=5) 

 

29 (±13,3) 

 

13 ( ±5,2) 

 

17 (±6,2) 

 

96 (±18,7) 

 

41 (± 6,1) 

 

95 (±29,5) 

31-43 

(N=7) 

31 (±8,8) 14 ( ±7,8) 18 (±4,7) 87 (±18,9) 39 (± 7,69) 124 (± 10,6) 

44-59 

(N=5) 

17 (±10,6) 7 ( ±3,9) 12 ( ±4,3) 65 (±6,3) 50 (± 2,9) 108 (± 16,2) 

± = merkir staðalfrávik 

 

Hér að ofan má sjá niðurstöður nýju prófanna eftir að skipt hefur verið í aldurshópa. Þessar 

niðurstöðurnar sýna okkur að lítill munur er á líkamlegri getu milli 21-30 ára og 31-43 ára 

hópunum. Töluverður munur var þó á gripstyrk eins og sést þá er staðalfrákvikið mjög hátt 

þar en það skýrist helst af því að einu konurnar sem tóku þátt í rannsókninni tilheyra 21-31 

ára aldurshópnum og þær skoruðu töluvert lægra en karlarnir þar. Þriðji aldurshópurinn 

skoraði lægst í öllum prófunum að gripstyrksprófinu undanskildu. Upphífingarprófið 

flæktist fyrir mörgum og má sjá að meðalfjöldi endurtekninga hjá elsta aldurshópnum er 

nákvæmlega jafn mikill og sett lágmark verður. Það var hinsvegar einn einstaklingur í þeim 

hópi sem náði ekki einni upphífingu og dregur hann meðaltalið aðeins niður. Minnsta 

dreifingin var hjá elsta aldurshópnum en hana má sjá með að skoða staðalfrávikin sem eru í 

svigunum.  
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Tafla 5. Meðaltal gömlu prófanna eftir aldri 

Aldur þátttakanda Fótapressa Bekkpressa Tog/róður 

 

31-43 (N=5) 

 

229 kg (±23) 

 

82 kg (±15,7) 

 

89 kg (±23,8) 

44-59 (N=5) 198 kg (±42) 68 kg (±10,35) 73 kg (±6,9) 

 

Eins og má sjá í töflu 3 þá náðist aðeins að safna saman mælingum frá starfsmönnum á 

aldrinum 31 til 59 ára í gömlu styrktarprófunum. Niðurstöðurnar hjá þessum tveimur 

aldurshópum gefa þó ágætis mynd á styrktarmun þessara hópa. Eins og sést í töflunni var 

töluverður styrktarmunur á milli hópanna í öllum þremur styrktarprófunum. Hlutfallslega 

var munurinn alltaf mjög svipaður eða á milli 14-18% í öllum þrem. Hlutfallslega dreifðust 

niðurstöður mest í tog- og róðrarprófinu hjá 31-43 ára hópnum.  
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Tafla 6. fylgnitafla fyrir bæði gömlu og nýju styrktarprófin 

 Rétt- 

Staða 

Upp- 

hífingar 

Arm- 

beygjur 

Planki  

(sek) 

Dúkku- 

burður 

Grip- 

styrkur 

Fóta- 

pressa 

Bekk- 

pressa 

Tog/ 

Róður 

Réttstaða - - - - - - - - 

Upphífingar .363 - - - - - - - - 

Armbeygjur .743 .562 - - - - - - - 

Planki (sek) .486 .313 .183 - - - - - - 

Dúkkuburður .361 .115 .316 .514 - - - - - 

Gripstyrkur .468 .146 .502 .021 .325 - - - - 

Fótapressa .580 .415 .587 .114 .084 .089 - - - 

Bekkpressa .459 .857 .765 .037 .015 .528 .487 - - 

Tog/Róður .636 .775 .846 .057 .047 .723 .401 .845 - 

r = Fylgni (1 er fullkomin fylgni , 0 ekki nein fylgni) 

 

Fylgni lýsir því hvort að sömu einstaklingar standi sig vel í tveimur svipuðum þáttum eða 

ekki. Fylgni er m.a. góð til þess að sjá hvort að tvö próf séu að skýra sömu þætti og því sé 

hægt að sleppa öðru prófinu ef svo reynist. Þegar fylgni prófanna er skoðuð má sjá að fylgnin 

er dreifð töluvert. Mikil fylgni er á milli réttstöðulyftunnar og armbeygjanna (r = .743) en 

það er lítil fylgni milli réttstöðulyftunnar og upphífinganna (.363), það er að sama skapi mikil 

fylgni milli réttstöðulyftunnar og togs- og róðrarprófsins (.636). Mjög mikil fylgni er á milli 

upphífinganna og bekkpressunnar (.857) sem þýðir að algengt sé að þeir sem standa sig vel 

í öðru prófinu gera það líka í hinu. Sömu sögu má segja um upphífingarnar og tog/róður 

prófið þar sem fylgnin daðrar við að vera mjög mikil (.775). Mikil fylgni mældist milli 

armbeygjanna og bekkpressunnar (.756) og mjög mikil milli armbeygjanna og togs og 

róðursins (.846). Mjög lítil fylgni var hinsvegar á milli armbeygjuprófsins og plankans 

(.183). Meðalfylgni var milli plankaprófsins og réttstöðunnar annarsvegar (.468) og 

plankaprófsins og dúkkuburðarins hinsvegar(.514). Gripstyrkurinn sýndi meðalfylgni með 

réttstöðunni (.468) og mikla fylgni með togs-róðrarprófinu (.723). Fimm æfingar sýndu 

meðalfylgni með fótapressunni en það voru réttstöðulyftan (.580) upphífingarnar (.415), 
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armbeygjurnar (.587), bekkpressan (.487) og tog og róður (.401). Bekkpressan sýndi mjög 

mikla fylgni með tog og róðurprófinu (.845). Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar í heild sinni má 

sjá að þær æfingar sem taka á sömu eða svipuðum vöðvahópum eru iðulega með mikla 

fylgni. Sem dæmi má nefna bekkpressuna í gamla prófinu og armbeygjurnar í nýja prófinu 

og annað dæmi er togið og róðurinn í gamla prófinu og upphífingarnar í nýja prófinu. Það 

virðist að sama skapi vera mikil fylgni milli styrktaræfinga á efra búk sem taka ekki endilega 

á sömu vöðvaflokka. Þar má sem dæmi nefna bekkpressuna og upphífingarnar sem sýndu 

mjög mikla fylgni og bekkpressuna og tog- og róðrarprófið. Ein veikasta fylgnin mældist 

milli plankaprófsins og gripstyrksprófsins en veigamikil ástæða fyrir því gæti verið hversu 

vel báðum konunum gekk í plankaprófinu en hvað þær skoruðu lágt í gripstyrksprófinu 

miðað við karlana. Fylgnin er mikið jafnari í gömlu styrktarprófunum en eins og sést er hún 

í kringum 0.4-0.5 fyrir utan í bekkpressu og tog/róðurprófinu þar sem hún mældist mjög 

mikil.    
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Tafla 7. Hlutfall þeirra sem náðu gömlu prófunum 

 

Eins og sést í töflunni hér að ofan féll aðeins einn einstaklingur í gömlu prófunum og var 

það í fótapressuprófinu þar sem hann náði að lyfta að meðaltali 156 kg á meðan sett lágmark 

var 160 kg.  

 

 

Tafla 8. Hlutfall þeirra sem náðu nýju prófunum 

Nýju prófin Þátttakendur Náðu prófinu Náðu (hlutfall) 

Réttstöðulyfta 17 17 100% 

Upphífingar 17 16 94% 

Armbeygjur 17 17 100% 

Planki 17 17 100% 

Dúkkuburður 17 17 100% 

Gripstyrkur 17 17 100% 

Hámarkssúrefnispróf 9 8 88% 

 

Tveir einstaklingar féllu í nýju prófunum, annar þeirra féll í upphífingaprófinu þar sem 

lágmark voru 7 upphífingar en hann náði ekki einni. Hinn féll í hámarks súrefnisprófinu 

þar sem sett lágmark er á bilinu 39-45 ml/kg/mín en hann náði 34 ml.   

Gömlu prófin Þátttakendur Náðu prófinu Náðu (hlutfall) 

Fótapressa 10 9 90% 

Bekkpressa 10 10 100% 

Tog og róður 10 10 100% 

Göngupróf 9 9 100% 
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Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að betrumbæta líkamlega stöðuprófið sem allir starfsmenn 

taka árlega og gera það líkara þeim hreyfingum sem þeir þurfa að framkvæma á vettvangi. 

Þegar horft er á nýju æfingarnar sést að þær prófa mikið meira þá þætti sem gætu gerst í 

starfinu, dúkkuburðurinn sem dæmi á að líkjast því að þurfa að bjarga meðvitundarlausri 

manneskju úr erfiðum aðstæðum. Réttstöðulyftan er mjög svipuð því að taka upp börur og 

annað frá jörðu. Hámarks súrefnisupptökuprófið mælir með mjög mikilli nákvæmni loftháð 

þol einstaklinga. Eins og komið var að hérna að ofan þá skiptir gripstyrkur miklu máli (Boyce 

og fl., 2018) og hann hefur ekki verið mældur fyrr en nú. Plankaprófið er mikilvægt til að 

kanna kviðstyrk sem kemur í veg fyrir meiðsli (Michaelides og fl., 2011). Upphífingarnar 

og armbeygjurnar voru valdar vegna einfaldleika þeirra og hversu vel þær endurspegla styrk 

í eftir búk sem skiptir miklu máli í starfi slökkviliðsmanna (Heimburg og fl., 2013). Þegar 

þessi próf eru sett við hlið gömlu prófanna sem voru flest framkvæmd á sama tæki er augljóst 

að nýja prófið endurspeglar vinnuaðstæður betur. Annað markmið þessarar rannsóknar er að 

þetta verkefni verði hjálpartól til að hjálpa SHS að innleiða þetta nýja stöðupróf og hvort að 

það markmið náist verður að koma í ljós á komandi árum.    

 Það hefur ekki viðgengist að gera minni líkamlegar kröfur til slökkviliðsmanna vegna 

aldurs þegar það kemur að styrktarprófum. Hinsvegar eru oft gerðar aðeins minni kröfur til 

eldri starfsmenna í hámarkssúrefnisupptökuprófum (Swank og fl.,2000). Því var ákveðið að 

sömu lágmörk skuli gilda fyrir alla aldurshópa í styrktarprófunum. Margir af eldri 

starfsmönnunum sem ég mældi í þessari rannsókn voru sammála um að það ættu ekki að 

vera gerðar minni kröfur til þeirra því þegar það kemur að erfiðum vinnuaðstæðum, hvort 

sem þú ert ungur, gamall, karl eða kona þá þurfa allir að kljást við sömu aðstæðurnar og er 

því mikilvægt fyrir heilsu þína sem starfsmanns og þeirra sem þú átt að bjarga að vera 

líkamlega hraustur. Konurnar sem tóku prófin sýndu okkur það að það þarf ekki að lækka 

lágmörkin eða gera minni kröfur til þeirra, það var hinsvegar ákveðið að þær þyrftu að skora 

aðeins lægra á hámarks súrefnisupptökuprófinu útaf ákveðnum líffræðilegum eiginleikum 

(Kenney og fl., 2015). Davis og félagar halda því fram að lítill sem engin munur sé á 

gripstyrk hjá 20-30 ára einstaklingi og þeirra sem eru eldri en 50 ára (Davis og fl., 2002). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru svipaðar því að lítill munur var á gripstyrk á milli yngsta 

og elsta aldurshópsins        

 Einn helsti munur á milli gömlu og nýju styrktarprófanna er dreifing á niðurstöðum. 

Fylgnin innbyrðis milli gömlu prófanna var töluvert meiri en nýju prófanna sem gæti þýtt að 

þau hafi verið að mæla svipaða hluti. Þetta er líkleg skýring þar sem öll prófin voru tekin á 
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sama tæki í sömu röð á hverju ári í yfir 10 ár. Þessar niðurstöður sýna mikilvægi þess að 

endurnýja prófið. Af þeim  sem tóku nýju styrktarprófin náðu allir settum lágmörkum nema 

einn einstaklingur i einni æfingu, að sama skapi mistókst einum einstaklingi að ná settu 

lágmarki í Vo2max prófinu.        

  Mier og Gibson (2004) tala um að hjartsláttur og súrefnisupptaka geti nálgast hámark 

í erfiðum vinnuaðstæðum og því var ákveðið að taka skyldi Vo2max próf þar sem hámarks 

súrefnisupptaka og hámarkspúls undir álagi er skoðaður. Reykköfun er eitt það erfiðasta sem 

slökkviliðsmenn þurfa að sinna í starfi og er talið að með hærri þoltölu (Vo2max) minnki 

hættan á slysum (Lindberg og fl., 2015).Það sýnir fram á mikilvægi þess að vera með góð 

og vönduð tæki eins og hámarks súrefnismælirinn er í slíkum athugunum. Það tekur tíma að 

læra á ný tæki eins og mælinn sem við notum og náðist því ekki að taka eins margar mælingar 

og vonast var eftir. Tækið er aftur á móti mjög vandað og gott og munu þeir í slökkviliðinu 

geta nýtt sér það í þessum prófum næstu árin.      

 Styrkur og vöðvaþol eru þættir sem skipta slökkviliðsmenn miklu máli í þeirra starfi 

(Henderson og fl., 2007; Michaelides og fl., 2011; Tierney og fl., 2010). Val á æfingum og 

endurtekningafjölda í prófinu var ákveðið með því í huga að það ætti bæði að kanna 

vöðvaþol og styrk starfsmanna.  Ákveðið var að kanna kviðstyrk með plankaprófi þar 

sem rannsókn sem framkvæmd árið 2011 sýndi fram á að sterk fylgni væri milli þess að vera 

með sterka kviðvöðva og fækkunar á vinnuslysum þá sérstaklega í baki (Michaelides og fl., 

2011). Fylgni niðurstaða í upphífingar- og armbeygjuprófinu var í meðallagi en svipaðar 

niðstöður fengust í rannsókn sem var gerð í Þrándheimi árið 2013 (Heimburg og fl., 2013). 

Lítil fylgni mældist milli réttstöðulyftunnar og dúkkuburðarins en í rannsókn sem Lindberg 

framkvæmdi kom út að sterk fylgni væri milli þessar tveggja þátta. Í Rannsókn Lindbergs 

var dúkkan og réttstöðulyftan hinsvegar þyngri en í þessari rannsókn (Lindberg og fl., 2014). 

Boyce og félagar (2018) tala um mikilvægi gripstyrks hjá slökkviliðsmönnum og hvernig 

hann getur hjálpað til að auðvelda verk eins og að draga meðvitundalausa manneskju og toga 

og halda á þungum hlutum. Þessi rannsókn sýndi hinsvegar að lítil fylgni væri milli 

gripstyrks og dúkkuburðar sem á að líkjast því að bjarga meðvitundarlausri manneskju. Mikil 

fylgni var hinsvegar með gripstyrknum og tog- og róðrarprófinu sem eru svipaðar 

niðurstöður og Boyce fékk út. Henderson og félagar rannsökuðu að sama skapi fylgni 

gripstyrks og æfingar þar sem að halda átti á stiga og labba með hann ákveðna vegalengd 

(Henderson og fl., 2007). Þeir komust að því að mikil fylgni væri á milli þessara þátta en í 

rannsókninni sem við framkvæmdum kom meðal annars fram að meðalfylgni væri milli 

gripstyrks og réttstöðulyftu..        
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 Þar sem aðeins náðist að mæla tvær konur í rannsókninni er ómögulegt að meta hvort 

að þeirra niðurstöður i prófunum endurspegli allar konur sem vinna í þessum geira. Verður 

það að teljast veikleiki þessarar rannsóknar. Það þarf klárlega að mæla fleiri konur svo að 

þeirra niðurstöður séu markverðar, en þetta er byrjunin. Konurnar tvær sem tóku prófin 

skoruðu lægra á öllum prófunum nema plankaprófinu, mestur var munurinn í gripstyrknum 

en þar voru karlarnir næstum því helmingi sterkari. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar 

sem rannsóknum ber saman um að það hallar á konur þegar það kemur að líkamlegum 

þáttum sem koma að starfinu. Sem dæmi eru karlar með 55-60% af vöðvamassa karla að 

meðaltali (Kenney og fl., 2015).  Ekki náðust nægileg margar mælingar til þess að bera 

saman loftháð þol kynjanna en fræðin segja að konur ættu að vera með um 13-15% verra 

loftháð þol en karlar (Leyk og fl., 2007).        

 Slökkviliðsmenn þurfa að halda á, lyfta og draga þung verkfæri langar vegalengdir og 

jafnvel upp hæðir, þeir þurfa að geta bjargað manneskju sem hefur misst meðvitund og brjóta 

sér inngöngu inn í byggingar (Michaelides og fl., 2008; Henderson og fl., 2007). Þetta eru 

bara fá dæmi um líkamlega erfiðar aðstæður sem geta myndast í starfi og sýnir okkur að ef 

það á að taka líkamlegt stöðupróf þá þarf það sömuleiðis að vera fjölbreytt. Þegar nýja prófið 

var ákveðið var réttmæti efst á lista, að prófið endurspegli algengar og erfiðar hreyfingar 

sem myndast í starfi. Æfingarnar reyna jafn mikið á efri og neðri búk sem og kviðvöðva en 

eins og kom fram í grein Marcos og félaga þá skipta kviðvöðvar miklu máli uppá að koma í 

veg fyrir meiðsli og þá sérstaklega í baki (Michaelides og fl., 2008; Henderson og fl., 2007).

 Einn helsti styrkleiki þessarar rannsóknar var öflugt og gott samstarf milli mín og 

starfsmanna SHS og þá sérstaklega við Elías Níelsson yfirmann þjálfunar hjá þeim. Það var 

auðvelt að leita hjálpar hjá þeim ef eitthvað bjátaði á og öll tæki og tól sem ég þurft i í 

rannsóknina voru til á staðnum. Þeir sem tóku prófin voru jákvæðir að hjálpa til og eflaust 

forvitnir á að fá að sjá hvernig hugmyndirnar að nýju prófunum væru. Starfsmenn SHS eru 

miklir keppnismenn svo það þurfti ekki að hvetja þá mikið til þess að gera sitt besta í 

prófunum svo að markverðar tölur fengjust til vinnslu. Einn helsti veikleiki rannsóknarinnar 

var hversu fáar konur  náðist að mæla. Aðeins náðist að mæla 2 konur en 21 karl. Þetta úrtak 

er ekki normaldreift og þótti mér ekki mikill tilgangur í að bera þeirra niðurstöður saman við 

karlana.  Það hjálpaði hinsvegar mikið að mæla konurnar þótt þær hafi aðeins verið tvær. 

Það sýndi að lágmörkin sem voru sett væru sanngjörn fyrir bæði kyn. Annar örlítill veikleiki 

þessarar rannsóknar var hversu nýleg Vo2max græjan var, það tekur tíma að læra á slíkt tæki 

og náðist því ekki að mæla eins marga og planið var til að byrja með. Tækið er hinsvegar 

mjög vandað og er mjög jákvætt fyrir SHS að fá svona gott tæki til mælingar. Það var í raun 
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frekar flókið að bera saman niðurstöður þessara prófasetta þar sem hluti verkefnisins fólst í 

því að breyta um mæliaðferðir og gerir það samanburðinn erfiðann.    

 Í framhaldi af þessari rannsókn væri spennandi að skoða betur af hverju fleiri konur 

eru ekki í slökkviliðum, en þær sem tóku prófin í þessari rannsókn sýndu fram á að konur 

geta stundað þetta starf af jafn miklum krafti og karlar. Að sama skapi væri spennandi að 

rýna meira í meiðsli og veikindi sem starfsmenn verða fyrir í starfi og hvort að einhverjar 

leiðir séu betri en aðrar til að koma í veg fyrir að það gerist.     

 Þetta verkefni getur haft þau áhrif að slökkvilið höfuðborgasvæðisins innleiði nýtt þol- 

og styrktarpróf. Rannsóknin sýnir að það er kominn tími á uppfærslu á þessum árlegu 

stöðuprófum og vonandi  ná þjálfarar SHS að fá þetta próf samþykkt. Skilaboð frá yfirmanni 

þjálfunar og heilsumála hjá SHS má sjá í viðauka aftast í ritgerðinni.  
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Viðauki 
  

Samvinna HR og SHS í þessu verkefni hefur verið sérstaklega hjálpleg hvað varðar þann 

þátt að fá utanaðkomandi óháðan aðila til að meta gæði þrekprófa SHS og hversu vel þau í 

raun meta getu starfsmanna til starfsinns. 

Einnig skiptir það mig miklu máli að geta skipts á skoðunum við nemanda eins og Fjölni 

sem uppfullur að  nýjustu upplýsingum úr geiranum og ferska sýn á þá þætti sem snúa að 

íþróttafræðum. 

Ég vil þakka Fjölni Bjarnasyni fyrir góða samvinnu og fagleg vinnubrögð. 
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