
 

Líkamsástand Slökkviliða 

Samanburður á atvinnu- og áhugaslökkviliðsmönnum 

Atli Már Sveinsson og Loftur Gísli Jóhannsson 

 

Lokaverkefni til BS-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 

 

 

 

 



 
 

2 

Líkamsástand slökkviliða 

Samanburður á atvinnu- og áhugaslökkviliðsmönnum 

Atli Már Sveinsson og Loftur Gísli Jóhannsson 

 

Lokaverkefni til BS-prófs í íþrótta- og heilsufræði 

Leiðsögukennari: Gunnar Axel Davíðsson 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2011 



 
 

3 

Útdráttur 

Hér á landi eru til fáar haldbærar rannsóknir á líkamsástandi slökkviliðsmanna 

og var það ástæða þess að þetta verkefni var valið. Við teljum að það sé skortur á 

þekkingu innan þessa sviðs og vonumst eftir því að geta vakið athygli fleiri aðila. 

Samanburður á atvinnu- og áhugaslökkviliði hefur ekki verið gerður áður og 

leitaðist rannsóknin eftir því að athuga hver væri líkamlegur munur á þessum 

liðum. 

Þátttakendur (n = 30) voru karlar á aldrinum 20 – 40 ára og skipt niður 

eftir því hvort þeir voru atvinnumenn í fullu starfi á höfuðborgarsvæðinu (n = 

15) eða áhugamenn í hlutastarfi úti á landi (n = 15). Mælingar fyrir 

áhugaslökkviliðið fóru fram á tveimur stöðum, Akranesi og Selfossi, en notast var 

við gögn úr rannsókn frá 2007 fyrir atvinnuslökkviliðið. Mælingarnar 

samanstóðu af hæðarmælingu, þyngdarmælingu, fitumælingu, þolmælingu 

(VO2max) og hámarksstyrk í bekkpressu (1RM). Út frá hæð og þyngd var svo 

reiknað út líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index, BMI). 

Niðurstöður mælinganna leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á milli 

slökkviliða hvað varðar þol, BMI og fituprósentu. Munur fannst hinsvegar á milli 

þeirra í hámarksstyrk í bekkpressu og var meðaltal atvinnuslökkviliðsins 98,9 ± 

13,9 kg og áhugaslökkviliðsins 82,8 ± 16,3 kg (P < 0,05). Þegar niðurstöður allra 

slökkviliðsmannanna í þessari rannsókn eru bornar saman við erlendar 

rannsóknir má sjá að íslenskir slökkviliðsmenn eru í góðu líkamlegu formi. 
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Orðalisti 
 

ATP (e. Adenosine triphosphate) = adenósín þrífosfat (orkuefni) 

(a - v) O2diff (e. Arterio venous oxygen difference) = bláæða – slagæða 

súrefnismismunur 

FFM (e. Fat free mass) = fitulaus massi 

BMI (e. Body mass index) = líkamsþyngdarstuðull 

HR (e. Heart rate) = hjartsláttur 

1RM (e. One repetition maximum) = hámarkskraftur 

R (e. Coefficient of Correlation) = fylgnistuðull  

RPE (e. Rate of Perceived Exertion) = huglægt mat á skynjaðri áreynslu 

SV (e. Stroke volume) = slagmagn 

VO2max (e. Maximal oxygen uptake) = hámarkssúrefnisupptaka 
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1. Inngangur 

Á hinum almenna vinnumarkaði eru til margskonar starfsgreinar en fáar sem 

gera jafn miklar kröfur um líkamlegt form eins og slökkviliðsstarfið. Við 

skráningu í slökkvilið þurfa umsækjendur að standast ákveðin þol og 

styrktarpróf til þess að geta sótt um starf í þessari atvinnugrein. 

Slökkviliðsstarf er erfið líkamleg vinna og því þurfa starfsmenn að vera í 

góðu líkamlegu formi1. Þetta er krefjandi starf og mikið álag er á mönnum og 

þurfa þeir t.d. að bjarga fólki úr brennandi húsum. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að strax við útkall hækkar hjartslátturinn og þurfa slökkviliðsmenn oft að vinna 

lengi með þungan búnað við háan hjartslátt sem sýnir hvað álagið í starfinu getur 

verið mikið2, 3. 

Ástæðan fyrir því að þetta rannsóknarefni varð fyrir valinu er einföld. Hér á 

landi eru fáar haldbærar rannsóknir á líkamsástandi slökkviliðsmanna og teljum 

við að það sé skortur á þekkingu innan þessa sviðs og vonumst eftir því að geta 

vakið athygli fleiri aðila. Því ákváðum við að rannsaka líkamsástand 

slökkviliðsmanna og spyrja okkur hver munurinn sé á atvinnu- og 

áhugaslökkviliðsmönnum? Eru atvinnuslökkviliðsmenn sem æfa á vinnutíma í 

betra formi heldur en þeir einstaklingar sem hafa slökkvistarf sem áhugamál og 

hliðarstarf með annari vinnu? 

Við vonumst til að ná ákveðnum árangri með þessari rannsókn því enginn 

samanburður hefur verið gerður á milli slökkviliða áður. Einnig vonumst við til 

að auka fagvæðingu og vakningu innan slökkviliða um ástand þeirra og hversu 

mikilvægt er að hugsa vel um heilsuna og líkamlegt form, hvernig það gæti 

hjálpað þeim að lifa heilsusamlegra og betra lífi og ná betri árangri í þeirra 

atvinnugrein sem slökkviliðsmenn. Við teljum að þessi rannsókn geti verið 

upphaf að stærra og meira verkefni sem myndi taka stærra úrtak og fleiri 

þátttakendur. Með stærri rannsókn myndi sjást vel hvert líkamsástand starfandi 

slökkviliðsmanna á Íslandi væri og myndi koma í ljós hvort þeir væru í nógu 

góðu líkamlegu formi til þess að takast á við þau vandamál sem gætu komið upp í 

þeirra starfi. 
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2. Fræðilegur kafli 

2.1. Líkamssamsetning 

Líkamsþyngd segir okkur til um stærð eða massa einstaklings en 

líkamssamsetning segir okkur til um hlutfallslegt magn líkamsþyngdar m.t.t. 

vöðva, beina og fituvefs. Til þess að breyta líkamssamsetningu er loftháð þjálfun 

og styrktaræfingar áhrifarík leið4. 

Líkamssamsetning gegnir lykilhlutverki í heilsufarsástandi einstaklinga. 

Offita er alvarlegt heilsufarsástand sem dregur úr lífslíkum með því að auka 

áhættu á að þróa með sér kransæðasjúkdóm, háþrýsting, sykursýki af tegund tvö, 

lungnateppu, slitgigt og einhverjar tegundir krabbameins4. Of lítil líkamsfita 

hefur einnig hættu í för með sér því líkaminn þarfnast nauðsynlegrar fitu til að 

halda líkamanum gangandi. Nauðsynlegar fitusýrur eins og fosfórlípíð eru 

notaðar í frumuhimnur á meðan ónauðsynlegar fitusýrur eins og þríglýseríð, sem 

finnast í fituvef, gegna því hlutverki að einangra líkamann og varðveita 

orkuforða4. Fitusýrur hafa einnig hlutverki að gegna hvað varðar flutning og 

geymslu á fituleysanlegum vítamínum A, D, E og K og koma við sögu í hlutverki 

taugakerfis, tíðahrings hjá konum, æxlunarfærum og í vexti og þroska á 

kynþroskaskeiðinu. Þannig getur lítil líkamsfita stafað af alvarlegum truflunum á 

líkamsstarfssemi eins og þekkist hjá þeim sem þjást af átröskunum, æfingafíkn 

o.fl. sjúkdómum4. 

2.1.1. BMI – líkamsþyngdarstuðull 

Nú til dags er BMI (body mass index) eða líkamsþyngdarstuðull, notaður víða til 

að meta offitu. Til að finna út BMI einstaklings er þyngd hans í kílógrömmum  

deilt með hæðinni í metrum sett í annað veldi eða BMI = kg/m2. Fylgni á milli 

BMI  og líkamsfitu er yfirleitt mikið og gefur oft ágæta áætlun á offitu5. 

BMI er notað til að flokka einstaklinga eftir því hvort þeir eru of þungir, of 

feitir eða of léttir. Stuðullinn getur einnig gefið til kynna hvort einstaklingurinn 

er í áhættu fyrir sjúkdómum tengdum offitu s.s. hjarta- og æðasjúkdómum og 
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sykursýki II. Vegna þessa er stuðullinn mikið notaður í þjóðfélagstengdum 

rannsóknum til að gefa til kynna einstaklinga sem  eru í áhættuhópi4. 

Gallinn við BMI stuðulinn er hinsvegar sá að hann er ekki áreiðanleg 

vísbending á líkamsfitu þar sem ekki er tekið inn í reikninginn samsetningin á 

líkamsþyngdinni. Þar að auki eru þættir eins og aldur, þjóðerni, líkamsbygging og 

líkamsstærð sem hafa áhrif á samband BMI og fituprósentu. Því getur notkun 

BMI misflokkað einstaklinga miðað við líkamssamsetningu þeirra4. 

Flokkar BMI skiptast þannig að þeir sem eru of léttir eru undir 18,5 kg/m2. 

Kjörþyngd er skilgreind á milli 18,5-24,9 kg/m2 og þeir sem eru of þungir eru á 

bilinu 25,0-29,9 kg/m2 en offita er 30,0 kg/m2 og yfir6 (tafla 1). 

Í rannsókn Garver og félaga7  var líkamsástand smábæjarslökkviliðs (n = 

51, meðalaldur = 40,8 ± 9,5 ára)  og stórborgarslökkviliðs (n = 17, meðalaldur = 

39,4 ± 6,6 ára) borið saman. Í ljós kom að smábæjarslökkviliðsmenn voru léttari 

(85,1 ± 12,3 kg) og hærri (178,4 ± 5,7 cm) heldur en 

stórborgarslökkviliðsmennirnir  (87,1 ± 13,2 kg) og (177,1 ± 4,8 cm). Þegar BMI 

stuðull var skoðaður á milli þessara slökkviliða voru stórborgarslökkviliðsmenn 

með hærra BMI (27,7 ± 3,3 kg/m2) heldur en smáborgarslökkviliðsmenn (26,7 ± 

3,5 kg/m2). En þegar fituprósentan var skoðuð voru stórborgarslökkviliðsmenn 

grennri (15,6 ± 4,1 %) en smábæjarslökkviliðið var (17,1 ± 6,0 %)7. 

Tafla 1. Sýnir flokkun á BMI stuðli6. 

Flokkur Offituflokkur BMI (kg/m2) 

Of léttur  <18,5 

Kjörþyngd  18,5-24,9 

Ofþyngd  25,0-29,9 

Offita I 30,0-34,9 

 II 35,0-39,9 

Veruleg Offita III ≥40 
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2.1.2. Fita og fituprósenta 

Líkamsfita er sú fita sem er geymd innra með okkur og er hún geymd sem 

þríglýseríð í vef sem myndaður er af fitufrumum. Vefur fitufruma liggur undir 

húð og í kringum líffæri eins og t.d. hjarta og nýru8. 

Aukið þríglýseríð þéttir fituvefi líkamans undir húðinni sem virkar 

einangrandi og minnkar hitatap og veldur lægri orkuþörf og minni 

grunnbrennslu. Fituvefur myndar einnig ákveðna vörn sem ver líffæri fyrir 

utanaðkomandi áreiti eins og höggum. Þétting fituvefs hefur þó slæm áhrif þar 

sem hann veldur hærri blóðþrýsting vegna þrengsla á æðar og því auknu álagi á 

hjartað8.  

Öll umfram orka sem er tekin inn í fæðu er breytt í þríglýseríð og geymd 

innan fituvefs, því er fita ekkert annað en auka orka sem geymd er í líkamanum 

til síðari tíma. Með því að taka inn of mikið magn orku fjölgar líkaminn 

fitufrumum og getur einstaklingur í kjörþyngd haft um 25-30 milljarðar 

fitufrumna á meðan einstaklingur í ofþyngd getur verið með um 42-106 

milljarðar fitufrumna sem geta orðið allt að 40% stærri en hjá þeim sem eru í 

kjörþyngd. Mataræði og hreyfing hjá fullorðnum einstaklingum getur haft áhrif á 

stærð fitufrumna en ekki fjölda þeirra því myndun fitufrumna fer fram á meðan 

líkaminn er að vaxa og breytist því lítið eftir að fólk hefur náð fullum þroska4. 

Fituprósenta er mæld með ýmsum aðferðum svo sem leiðnimælingu, 

húðþykktarmælingu og röntgenmælingum4 en ein vinsælasta, hentugasta og 

áreiðanlegasta aðferðin til að meta líkamssamsetningu er húðþykktarmæling. 

Notaðar eru sérstakar klíputangir og klipið í húðina á nokkrum stöðum til að 

meta þykkt hennar9. Húðþykktarmælingar ganga út frá því að fellingin sem er 

klipin er tvö lög af fitu og tvö lög af húð. Þessi fita undir húðinni er talin 

endurspegla innri fitu einstaklingsins, iðrafitu sem dæmi6.  

Þegar húðþykktarmæling er notuð til að finna út eðlisþyngd líkamans til að 

að reikna fituprósentu eru nokkur atriði höfð í huga:  

 Hayes og félagar10 sýndu fram á að mælingar á fitu undir húð með 

húðþykktarmælingu gefur svipuð gildi og mæling með segulsneiðmyndun.  
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 Dreifing fitu undir húð og innvortis er svipuð fyrir alla einstaklinga af 

sama kyni4. Þessi fullyrðing er vafasöm þar sem mikill munur getur verið 

á dreifingu fitu meðal einstaklinga hvort heldur sem er innan sama kyns 

eða milli kynja11. Eldri einstaklingar af sama kyni með sömu eðlisþyngd 

hafa hlutfallslega minni húðfitu heldur en þeir sem eru yngri. Einnig hafa 

grannir einstaklingar hærra hlutfall af iðrafitu en hlutfall hennar lækkar 

eftir því sem líkamsfita eykst12. 

 Þar sem tengsl eru á milli fitu undir húð og heildar líkamsfitu getur 

summa nokkura húðfellinga verið notuð til að áætla heildar líkamsfitu. 

Það er talið að u.þ.b. þriðjungur af líkamsfitu er geymdur undir húðinni 

bæði hjá körlum og konum. Hinsvegar getur verið breytilegt hvar fitan 

dreifist, inn undir húð, vöðvum, innri líffærum og jafnvel í beinmerg og 

taugakerfi. Aldur, kyn og hversu feitur einstaklingur er hefur allt áhrif á 

fitudreifingu4. 

 Það eru tengsl milli summu húðfellinga og eðlisþyngdar líkamans. Þessi 

tengsl eru línuleg fyrir einsleitan hóp þ.e. formúlurnar eru fyrir sérstaka 

þjóðfélagshópa.  Því þarf að nota formúlur sem passa við þann hóp sem 

verið er að mæla4. 

 Aldur er sjálfstæður þáttur sem spáir til um eðlisþyngd líkamans bæði 

fyrir karla og konur4.  

Rannsókn sem gerð var af Michaelides og félögum13 2008 hafði þann tilgang að 

greina tengsl á milli ýmissa líkamlegra þátta eins og þol í efri hluta líkama, styrk í 

neðri og efrihluta líkama, liðleika og líkamssamsetningu og bera það saman við 

árangur á hæfniprófi sem líktist slökkviliðsstarfi. Reyndir slökkviliðsmenn (n = 

38, meðalaldur = 32,25 ± 6,1 ára; meðalþyngd = 96,1 ± 16,4 kg; meðalhæð = 

178,2 ± 7,4 cm) tóku þátt í rannsókninni og kom í ljós að styrkur og þol í efri 

hluta líkamans ásamt lágri fituprósentu voru tengd betri árangri í hæfniprófinu 

(p < 0.01). Þetta studdi því eldri rannsóknir um að hærri fituprósenta skilar sér í 

lakari tímum í hæfniprófi13.  
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Hér í töflu 2 má sjá skiptingu fituprósentu fyrir ýmsa hópa fólks eftir aldri 

og kyni. 

Tafla 2. Ráðlögð fituprósenta fyrir almenning4 

Ráðlögð fituprósenta fyrir fullorðna og börn 
  Vannærð Lág Meðal Há Offita 

Karlar           

6-17 ára <5 5-10 11-25 26-31 >31 

18-34 ára <8 8 13 22 >22 

35-55 ára <10 10 18 25 >25 

55+ ára <10 10 16 23 >23 

Konur           

6-17 ára <12 12-15 16-30 31-36 >36 

18-34 ára <20 20 28 35 >35 

35-55 ára <25 25 32 38 >38 

55+ ára <25 25 30 35 >35 
 

2.2. Þol 

Oft er þörf fyrir þol í hinu daglega lífi og getur langur og erfiður vinnudagur reynt 

bæði á andlegt og líkamlegt þol einstaklingsins. Þá getur þolþjálfun líkamans haft 

mikil áhrif á afkastagetu til lengri tíma. Gott þol hefur áhrif á andlegt jafnvægi og 

getu til að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma í keppni14 og ætti því að geta 

gagnast slökkviliðsmönnum við erfiðar aðstæður. 

Skilgreiningin á þoli er oft talin vera geta líkamans til að erfiða mikið í 

langan tíma. Til að einstaklingur geti verið í góðu formi þarf líkaminn að vera í 

þjálfun og verða sér út um orku til að standast erfiðið sem er framundan. Þoli er 

skipt upp í tvo þætti og ákvarðast eftir því hvort efnaskiptin eru loftfirrt eða 

loftháð14, hér á eftir verður fjallað nánar um þá. 

2.2.1. Loftfirrt þol   

Loftfirrt þol er geta líkamans til að framkvæma erfiða vinnu í stuttan tíma14. Það 

þýðir að efnaskiptin sem eiga sér stað við framleiðslu á orku fara fram án 

súrefnis. Hámarks loftfirrt geta er því skilgreind sem hámarks afköst loftfirrta 

kerfisins til að framleiða ATP. Ólíkt loftháða þolinu eru ekki til nein almenn 

viðurkennd próf til þess að mæla loftfirrta getu en til eru próf sem geta áætlað 

hana5. 
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2.2.2. Loftháð þol  

Loftháð þol er geta líkamans til að erfiða í langan tíma14. Orkan sem myndast við 

loftháða vinnu er framleidd með efnaskiptum sem eingöngu geta átt sér stað með 

þátttöku súrefnis. Hámarks geta loftháðs þols fer því eftir getu kerfisins til þess 

að endurnýja ATP. Loftháð geta er því talin jafngilda hugtakinu 

hámarkssúrefnisupptaka eða Vo2max5 en fjallað er um hana í næsta kafla. 

2.2.3. Hámarkssúrefnisupptaka 

Þjálfunarlífeðlisfræðingar telja hámarkssúrefnisupptöku vera einu réttmætustu 

mælieiningu sem viðkemur afkastagetu hjarta- og öndunarkerfis. 

Hámarkssúrefnisupptaka er hæsta hlutfall súrefnis sem tekið er upp í líkamanum 

á hámarksákefð við þolæfingar og endurspeglar tvo megin þætti: 

1.  Getu hjarta- lungna- og blóðrásarkerfis til að flytja súrefni til vinnandi 

vöðva. 

2.  Nýtingu vöðva á súrefni við æfingu4. 

Loftháð þol takmarkast aðallega við hjarta- og æðakerfið en í minna mæli við 

öndunarkerfið og efnaskipti5. 

Bestu prófin til að rannsaka loftháð þol er þegar notast er við próf sem eru 

þrepaskipt þar sem einstaklingurinn keyrir sig út og mæld er súrefnisupptaka og 

hámarkssúrefnisupptaka ákvörðuð. Til eru mörg próf til að áætla 

hámarkssúrefnisupptöku án þess að vera bundin við rannsóknarstofu. Prófin 

geta bæði verið hámarkspróf eða próf sem ekki þarf að ná hámarki og geta verið 

af ýmsum toga s.s. hlaupapróf, göngupróf, hjólapróf, sundpróf og róðrapróf5. 

Hámarkssúrefnisupptaka er áætluð  út frá svo kallaðri Fick jöfnu  

VO2 = HR * SV * (a - v) O2diff 

HR stendur fyrir hjartsláttartíðni (slög/mín), SV stendur fyrir slagmagn eða 

hversu mikið af blóði hjartað dælir út í hverju slagi (ml), (a - v) O2diff stendur 

fyrir bláæða slagæða súrefnismismun og segir okkur hversu mikið súrefni hefur 

verið tekið úr blóðinu á meðan það fluttist í gegnum líkamann. Þegar 

hjartsláttartíðni og slagmagn er margfaldað saman vitum við hversu mikið blóð 

fer frá hjartanu á mínútu, síðan athugum við bláæða slagæða súrefnismismuninn 
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og vitum þá hversu miklu súrefni var dælt með blóðinu á mínútu5. 

Súrefnisupptaka segir okkur hversu margir millilítrar af súrefni fóru úr 

blóðinu og inn í líkamann á hvert kíló líkamsþyngdar á einni mínútu. 

Líkamsþyngd er tekin inn í reikning formúlunnar vegna þess að í flestri hreyfingu 

þurfum við að bera okkar eigin þyngd og sýnir þá réttari niðurstöðu. Í íþróttum 

eins og hjólreiðum og sundi er VO2max oft skilgreint sem lítrar á mínútu vegna 

þess að þar þarf iðkandi ekki að bera sína eigin líkamsþyngd5. 

Elsner og Kolkhorst15 gerðu rannsókn á hámarkssúrefnisupptöku 

slökkviliðsmanna á aldrinum 24-56 ára ( aldur: 37,4 ± 8,5 ára;  hæð: 178,0 ± 6,0 

cm;  þyngd: 86,8 ± 8,9 kg; fita: 16,9 ± 4,7 %). Rannsóknin samanstóð af 

hámarkssúrefnisupptökuprófi á hlaupabretti og ýmsum slökkviliðsæfingum. 

Hámarkssúrefnisupptakan á hlaupaprófinu var að meðaltali 46,2 ± 7,8 

ml/kg/mín og hámarkshjartsláttur að meðaltali 183,0 ± 9,0 slög/mín. 

Súrefnisupptakan úr slökkviliðsæfingunum var að meðaltali 29,1 ± 8,0 

ml/kg/mín og meðalhjartsláttur 175,0 ± 7,0 slög/mín. Þetta segir okkur að í 

slökkviliðsæfingunum voru einstaklingarnir að vinna á 62% af 

hámarkssúrefnisupptöku og allt að 95% af hámarkshjartslætti. Einnig kom fram í 

rannsókninni að þeir sem voru með hærri súrefnisupptöku voru fljótari með 

slökkviliðsæfingarnar og náðu því betri árangri15. 

Garver og félagar7 sýndu fram á svipaða niðurstöðu og Elsner og Kolkhorst 

þegar smábæjar- og stórborgarslökkvilið voru mæld. Smábæjarslökkviliðið var 

með hámarkssúrefnisupptöku uppá 47,6 ± 9,9 ml/kg/mín en 

stórborgarslökkvilið 48,6 ± 3,3 ml/kg/mín7. 

Við mjög krefjandi slökkviliðsaðgerðir þarf súrefnisupptöku að meðaltali 

um 41,5 ml/kg/mín en við flestar aðstæður einungis að meðaltali um 23 

ml/kg/mín. Þessi loftháða orkuþörf samsvarar um 50-85% af 

hámarkssúrefnisupptöku og því ætti ráðlögð krafa um hámarkssúrefnisupptöku 

að vera um 45 ml/kg/mín16. 
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2.2.4. Áhrifaþættir á hámarkssúrefnisupptöku 

Hámarkssúrefnisupptaka stjórnast fyrst og fremst af erfðum. Það er samt ekki 

þar með sagt að hámarkið sé alveg ákveðið. Erfðir einstaklings ákvarða getu hans 

á hámarkssúrefnisupptöku og hefur hver einstaklingur því ákveðið svigrúm til að 

breyta súrefnisupptöku sinni. Súrefnisupptaka eykst með þjálfun en erfðir setja 

okkur bæði efri og neðri mörk þrátt fyrir þjálfun eða hreyfingarleysi5.  

Samanburðarrannsókn var gerð á mönnum sem lifðu kyrrsetulífi og var 

þeim skipt í tvo hópa, annar hópurinn var með hámarksúrefnisupptöku undir 49 

ml/kg/mín en hinn hópurinn var með yfir 62,5 ml/kg/mín. Hópurinn sem var 

með hærri súrefnisupptöku var með meira blóðmagn sem leiðir af sér stærra 

slagmagn og meiri hjartaafköst við hámarksáreynslu. Það að hafa meira 

blóðmagn er líklega erfðafræðilega ákveðið5.  

Óþjálfaðar konur eru með 20-25% lægri hámarkssúrefnisupptöku heldur 

en óþjálfaðir karlar. Helsta ástæðan á mun kynjanna er líkamsstærð, þar sem 

karlar eru yfirleitt stærri og því með stærra hjarta, meira blóðmagn og lægri 

fituprósentu, þetta á einnig við um stærðarmun innan sama kyns. Ef 

einstaklingur er með lága fituprósentu er hann líklegri til að vera með hærra 

VO2max og vöðvamassi hefur einnig áhrif, því meiri vöðvar því hærri upptöku á 

súrefni. Einnig er mismunur á blóði karla og kvenna þar sem karlar hafa meira af 

blóðrauða og geta því flutt meira súrefni í hverjum millilítra af blóði5.  

Hámarkssúrefnisupptaka miðað við þyngd er í hámarki hjá körlum á  bilinu 

6-25 ára og eftir það fer hún lækkandi. Hjá konum byrjar hún að lækka strax við 

13 ára aldur ef ekki er stunduð hreyfing, annars byrjar hún að lækka eftir 25 ára 

aldur hjá báðum kynjum5. 

Breytingar á súrefnisgetu eru mjög misjafnar eftir því hvort hún er reiknuð 

út frá ml/kg/mín eða L/mín. Ef þyngd er tekin inn í formúluna fellur súrefnisgeta 

hratt með hækkandi aldri. Ef þyngdinni er sleppt lækkar hún mjög rólega og 

kemur vanalega enginn munur nema verið sé að tala um 10-20 ára tímabil5. 
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2.2.5. Aukning á hámarkssúrefnisupptöku 

Mælanlegt VO2max hjá einstaklingi hækkar aðeins fyrstu 8-12 vikurnar við þjálfun 

og hefur verið sýnt fram á hækkun um 15-30%. Eftir það virðist VO2max  ekki 

breytast þó svo að álagið sé aukið. Samt sem áður getur hann bætt árangur sinn í 

loftháðri þjálfun. Talið er að árangurinn sé háður öðrum hlutum eins og t.d. 

mjólkursýru og með aukinni þjálfun getur einstaklingur unnið í lengri tíma á 

hærri prósentu af sinni hámarkssúrefnisupptöku. Sem dæmi geta flestir 

hlauparar klárað maraþon á meðalhraða sem er 75-80% af þeirra 

hámarkssúrefnisupptöku en þeir bestu í heimi gætu verið á hraða sem krefst 

86% af hámarkssúrefnisupptöku sinni5.  

Við loftháða þjálfun verða ýmsar líffræðilegar breytingar og er þar helst að 

nefna að hjartað stækkar og styrkist, slagmagn eykst, hjartsláttur í hvíld lækkar, 

hjartaafköst aukast við ákefð, blóðþrýstingur í hvíld lækkar og blóðflæði og 

blóðmagn eykst5. Þessar líffræðilegu breytingar geta haft töluverð áhrif á 

hámarkssúrefnisupptöku. Þar er helst að nefna aukið  slagmagn sem er að mestu 

leyti vegna stækkunar hjartans. Með aukinni þjálfun fer hjartað að dæla meira 

blóði í hverju slagi og eykur þannig hjartaafköstin og hækkar því 

súrefnisflutningsgetu líkamans. Með stækkun hjartans styrkist hjartavöðvinn og 

eykur getu sína til að teygjast. Þannig að þegar blóð flæðir inn í hjartað kemst 

meira inn í hvolfið og aukinn styrkur hjartans veldur því að hjartað getur dregist 

saman af meiri krafti og nær því að dæla betur út úr hvolfinu5.  

Blóðmagnið eykst einnig mikið og hefur áhrif á flutningsgetu súrefnis í 

líkamanum. Blóðmagn þjálfaðra einstaklinga er meira en óþjálfaðra eða um 5,7 

lítrar á móti 5 lítrum. Blóðið er þynnra og þess vegna auðveldara að dæla því um 

líkamann. Þrátt fyrir að blóðið sé þynnra í þjálfuðum einstaklingum hefur það 

meiri flutningsgetu af súrefni vegna aukins blóðrauða (rauðra blóðkorna). 

Þjálfaðir einstaklingar eru með meiri blóðrauða heldur en óþjálfaðir sem ætti að 

þýða að þjálfaðir hafi þykkara blóð, en í hlutfalli við blóðvökva er blóðrauði 

þjálfaðra minni sem segir okkur að þeir hafi því í raun þynnra blóð5. 
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2.2.6. Submaximal próf 

Við mælingar á hámarkssúrefnisupptöku er best að einstaklingur fari upp í 

hámarks áreynslu og súrefnisupptakan mæld. En til að framkvæma svona 

mælingar þarf dýran mælibúnað, töluvert mikinn tíma og mjög mikla hvatningu 

fyrir einstaklinginn. Þegar ekki er hægt að notast við mælingar þar sem 

einstaklingur fer upp að hámarki er hægt að notast við submaximal mælingar. 

Submaximal próf áætla hámarkssúrefnisupptöku án þess að einstaklingurinn fari 

upp í hámarks áreynslu4.  

Submaximalpróf eru skipt upp í þrep með fyrir fram ákveðnu álagi og þarf 

hjartsláttur að ná stöðugleika á hverju þrepi fyrir sig.  Prófið gengur út frá því að 

línuleg tengsl eru á milli súrefnisupptöku og hjartsláttar á bilinu 110 – 150 slög á 

mínútu. Til að finna hámarkssúrefnisupptöku þarf að mæla hjartslátt á tveimur af 

þrepunum. Einnig gerir prófið ráð fyrir því að hámarkshjartsláttur einstaklinga á 

sama aldri sé álíkur. Notast er við ákveðnar formúlur við útreikninga á 

hámarkshjartslætti út frá aldri t.d. 220-aldur eða 207-0,7*aldur. Skekkja við að 

reikna hámarkshjartslátt einstaklinga getur verið ± 10 slög eða 10-15%4.  

Dæmi um submaximalpróf fyrir einstakling sem er 35 ára má sjá á mynd 1. 

Hjartsláttur var mældur á tveimur fyrirfram ákveðnum álags stigum,  bláu 

punktarnir, og reiknuð hallalína út frá þeim tveimur, svarta línan. Áætlað var að 

hámarkshjartsláttur 35 ára einstaklings væri 182,5 slög á mínútu. Út frá því var 

dregin lína (rauð punktalína lárétt á mynd) sem að lokum sker línu 

hallatölunnar. Þar sem þessar línur skerast er hægt að sjá hver 

hámarkssúrefnisupptaka er fyrir þennan einstakling4.  

Mynd 1. Sýnir línuleg tengsl hjartsláttar og hámarkssúrefnisupptöku í 
submaximalprófi 
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Skekkjur geta myndast í submaximal prófi sem gerast síður við próf þar sem 

einstaklingur fer í hámarks áreynslu, sem dæmi að aldursreikna 

hámarkshjartslátt getur haft áhrif á niðurstöður prófsins. Submaximal próf eru 

þekkt fyrir að ofmeta hámarkssúrefnisupptöku hjá vel þjálfuðum einstaklingum 

og vanmeta hámarkssúrefnisupptöku þeirra sem æfa ekki. Skekkjan er talin 

myndast vegna þess að vel þjálfaðir einstaklingar hafa betri tækni við 

framkvæmd hreyfingarinnar heldur en þeir sem eru óþjálfaðir og því er 

hreyfingin ekki eins orkufrek4. 

2.3. Styrkur 

Styrkur er skilgreindur sem geta vöðva til að mynda kraft eða afl14. 

Styrktarþjálfun skilar sér ekki eingöngu í sterkari vöðvum heldur hefur 

margvísleg áhrif á líkamlega heilsu og heldur fólki sjálfstæðu þegar það eldist4. 

Styrktarþjálfun hjálpar t.d. við að auka beinstyrk, beinþéttni í unglingum og 

minnkar líkur á beinbroti vegna beinþynningar hjá eldri einstaklingum. Með 

styrktarþjálfun aukum við vöðvamassa sem skilar sér í hraðari efnaskiptum í 

hvíld (e. resting metabolic rate). Styrktarþjálfun getur komið í veg fyrir 

bakmeiðsli sem og meiðsli sem gætu hlotist í íþróttum eða annars konar 

áreynslu4, 8.  

Einstaklingar óvanir lyftingum geta bætt sig hratt vegna aðlögunar 

taugakerfisins. Taugakerfið aðlagast við þjálfun og eftir 3-6 mánuði má sjá 

bætingu frá 25 til 100% og stundum jafnvel meira. Þessar bætingar eru oft 

misleiðandi þar sem einstaklingar eru ekki endilega bara að styrkjast heldur læra 

meira hvernig á að beita sér og mynda meiri kraft. Þjálfun taugakerfisins getur 

því stafað allt að 50% af heildar bætingu einstaklingsins17. 

2.3.1. Vöðvategundir og starf 

Hlutverk vöðvafruma er mjög fjölbreytt og sjá þeir ekki eingöngu um að hjálpa 

okkur við að lyfta þungum hlutum. Vöðvar gegna fimm lykilhlutverkum í 

starfsemi líkamans: sjá um allar hreyfingar svo sem að hlaupa eða kinka kolli, 

halda stöðugleika á öllum útlimum og búk, flytja efni um líkamann, aðstoða við 

meltingu og mynda hita8. 
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Í líkamanum eru þrjár vöðvategundir sem gegna mismunandi hlutverki,  

sléttir vöðvar, beinagrindarvöðvar og hjartavöðvi. Vöðvar eru settir saman úr 

milljónum frumna sem kallast vöðvatrefjar8. 

 Beinagrindarvöðvar (rákóttir vöðvar): Eru viljastýrðir af einstaklingnum 

og eiga upptök og festur á beinum. 

 Sléttir vöðvar: Eru óviljastýrðir vöðvar sem eru staðsettir í veggjum 

ýmissa innri líffæra eins og æðum, meltingarfærum ofl. stöðum. 

 Hjartavöðvi: Er óviljastýrður vöðvi sem myndar hjartað. Hjartavöðvinn er 

einstakur þar sem hann líkist rákóttum vöðva en er ekki viljastýrður. 

Hlutverk hjartavöðvans er að dragast saman og dæla blóði um líkamann8. 

Beinagrindarvöðvar geta unnið á nokkra vegu: 

 Lengjandi (e. eccentric) þá halda þeir á móti þyngd og vöðvinn dregst 

hægt sundur. 

 Styttandi (e. consentric) þá lyfta þeir þyngd og vöðvinn dregst saman og 

styttist. 

 Kyrrstöðu (e. isometric) þá spennist vöðvinn til að halda stöðu. 

 Dínamískt (e. dynamic) er sambland af lengjandi og styttandi 

vöðvasamdrætti4, 18. 

2.3.2. Hámarksstyrkur – 1RM 

Hámarkskraftur (e. One-Repetition Maximum, 1RM) er mæling á krafti sem 

ákveðinn vöðvi eða vöðvahópur getur framkvæmt. Krafturinn er skilgreindur 

sem sú þyngd sem vöðvinn eða vöðvahópurinn getur lyft einu sinni5. 

1RM er sá mælikvarði sem mest er notaður til þess að mæla dynamískan 

styrk þar sem hámarksþyngd er lyft í gegnum heila hreyfingu þ.e.a.s. bæði slökuð 

niður og lyft upp4. 1RM er oft skipt niður í tvær mælingar, bekkpressu til að 

mæla styrk í efri hluta líkamans og fótapressu til að mæla styrk í neðri hluta. Hjá 

ACSM (e. American Collage of Sports and Medicine) er ávallt mælt með að deila 

hámarksstyrk með þyngd einstaklings svo hægt sé að bera saman getu á milli 

einstaklinga sem eru misjafnlega byggðir19. 
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Gledhill og félagar16 skoðuðu líkamlegar kröfur í tengslum við 

slökkviliðsstarf og komust að því að algeng krafa hvað varðar styrk 

slökkviliðsmanna er að lyfta og bera hluti allt að 40 kg, draga hluti allt að 61 kg 

og vinna með hluti fyrir framan sig allt að 57 kg. 

Rannsókn Heimburg og félaga20 sem gerð var í Noregi á 14 hlutastarfandi 

slökkviliðsmönnum fól í sér að hlaupa upp 6 hæðir og draga 6 manneskjur á 

svokallað öruggt svæði. Hópnum var svo skipt í tvennt eftir tíma sem tók að klára 

þrautina. Þar kom í ljós að þeir sem voru með meiri styrk í bekkpressu (89,0 ± 

16,0 kg) voru í fljótari hópnum en þeir sem voru í hægari hópnum voru með 

meðalstyrk uppá 78,0 ± 6,0 kg (p < 0,05). Hinsvegar þegar búið var að leiðrétta 

styrkinn við líkamsþyngd var enginn munur á milli hópanna (p < 0,39)20. 

Rannsókn Williams-Bell og félaga21 þar sem 57 sjálfboðaliðar tóku þátt (23 

konur) sýndi fram á að þær konur sem náðu að klára þrautina voru sterkari í 

bekkpressu eða 42,5 ± 10,2 kg hjá þeim sem kláruðu og 34,5 ± 6,6 kg hjá þeim 

sem kláruðu ekki (p < 0,05). 

Hér að neðan má sjá töflu 3 sem sýnir viðmið fyrir karla í bekkpressu í 

hlutfalli við líkamsþyngd. 

Tafla 3 Hlutfallsdreifing karla í bekkpressu miðað við hlutfall hámarksstyrks og þyngdar4. 

Hlutfallsdreifing 
Karla 

Aldur (ár) 

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 
90 1,48 1,24 1,10 0,97 0,89 
80 1,32 1,12 1,00 0,90 0,82 
70 1,22 1,04 0,93 0,84 0,77 
60 1,14 0,98 0,88 0,79 0,72 
50 1,06 0,93 0,84 0,75 0,68 
40 0,99 0,88 0,80 0,71 0,66 
30 0,93 0,83 0,76 0,68 0,63 
20 0,88 0,78 0,72 0,63 0,57 
10 0,80 0,71 0,65 0,57 0,53 

Hlutfallsdreifing,  90 = vel fyrir ofan meðaltal, 70 = ofan meðaltals, 30 = neðan 
meðaltals, 10 = vel fyrir neðan meðaltal. 
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2.3.3. Þættir sem hafa áhrif á 1RM 

Helstu áhrifaþættir á 1RM eru aldur, kyn og æfingaástand. Með hækkandi aldri 

ná einstaklingar verri útkomu í mælingum á 1RM. Eins og í öðrum líkamlegum 

mælingum versna einstaklingar með hækkandi aldri og er það líklega vegna 

öldrunar og færri líkamlegra æfinga. Með öldrun og minnkandi hreyfingu  

minnkar vöðvamassi og virkni vöðvans verður lakari22. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að styrktarþjálfun hjá bæði þjálfuðum og óþjálfuðum öldruðum 

einstaklingum jók styrktaraukningu þeirra á 1RM, mjög svipað og hjá yngri 

einstaklingum23, 24. 

Þegar  styrkur kynjanna er skoðaður  hefur verið sýnt fram á að konur eru 

50-60% aumari í efrihluta líkamans og 25-30% í  neðrihluta líkamans miðað við 

karla. Þetta er helst tilkomið vegna mismunar á stærð, þar sem karlar er mun 

stærri og með töluvert meiri vöðvamassa. Styrkur ætti því frekar að vera mældur 

í hlutfalli við líkamsþyngd eða fitulausan massa. Þegar styrkur er mældur miðað 

við líkamsþyngd er um 5-15% munur milli kynjanna í neðri hluta líkamans  en 

þegar stuðst er við fitulausan massa hverfur mismunurinn á milli kynjanna. Þetta 

sýnir að bygging vöðva og taugaaðlögun er sú sama hjá báðum kynjum og  er því 

mismunurinn tilkominn vegna stærðar vöðva og hlutfalls þeirra miðað við 

líkamsþyngd5. Karlmenn geta aukið vöðvamassa sinn mun meira en konur vegna 

karlhormónsins testósteróns en kvenkynið getur bætt styrk sinn með 

styrktarþjálfun eins og karlkynið en ná samt ekki sama árangri5. 

Þjálfun hefur gríðarlega mikil áhrif á 1RM og getur einstaklingur bætt sig 

um allt að 100% á fyrstu þremur mánuðunum. Það má áætla að u.þ.b. 50% af 

þeim árangri stafi ekki af bætingu á vöðvastyrk heldur er þessi bæting af miklum 

hluta til vegna aðlögunar taugakerfisins. Í því fellst að fleiri hreyfieiningar eru 

virkjaðar og taka þátt í kraftmynduninni vegna sterkari boða taugakerfisins17. 
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3. Aðferðir 

3.1. Þátttakendur  

Í rannsókninni tóku þátt tvö slökkvilið:  Brunavarnir Árnessýslu og Slökkvilið 

Akraness. Árangur þessara tveggja liða var síðan borinn saman við árangur 

slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins úr rannsókn sem var gerð 200725. Þýði 

rannsóknarinnar voru því slökkviliðsmenn þessara þriggja slökkviliða. Úrtakið 

var 31 slökkviliðsmaður á aldrinum 20-40 ára en einn þátttakandi var ekki 

tekinn með í tölfræðilega útreikninga vegna þess að hann var ekki innan þess 

aldursbils. Þátttakendur frá Slökkviliði Höfuðborgarsvæðisins og Brunavörnum 

Árnessýslu voru valdir handahófskennt úr starfsmannalista liðanna en hjá 

Brunavörnum Árnessýslu voru einungis valdir starfsmenn sem voru skráðir á 

Selfossi. Allir hæfir einstaklingar voru boðaðir í mælingar hjá Slökkviliði 

Akraness. Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir því hvort þeir væru í fullu- eða 

hlutastarfi sem slökkviliðsmenn, 15 menn voru því í hvorum hóp þegar 

tölfræðilegir útreikningar voru gerðir. 

Flest allir þátttakendur mættu í allar mælingar, einhver forföll urðu þó t.d. 

voru eingöngu mældir 12 atvinnumenn í þol og líkamsþyngdarstuðuls mælingu. 

En meðalaldur þátttakenda úr hlutastarfi (áhugamenn) var 32,5 ± 5,7 ára og 

aldur þátttakenda í fullustarfi (atvinnumenn) var 31,3 ± 4,6 ára. 

Mælingarnar fóru fram sem hér segir: 

Akranesi: Íþróttahúsinu við Vesturgötu þann 23.febrúar 2011 

Selfossi: Sportstöðin Eyrarvegi 33 þann 1.mars 2011 

3.2. Mælingar  

Framkvæmdar voru fimm tegundir af mælingum á öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar, hæðarmæling, þyngdarmæling, fitumæling, þolmæling og 

styrktarmæling. Þessar mælingar eiga að geta sýnt fram á líkamssamsetningu, 

þol og styrk einstaklinga. 
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Allir þátttakendur fengu upplýsingarit um undirbúning og framkvæmd 

allra mælinga nokkrum dögum fyrir mælingar og var þeim gefinn kostur á að 

kynna sér þær betur og spyrja spurninga áður en mælingarnar hófust. Einnig var 

komið á framfæri að þeim var frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær 

sem var. 

3.2.1. Hæðarmæling 

Áhöld: Óteygjanlegt málmband, vinkill, blað og skriffæri 

Aðferð: Málband fest á vegg. Einstaklingur snéri baki að vegg og stóð í 

anatómískri stöðu með hæla upp að veggnum og lófa fram. Vinkill var borinn við 

málbandið á veggnum að hæðsta punkti einstaklings. Mæling var svo lesin af 

þegar einstaklingur hafði lokið við útöndun. 

3.2.2. Þyngdarmæling 

Áhöld: Seca 701 rafmagnsvog með nákvæmni uppá 0,1 kg, blað og skriffæri 

Aðferð: Þyngdarmæling var framkvæmd með eðlilegum hætti þar sem 

einstaklingurinn var látinn stíga á vigtina án skófatnaðar en léttklæddur 

(stuttbuxum og bol). Mælingin var skráð niður á blað um leið og vigt var orðin 

stöðug. 

3.2.3. Fitumæling 

Áhöld: Lange skinfold caliper með nákvæmni upp á +/- 

1mm og stöðuga  pressu  10 gm./sq.mm sem framleidd er 

af Beta Technology. Apple MacBook og Microsoft 

Excel:Mac 2008 var notað við niðurskráningu og 

útreikninga. 

Aðferð: Tekin var húðþykktarmæling á einstaklingnum og notast við formúlu 

Jackson og Pollock26. Mæling á þykkt húðar var því tekin á sjö stöðum líkamans: á 

baki (subscapular), þríhöfða (triceps), brjósti (chest), miðlínuholhandar 

(midaxillary), mjöðm (suprailiac), kvið (abdominal) og læri (thigh). Teknar voru 

þrjár mælingar á hverjum stað sem voru innan við 10% frá hver annarri og skráð 

niður.  

Mynd 2. Lange húðklíputöng 
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Útreikningur: Meðaltal hvers staðar var notað til að finna heildar summu 

húðþykktar og formúla Jackson og Pollock26 notuð til að reikna út eðlisþyngd 

eintaklings 

(1,112 - 0,00043499(7SKF) + 0,00000055(7SKF)2 - 0,00028826(aldur))4. 

Þegar eðlisþyngdin var fundin var notast við Siri27 jöfnuna til að finna út 

fituprósentu ((4,95/eðlisþyngd – 4,50) * 100) 4. 

3.2.4. Þolmæling 

Áhöld: Polar CE0537 púlsmælir, hlaupabretti, Rucanor skeiðklukka, RPE skali 

(Borg Scale), blað, skriffæri. 

Aðferð: Reiknaður var út hámarkspúls einstaklings út frá aldri (207 – 0,7*aldur) 

og út frá honum var reiknaður 85% af hámarkspúls (hámarkspúls*85%) 4. Við 

þolmælinguna var notast við í grunninn Balke Ware28 göngupróf en því breytt 

aðeins til að líkjast meira Bruce29 prófinu. Prófið var því þannig að einstaklingar 

gengu á 5,5 km/klst hraða í um eina og hálfa mínútu til að venjast hraðanum en 

prófið var byggt á fjórum þriggja mínútna þrepum þar sem hallinn var aukinn um 

4% milli þrepa en hraðinn stöðugur. Fyrsta þrep byrjaði í 3% halla, annað þrep í 

7% halla, þriðja þrep í 11% halla og fjórða þrep 15% halla. Hjartsláttur á annarri 

og þriðju mínútu hvers þreps var skráður niður og mátti hann ekki hækka um 

meira en sex slög til að komast upp á næsta þrep. Ef einstaklingur hækkaði um 

meira en sex slög taldist hann ekki vera í jafnvægi og  þurfti þá að lengja þrepið 

um eina mínútu og bera saman púls þriðju og fjórðu mínútu. Spurt var um RPE 

skala og skráð niður í lok hvers þreps sem er huglægt mat einstaklingsins á 

erfiðleika eða ákefð þrepsins sem var að líða. 

Ákveðin mörk voru sett í prófinu. Einstaklingurinn þurfti að ná tveimur 

þrepum með hjartslátt yfir 110-115 slögum á mínútu og stöðva skildi prófið ef 

einstaklingur færi yfir 85% af hámarkshjartslætti. 

Útreikningur: Við útreikning á VO2max var notast við formúlu ACSM30. 

Gönguformúla var notuð til að reikna VO2 á tveimur þrepum prófsins þar sem 

hjartsláttur var yfir 110 slög á mínútu en undir 85% af hámarkshjartslætti. Fyrra 

þrepið var skýrt SM1 (submaximal 1) og seinna þrepið SM2 (submaximal 2).  

 



 
 

26 

Gönguformúlan 

                                  

Til að nota formúlu fyrir fjölþrepapróf þarf fyrst að reikna út hallatölu (b). Við 

reikning á hallatölu er notast við útreikninga á SM1 og SM2 og hjartslátt á sömu 

þrepum (HR1 og HR2). 

Útreikningur á hallatölu 

  
         

         
 

 

Notast er svo við línuleg tengsl á aukningu hjartsláttar og VO2 til að áætla VO2max. 

Útreikningur á VO2max í fjölþrepaprófi 

                         

 

3.2.5. Styrktarmæling 

Áhöld: Bekkpressubekkur, lyftingarstöng, lóð, blað og skriffæri 

Aðferð: Upphitun var skipt í þrjá hluta, fyrst var stönginni lyft um það bil 20 

sinnum. Næst var 40-60% af áætluðu hámarki lyft 5-10 sinnum og hvílt aðeins. Í 

þriðja hluta upphitunnar var svo 70-80% af áætluðu hámarki lyft 3-5 sinnum og 

hvílt í u.þ.b. 3 mín. Síðan var reynt að finna hversu mikilli þyngd einstaklingarnir 

gátu lyft eingöngu einu sinni. Þeir fengu allt að 4 tilraunir til þess að finna út 

hámarksþyngd og hvílt var að lágmarki 3 mínútur á milli tilrauna. 

Allar þyngdir sem einstaklingur lyfti voru skráðar niður á blað og merkt við 

hvort lyftur væru löglegar. Til þess að lyfta teldist lögleg þurfti rassinn að nema 

við lyftingarbekk og rétta þurfti alveg úr olnbogum. 
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3.3. Upplýst samþykki 

Þar sem einstaklingarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru allir fullorðnir 

einstaklingar og skrifuðu undir upplýst samþykki var ekki haft samband við 

Persónuvernd né Vísindasiðanefnd. Einstaklingarnir fengu upplýsingarit í 

hendurnar fyrir rannsóknina þar sem þeim voru kynntar þær áhættur sem henni 

gætu fylgt. Frjálst var að spyrja allra spurninga og máttu einstaklingar draga sig 

úr rannsókninni hvenær sem var. Þeim var einnig tilkynnt að þeir væru 

þátttakendur af fúsum og frjálsum vilja. 

3.4. Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við lýsandi tölfræði sem unnin var í 

tölfræðiforritinu Excel. Allar mælingar voru skráðar þar inn og einstaklingum 

skipt upp í 2 hópa. Hópunum var skiptir niður út frá starfi eftir því hvort um var 

að ræða atvinnumenn í fullu starfi eða áhugamenn í hlutastarfi. 

Hóparnir voru bornir saman með t-prófum sem leitar af tveimur ólíkum 

breytum (T-test Two-sample assuming unequal Variances). T-próf var tekið á 

öllum breytunum, þ.e.a.s. aldri, hæð, þyngd, BMI, fitu%, FFM, styrk, hlutfallsstyrk 

og VO2max. T-prófin voru notuð til að finna meðaltal, staðalfrávik og   

marktektarmörk (P). Marktektarmörkin voru sett P < 0,05 svo hægt væri að tala 

um mun milli liða.  

Fylgni var athuguð á milli ýmissa breyta og könnuð innan hvers hóps sem 

og heildarinnar. Tengsl breytanna var útskýrð með Pearson’s fylgni og sett fram 

á punktariti. 
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4. Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði yfir mælingar á líkamsástandi slökkviliðsmanna má sjá í töflu 4. 

Alls voru þátttakendur 31 talsins og aðeins var mælt karlkyn. Ákveðin forföll 

voru í einhverjum mælingum. Í mælingum á VO2max, BMI og hæð var fjöldi (n) 

eingöngu 27. Allir þátttakendur voru á aldursbilinu 20-40 ára og var meðalaldur 

áhugaslökkviliðsmanna 32,5 ± 5,7 ár. 

Þegar litið er á heildina er áhugavert að sjá hversu mikill mismunur er á 

milli hæstu og lægstu gilda eins og 1RM þar sem hæsta gildið var 131,6 kg og 

lægsta var 60,0 kg en meðaltalið var 90,2 ± 17,1 kg. Einnig var mikill munur á 

þyngd einstaklinga þar sem mesta þyngd var 129,0 kg en lægsta 67,5 kg  og 

meðaltalið var 86,8 ± 11,3 kg. Í lýsandi tölfræðinni í töflu 4 má sjá meðaltal yfir 

alla þátttakendur á þyngd, hæð, BMI, fituprósentu, FFM, 1RM, hlutfallsstyrk og 

VO2max. Meðaltal úr þolmælingu VO2max var 52,1 ± 9,5 ml/kg/mín og meðaltal á 

líkamsmælingum BMI var 26,8 ± 3,1 kg/m2 og fituprósentu 15,1 ± 7,3 %. 
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði yfir allar mælingar og hópa 

  Atvinnu Áhuga Allir 

  Meðaltal Hæst Lægst n Meðaltal Hæst Lægst n Meðaltal Hæsta Lægsta n 

Aldur (ár) 31,1±4,6 40,0 23,0 15 32,5 ± 5,7 41,0 22,0 15 32,5 ± 5,7 41,0 22,0 15 

Þyngd (kg) 84,1 ± 4,1 93,6 78,2 15 88,3 ± 14,9 129,0 67,5 15 86,8 ± 11,3 129,0 67,5 31 

Hæð (cm) 181,4 ± 3,5 189,0 177,5 12 179,9 ± 5,7 191,5 169,2 15 180,5 ± 4,7 191,5 169,2 28 

BMI (kg/m2) 25,8 ± 1,1 28,0 24,7 12 27,2 ± 3,7 35,2 20,6 15 26,8 ± 3,1 35,2 20,6 28 

Fituprósenta (%) 14,7 ± 3,3 22,3 9,2 15 18,5 ± 7,9 30,0 4,9 15 15,1 ± 7,3 30,0 4,9 31 

FFM (kg) 71,7 ± 3,4 78,6 68,2 15 71,0 ± 6,7 90,2 64,1 15 73,0 ± 5,6 90,2 64,1 31 

1RM (kg) 98,9 ± 13,9 131,6 72,6 15 82,8 ± 16,3 120,0 60,0 15 90,2 ± 17,1 131,6 60,0 31 

Hlutfallsstyrkur 1,2 ± 0,2 1,5 0,9 15 1,0 ± 0,2 1,5 0,7 15 1,1 ± 0,2 1,5 0,7 31 

VO2max (ml/kg/mín) 54,9 ± 5,2 65,1 47,9 12 50,3 ± 11,9 79,6 28,5 15 52,1 ± 9,5 79,6 28,5 27 
Meðaltal, tölur sýndar með ± staðalfráviki; n, fjöldi; BMI, líkamsþyngdarstuðull; FFM, fitulaus massi; 1RM, hámarksstyrkur; VO2max, hámarkssúrefnisupptaka
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4.1. Líkamssamsetning  

Lýsandi tölfræði fyrir líkamsmælingar á atvinnu- og áhugamannaslökkviliði má 

sjá í töflu 5.  Meðaltal líkamsþyngdarstuðuls atvinnuslökkviliðsins er 25,8  ± 1,1 

kg/m2 og áhugaslökkviliðsins er 27,2 ± 3,7 kg/m2 en ekki var marktækur munur 

(P > 0,05) eins og má sjá á mynd 3. 

 

Mynd 3. Meðaltal líkamsþyngdarstuðuls milli atvinnu- og áhugaslökkviliða 

 

Í töflu 5 má sjá að hæsta gildi yfir líkamsþyngdarstuðul var 35,2 kg/m2 sem 

mældist hjá áhugaslökkviliðinu.  Einnig má sjá að meðaltal á fituprósentu hjá 

atvinnuslökkviliðinu var tölulega lægra eða 14.7 ± 3,3 % á móti 18,5 ± 7,9 % hjá 

áhugaslökkviliðinu (P > 0,05). Lægsta og hæsta gildi úr mælingum á fituprósentu 

mældist hjá áhugaslökkviliðinu, lægst 4,9 % og hæst 30,0 %. 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir líkamsmælingar á atvinnu- og áhugaslökkviliðum 

  Atvinnu Áhuga 

  Meðaltal Hæst Lægst n Meðaltal Hæst Lægst n 

Þyngd (kg) 84,1 ± 4,1 93,6 78,2 15 88,3 ± 14,9 129,0 67,5 15 

Hæð (cm) 181,4 ± 3,5 189,0 177,5 12 179,9 ± 5,7 191,5 169,2 15 

BMI (kg/m2) 25,8 ± 1,1 28,0 24,7 12 27,2 ± 3,7 35,2 20,6 15 

Fituprósenta (%) 14,7 ± 3,3 22,3 9,2 15 18,5 ± 7,9 30,0 4,9 15 

FFM (kg) 71,7 ± 3,4 78,6 68,2 15 71,0 ± 6,7 90,2 64,1 15 
Atvinnu, atvinnuslökkviðsmenn; áhuga, áhugaslökkviliðsmenn; meðaltal, tölur sýndar með ± 
staðalfráviki; n, fjöldi; BMI, líkamsþyngdarstuðull; FFM, fitulaus massi. 

25,8 27,2
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Atvinna Áhuga

B
M

I 
(k

g
/

m
2
)



 
 

31 

 

Mynd 4. Meðaltals fituprósenta milli atvinnu- og áhugaslökkviliða 

 

 

Mynd 5. Meðaltal yfir fitulausan massa atvinnu- og áhugaslökkviliða 
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4.2. Þol  

Mæld var hámarkssúrefnisupptaka hjá 27 einstaklingum. Meðaltal 

atvinnuslökkviliðsins (n = 12) var 54,9 ± 5,2 ml/kg/mín og hjá 

áhugaslökkviliðinu (n = 15) 50,3 ± 11,9 ml/kg/mín. Hæsta gildið var hjá 

áhugaslökkviliðinu eða 79,6 ml/kg/mín en einnig lægsta gildið 28,5 ml/kg/mín 

eins og sést í töflu 6. 

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir hámarkssúrefnisupptöku atvinnu- og áhugaslökkviliða 

  Atvinnu Áhuga 

  Meðaltal Hæst Lægst n Meðaltal Hæst Lægst n 
VO2max 
(ml/kg/mín) 54,9 ± 5,2 65,1 47,9 12 50,3 ± 11,9 79,6 28,5 15 

Meðaltal, tölur sýndar með ± staðalfráviki; atvinnu, atvinnuslökkvilið; áhuga, áhugaslökkvilið; n, 
fjöldi; VO2max, hámarkssúrefnisupptaka. 

 

 

Mynd 6. Hámarkssúrefnisupptaka (VO2max) hjá atvinnu- og áhugaslökkviliðum 

 

4.3. Hámarksstyrkur  

Tölfræði yfir styrktarmælingar má sjá í töflu 7. Atvinnuslökkviliðið mældist með 

hærri hámarksstyrk (1RM) heldur en áhugaslökkviliðið, meðaltal 

atvinnuslökkviliðsins var 98,9 ± 13,9 kg og áhugaslökkviliðsins 82,8 ± 16,3 kg (P 

< 0,05). 
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Mynd 7. Hámarksstyrkur (1RM) hjá atvinnu- og áhugaslökkviliðum. 

Tafla 7. Lýsandi tölfræði á hámarks- og hlutfallsstyrk milli atvinnu- og áhugaslökkviliða. 

  Atvinnu Áhuga 

  Meðaltal Hæst Lægst n Meðaltal Hæst Lægst n 

1RM (kg) 98,9 ± 13,9 131,6 72,6 15 82,8 ± 16,3 120,0 60,0 15 

Hlutfallsstyrkur 1,2 ± 0,2 1,5 0,9 15 1,0 ± 0,2 1,5 0,7 15 
Meðaltal, tölur sýndar með ± staðalfráviki; n, fjöldi; atvinnu, atvinnuslökkvilið; áhuga, 
áhugaslökkvilið; 1RM, hámarksstyrkur. 

 

Einnig var mældur hlutfallsstyrkur og kom atvinnuslökkviliðið betur út með 1,2 

± 0,2 á móti 1,0 ± 0,2 (P < 0,05) hjá áhugaslökkviliðinu. 

Mynd 8. Hlutfallsstyrkur á milli atvinnu- og áhugaslökkviliða 
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4.4. Fylgni  

Athuguð var fylgni á milli mælinga í rannsókninni eins og sjá má á mynd 9. Í ljós 

kom að fylgni var á meðal allra mælinga á VO2max og líkamsþyngdar (R= -0,45, P < 

0,001), VO2max og 1RM (R= 0,49, P < 0,001) og fituprósentu og líkamsþyngdar (R= 

0,78, P < 0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Sýnir fylgni breyta hjá slökkviliðsmönnum. (a): fylgni á milli líkamsþyngdar og 
hámarkssúrefnisupptöku; (b): fylgni á milli hámarksstyrks og hámarkssúrefnisupptöku; (c): fylgni á 
milli fituprósentu og líkamsþyngdar; 1RM, hámarksstyrkur, VO2max, hámarkssúrefnisupptaka; R, 
skýringarhlutfall. 
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4.4.1. Atvinnuslökkviliðsmenn 
Hjá atvinnuslökkviliðinu var skoðuð fylgni á milli VO2max og þyngdar (R = 0,43; P 

< 0,001), VO2max og 1RM (R = 0,11 ; P < 0,001), líkamsþyngd og 1RM (R = 0,11; P 

< 0,001) og fituprósentu og líkamsþyngdar (R = 0,43; P < 0,001) og var fylgni á 

öllum þessum breytum og þær settar fram á punktariti á mynd 10.  

 

 

 

 

 

Mynd 10 Sýnir fylgni breyta hjá atvinnuslökkviliðsmönnum. (a): fylgni á milli líkamsþyngdar og 
hámarkssúrefnisupptöku; (b): fylgni á milli hámarksstyrks og hámarkssúrefnisupptöku; (c): fylgni 
á milli líkamsþyngdar og hámarksstyrks; (d): fylgni á milli fituprósentu og líkamsþyngdar; 1RM, 
hámarksstyrkur, VO2max, hámarkssúrefnisupptaka; R, skýringarhlutfall. 
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4.4.2. Áhugaslökkviliðsmenn 
Athuguð var fylgni á sömu mælingum og hjá atvinnuslökkviliðinu og kom út að 

fylgni var á milli  VO2max og líkamsþyngdar (R = -0,53; P < 0,001),  VO2max og 1RM 

(R = 0,47; P < 0,001) og fituprósentu og líkamsþyngdar (R = 0,82; P < 0,001) en 

ekki var fylgni á milli líkamsþyngdar og hámarksstyrks áhugamanna eins og hjá 

atvinnumönnum (mynd 11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Sýnir fylgni breyta hjá áhugaslökkviliðsmönnum. (a): fylgni á milli líkamsþyngdar og 
hámarkssúrefnisupptöku; (b): fylgni á milli hámarksstyrks og hámarkssúrefnisupptöku; (c): fylgni á 
milli fituprósentu og líkamsþyngdar; 1RM, hámarksstyrkur, VO2max, hámarkssúrefnisupptaka; R, 
skýringarhlutfall. 
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5. Umræður 

Þessi rannsókn er byggð upp á mælingum á líkamsástandi á tveimur 

slökkviliðum, Brunavarnaliði Árborgar og Slökkviliði Akraness í samanburði við 

fyrri rannsókn25 sem mældi atvinnuslökkviliðsmenn hjá Slökkviliði 

höfuðborgarsvæðisins. 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hver væri líkamlegur munur 

á milli atvinnu- og áhugaslökkviliðsmanna og jafnvel vekja athygli á 

líkamsástandi innan atvinnugreinarinnar.  Tilgáta rannsóknarinnar var að 

atvinnuslökkviliðið væri í betra líkamsástandi heldur en áhugaslökkvilið. Munur 

fannst á 1RM í bekkpressu þar sem að atvinnuliðið stóð sig betur en aðrar 

mælingar voru ekki með marktækilegan mun á milli liða.  

Samkvæmt bestu vitund er þessi rannsókn sú fyrsta hér á landi þar sem 

borið er saman líkamsástand atvinnu- og áhugaslökkviliða. Gerðar hafa verið 

rannsóknir á líkamsástandi atvinnuslökkviliða í samanburði við ýmsa hópa en 

aldrei mælt áhugaslökkvilið. 

5.1. Líkamssamsetning 

Atvinnuslökkviliðið mældist í betra líkamsástandi út frá flestum mælingum, sjá 

töflu 4. Hvað varðar BMI mældist atvinnuliðið 25,8 ± 1,1 kg/m2 en áhugaliðið 

27,2 ± 3,7 kg/m2. Þó svo að ekki hafi verið marktækur munur má sjá að 

samkvæmt töflu 1 lenda bæði liðin í ofþyngdarflokknum en þar getur gallinn á 

BMI stuðlinum komið fram og rangflokkað þá sem eru með mikinn vöðvamassa 

eins og talað var um í kafla 2. Þegar BMI er borið saman við rannsókn Garvers og 

félaga7 er það mjög svipað. 

Atvinnuliðið var tölulega með betri niðurstöður úr mælingu á fituprósentu 

14,7 ± 3,3 % á móti 18,5 ± 7,9 % hjá áhugaliðinu en ekki var marktækur munur 

(P > 0,05). Þegar tölurnar eru bornar saman við almennar ráðleggingar fyrir 

fituprósentu í töflu 2 má sjá að atvinnumenn er taldir með fituprósentu í 

meðallagi á meðan áhugaslökkviliðið er með meðal til háa fituprósentu. Miðað 

við erlendar rannsóknir7, 13, 15 eru íslensku atvinnuslökkviliðsmennirnir með 
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lægri fituprósentu á meðan áhugaslökkviliðsmennirnir eru á svipuðu róli og þeir 

erlendu. 

Athygli vakti að fylgni á milli VO2max og líkamsþyngdar var neikvæð, þ.e.a.s. 

hærri líkamsþyngd minnkaði VO2max hjá áhugaslökkviliðinu og var fylgnin 

jákvæð, þ.e.a.s. með aukinni líkamsþyngd mældist hærra VO2max. Þegar rýnt er í 

áhrifaþætti VO2max5 má sjá að með auknu fituhlutfalli líkamans má reikna með 

lægra VO2max en með aukinni líkamsþyngd í hlutfalli vöðvamassa eykst VO2max. 

5.2. Þol 

Þol var mælt með submaximal prófi á áhugaslökkviliðinu og maximal (hámarks) 

prófi á atvinnuslökkviliðinu. Niðurstöður prófana voru þannig að atvinnuliðið 

mældist með 54,9 ± 5,2 ml/kg/mín sem er hærra en hjá áhugamannaliðinu sem 

var 50,3 ± 11,9 ml/kg/mín. Ekki var hægt að tala um mun á milli liða vegna þess 

að P > 0,05 og munurinn því ekki marktækilegur. Hjá áhugamannaliðinu var 

bæði að finna hæsta 79,6 ml/kg/mín og lægsta gildið 28,5 ml/kg/mín sem sýnir 

hversu mikill munur er innan hópsins.  

Íslenskir slökkviliðsmenn standa sig mjög vel í samanburði við erlendar 

rannsóknir7. Rannsókn Gledhills og félaga16 sýndi að við krefjandi slökkvistarf 

þurfi súrefnisupptöku upp á 41,5 ml/kg/mín og mældust atvinnu- og 

áhugamannaslökkviliðin með hærri upptöku, að meðaltali 52,1 ± 9,5 ml/kg/mín. 

Gledhill ráðlagði að slökkviliðsmenn ættu að vera með hámarkssúrefnisupptöku 

upp á 45 ml/kg/mín og ættu því íslensku slökkviliðsmennirnir í þessari 

rannsókn að vera vel í stakk búnir til að takast á við krefjandi slökkviliðstarf. 

5.3. Hámarksstyrkur 

Við mælingar á hámarksstyrk mældist atvinnuliðið með meiri styrk í efri hluta 

líkamans heldur en áhugaliðið. Tekinn var hámarksstyrkur í bekkpressu til að 

mæla styrk og lyfti atvinnuliðið að meðaltali  98,9 ± 13,8 kg sem var töluvert 

meira en áhugamannaliðið sem lyfti 82,8 ± 16,3 kg (P < 0,05). Miðað við 

rannsókn Heimburg og félaga20 þar sem kom í ljós að þeir sem voru sterkari í 

bekkpressu voru fljótari að klára ákveðna slökkviliðsþraut má álykta að 

atvinnumennirnir ættu að vera fljótari og betur í stakk búnir til þess að klára 

þrautina heldur en áhugamennirnir.  
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Gledhill og félagar16 athuguðu líkamlegar kröfur í slökkviliðsstarfi og 

komust að því að slökkviliðsmenn þurfa að geta unnið með allt að 57 kg hluti 

fyrir framan sig. Miðað við hámarksstyrk ætti hvorugur hópurinn að vera í 

vandræðum með það. 

Fáar haldbærar rannsóknir fundust þar sem athugaður var styrkur í 

bekkpressu en ef skoðuð er tafla 3 um hlutfallsdreifingu 30-39 ára karla í 

bekkpressu má sjá að áhugaliðið er fyrir ofan meðaltal með 1,0 ± 0,2 á meðan 

atvinnuliðið er vel fyrir ofan meðaltal með 1,2 ± 0,2. 

5.4. Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Aðal styrkleiki rannsóknarinnar er sá að ekki hafa verið gerðar rannsóknir af 

svipuðu sniði á Íslandi þar sem skoðað er líkamsástand slökkviliða miðað við 

starfshlutfall og staðsetningu. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru helst þeir að mælingar voru ekki gerðar á 

sama stað og tíma. Mælingar voru framkvæmdar á mismunandi stöðum sem 

gerir það að verkum að sama umhverfi var ekki við mælingar. Tæki í mælingum á 

1RM og VO2max voru ekki þau sömu hjá öllum. Tækin voru stöðluð eins og hægt 

var milli staða. 

Mælingar á atvinnuslökkviliðinu gengu ekki vegna þess að þátttaka þeirra 

var ekki til staðar og því var notast við rannsókn sem hafði verið gerð á þeim árið 

200725. Rannsóknirnar voru álíkar í flestum mælingum nema við mælingar á 

VO2max.  Í rannsókninni 200725 var notast við hámarkssúrefnisupptökupróf en í 

þessari rannsókn var notast við submaximal próf og upptakan áætluð. 
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6. Lokaorð 

Mikilvægi góðs líkamsástands er vel þekkt og getur það haft mikil áhrif á 

hversdags líf einstaklinga þar sem það veitir þeim betri heilsu. Til að vera í góðu 

líkamlegu ástandi þarf að stunda þjálfun sem getur minnkað líkur á ýmsum 

sjúkdómum s.s. hjarta- og æðasjúkdómum,  slitgigt og sykursýki II. Í samanburði 

við almenn viðmið og erlendar rannsóknir á líkamsástandi komu 

slökkviliðsmenn í þessari rannsókn vel út. 

Ályktun okkar er sú að atvinnuslökkviliðsmenn sem mældir voru árið 

200725 séu í betra líkamsástandi heldur en þeir áhugaslökkviliðsmenn sem 

mældir voru í þessari rannsókn. Upphaflega hugmyndin að rannsókninni var að 

mæla atvinnu- og áhugaslökkvilið, en vegna lélegra viðbragða við rannsókninni 

að hálfu atvinnuslökkviliðsins var gripið á það ráð að bera saman við eldri 

mælingar. 

Við vonum að þessi rannsókn veki umhugsun aðila innan slökkviliða um 

mikilvægi góðs líkamsástands. Þar sem að þetta er fyrsta rannsóknin sem við 

vitum til að hafi mælt áhugaslökkvilið vonumst við til þess að þetta sýni ákveðna 

mynd á líkamsástandi þeirra og ýti undir frekari athuganir á þessu sviði. 
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8. Fylgiskjöl 
 

8.1. Fylgiskjal 1 – upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn, 
líkamsástand slökkviliðsmanna 

 

1. Með undirritun undir upplýst samþykki staðfestir þáttakandi þá ákvöðun 

sína að taka þátt í  rannsókninni líkamsástand atvinnu- og 

áhugaslökkviliðsmanna á vegum nemenda við Háskóla Íslands  

2. Þáttakandi staðfestir að hafa lesið og skilið efnislegt innihald þessarar 

samþykkisyfirlýsingar og vottar að honum hafi gefist tækifæri til að kynna 

sér og spurjast fyrir um verkþætti mælinganna og rannsóknarinnar. 

3. Þátttakandi gerir sér grein fyrir þeim áhættuþáttum sem fylgir þátttöku í 

þessari rannsókn. 

 
 
Allar upplýsingar sem fengnar eru út úr rannsókninni verður farið með að 
ýtrustu varúð og engin nöfn verða tilgreind við vinnslu niðurstaða. 

 

 Dags:                                    Nafn:        

Staður:     

 

 

Með þökk um þátttöku 

Atli Már Sveinsson 

Loftur Gísli Jóhannsson 
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8.2. Fylgiskjal 2 – upplýsingarit 
 

Góðan daginn kæri viðtakandi. 

Þú færð þetta bréf hérna til lestrar þar sem þú hefur verið svo vænn að 

samþykja að taka þátt í lokaverkefni okkar til B.Sc. gráðu í íþrótta og 

heilsufræði frá Háskóla Íslands. Við heitum Atli Már Sveinsson og Loftur Gísli 

Jóhannsson. 

Við teljum að þessi rannsókn geti verið liður í að efla fagvæðingu innan 

þessarar starfsstéttar. Einnig að gera starfsmenn meðvitaða um heilbrigða 

lífshætti og stuðla að því að gera heilbrigt líferni að lífsstíl.  

Þar sem fáar haldbærar rannsóknir á líkamsástandi slökkviliðsmanna eru til 

hér á landi teljum við að þekkingu innan þessa sviðs sé ábótavant og vonumst 

eftir að þetta geti vakið athygli fleiri aðila. 

Mælingarnar sem við munum koma til með að framkvæma eiga að 

endurspegla líkamssamsetningu, styrk og þol slökkviliðsmanna og því 

mikilvægt að kynna sér mælingarnar áður en mætt er í prófið. 

Þegar komið er í prófið verðið þið beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki 

þar sem fram kemur að þið eruð á eigin ábyrgð og getið hætt rannsókninni á 

hvaða stigi sem er. 

 
 
 
Það sem hafa ber í huga daginn fyrir og á mælingardag er eftir 
eftirfarandi: 
1. Þægilegur íþróttafatnaður og íþróttaskór 
2. Vera vel nærður og drekka vökva 
3. Forðast reykingar, áfengi og koffín drykki minnsta kosti þremur tímum fyrir 

rannsókn 
4. Varast of mikið líkamlegt erfiði daginn fyrir próf 
 
Mælingarnar sem um ræðir eru eftirfarandi: 
1. Hæð 
2. Þyngd 
3. Fitumæling 
4. Þolpróf - Hlaupabretti 
5. Hámarksstyrkur - Bekkpressa 
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1. Hæðarmæling 
Einstaklingur er á berum fótunum þegar mælingin er tekin. Standa á alveg 
upp við vegg með hælana í vegginn. Staðið er í anatómískri stöðu þ.e.a.s. 
hendur meðfram síðum og lófar snúa fram. Andað er djúpt inn og andanum 
haldið niðri á meðan aflestur mælingar fer fram. 
 
2. Þyngd  
Einstaklingurinn stígur á viktina í stuttbuxum  
 
3. Fitumæling 
Einstaklingurinn er klæddur í stuttbuxur og er klipinn á 7 staði um líkamann 
með þar til gerðri klíputöng sem mælir þykkt húðfellingar. Teknar eru 3 
mælingar á hverjum stað sem eru innan 10% skekkjumarka frá hvor annari. 
Staðirnir sem klipið er á eru eftirfarandi 

1. Bakið rétt undir herðarblaði 
2. Þríhöfðanum aftan á uppahandlegg 
3. Brjóstkassi mitt á milli handarkrika og geirvörtu 
4. Síðunni í línu frá flagbrjóski og handarkrika 
5. Mjöðminni í línu við mjaðmarspaða 
6. Maganum rétt við naflann 
7. Lærið á milli hnésbótar og efsta hluta læris 

 
4. Þolpróf – Hlaupabretti 
Byrjað á því að taka létta upphitun með því að ganga rösklega eða skokka 
rólega í 5 mín og hvílt síðan í nokkrar mínútur. Prófið er submaximal sem 
þýðir að þið þurfið ekki að hlaupa þangað til þið eruð allveg búnir. Prófið byrjar 
mjög rólega og svo eykst hraði og halli brettisins á 3 mínútu fresti. Prófið er 
byggt upp á fimm þriggja mínúta þrepum, sem þýðir að það ætti að vera að 
hámarki fimmtán mínútur. Tekin er niður púls tvisvar í hverju þrepi, eftir tvær 
og þrjár mínútur. Einnig er fylgst með áreynslu samkvæmt borgskala sem er 
persónulegt mat á áreynslu en hann verður kynntur ykkur betur við mælingar. 
 
 
5. Bekkpressa - Hámarksstyrkur 
Byrjað er á því að hita upp með stöngina eina og sér. Því næst er lyft um 40-
60% af áætlaðri hámarksþyngd 5-10 endurtekningar. 1mín í hvíld og léttar 
teygjur áður en 60-80% af hámarksþyngd er lyft 3-5 endurtekningar. Reynt er 
svo að lyfta hámarksþyngd og líða þurfa 3-5mín. áður en reynt er aftur. 
Lyfta telst ekki gild nema rassinn snerti bekkinn og rétt er alveg úr 
olnbogunum. 

 
 


