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 Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete var att göra en inledande studie som ger en första uppfattning

av nivån på den aeroba energiomsättningen under skyddstjänst ombord på ett fartyg.

Frågeställning: Vilken nivå på den aeroba energiomsättningen når försökspersonerna upp till

under skyddstjänstövning?

Metod

Tjugotre kadetter som studerar till officerare genomförde förtester i form av submaximalt och

maximalt cykeltest samt beep-test för beräkning av maximal syreupptagningsförmåga.

Femton av dessa deltog som försökspersoner i en slutövning i skyddstjänst där hjärtfrekvens

(Hf) mätningar gjordes och upplevd ansträngning skattades enligt Borgskalan.

Resultat

Sex av försökspersonerna uppnådde högst nivåer på den aeroba energiomsättningen under

momentet "skrovskadeskydd", sju under momentet "brand 2" och två under "brand 1". Hf

varierade mycket mellan momenten och individerna pga. att försökspersonerna hade olika

arbetsuppgifter, men det moment som gav högst medel Hf och högst uppnådda Hf var

skrovskadeskyddsmomentet. Den skattade ansträngningen enligt Borgskalan upplevdes som

mest ansträngande i skrovskadeskyddsmomentet.

Slutsats

Under momenten var det flera som under mer än hälften av tiden låg i en pulszon som innebar

medelintensivt eller högintensivt arbete, vilket tyder på att det krävs en hög aerob

energiomsättning för många av uppgifterna. Trots att uppgifterna fördelades inom grupperna

och några fick arbeta hårdare än andra bör den tyngsta uppgiften fungera som minimikrav

som samtliga i besättningen måste uppnå. Nivån på ett konditionskrav för sjögående personal

går ej att fastställa med denna studie, men värdena som presenteras visar dock att arbetet

under längre tid kan ligga på nivåer som kräver en hög aerob energiomsättning.



Förord

Jag studerar på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm enligt ett avtal mellan skolan

och Försvarsmakten. Jag har till största delen följt tränarprogrammet, men även tagit en del

kurser tillhörande Hälsopedagogprogrammet och på så sätt sytt ihop en utbildning som passar

mina och Försvarsmaktens behov. Försvarsmakten utbildar officerare och kadetter inom

ämnet Fysiskt stridsvärde och behovet av utbildad personal inom ämnet är stort.  Efter

avslutad utbildning skall jag återgå till mitt jobb som officer men med inriktning mot idrott.

Min ordinarie anställning har jag på 4. Sjöstridsflottiljen och är i dagsläget stationerad på

Muskö. Anledningen till mitt val av ämne är eget intresse samt önskemål från

Försvarsmaktens Idrotts och friskvårdsenhet. Avsaknaden av undersökningar gjorda på

sjögående personal är stor och således är grunden för sättande av konditionstester dåligt

förankrad.  Min studie blir ett första steg i rätt riktning.

Jag vill passa på att tacka alla som ställt upp och hjälpt med kunskap, materiel och gett mig

möjligheten att delta vid övningen. Jag vill även rikta ett särskilt tack till de kadetter som

ställt upp och deltagit i studien. Utan er vilja och engagemang skulle studien ej varit

genomförbar.
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1 Introduktion

1.1 Inledning

I Försvarsmakten har varje officer utöver sin ordinarie uppgift möjlighet och skyldighet att

genomföra fysisk träning. Till detta förfogar en officer tre arbetstimmar på en 40h

arbetsvecka, men enligt min uppfattning är det enbart ett fåtal som tar sig den tiden. Att

konditionen är viktigt för hälsan vet de flesta om, men att den även är viktigt för bl.a.

koncentrationen och för att orka utöva tjänsten kan vara nytt för några. Till kravet på träning

läggs även ett krav att en gång per år klara de tester som är föreskrivna för en officers tjänst.

Testerna varierar beroende på vilken tjänst officeren har. Det finns flera anledningar till varför

en officer bör använda sina tre timmar för träning och jag vill med denna studie belysa den

påfrestning en officer utsätts för under ett dygn med flera skyddstjänstmoment (se 1.2.2).

1.2 Bakgrund

1.2.1 Försvarsmakten

Försvarsmakten (FM) består av en ledning, utbildningsförband, skolor och centra. Flyg-, armé

och marinförband, skolor och centra står för utbildning av personal som sedan ska kunna

användas för insatser både nationellt och internationellt.1 FM är sedan några år tillbaka inne i

en stor förändring där verksamheten mer än tidigare riktas mot ett försvar med insatsstyrkor.

Förändringen sker på grund av ändrad hotbild och ändrad syn på den gemensamma

europeiska säkerheten. Förändringarna syftar till att Sverige skall kunna delta och bidra till

utvecklingen av den gemensamma krishanteringsförmågan inom EU. Det är riksdag och

regering som styr FM samt sätter upp mål och uppgifter. I dagsläget skall FM: "bidra till att

hantera och förebygga kriser i vår omvärld, hävda vår territoriella integritet, försvara Sverige

mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste

samhällsfunktionerna."2

FMs internationella verksamhet ökar och detta gäller även för de Marina förbanden.

Marinen består av sjöstrids- och amfibieförband. Sjöstridsflottiljerna skall ha förmåga att

övervaka havsområden, sjöfart och fiske, kunna genomföra insatser mot mål både på och

                                               
1 Försvarsmakten <webbredaktionen@mil.se>, < http://www2.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Organisation/>,
(Acc.2007-10-31).
2 Trycksak "Fakta om 2006-2007" , (Försvarsmakten 2006), s. 5.
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under ytan, kustnära och till havs samt att kunna röja minor.3 Uppgifterna ställer höga krav på

personalens utbildning, förmåga och fysiska kapacitet.

1.2.2 Skyddstjänst och sjukvård

Skyddstjänst i marinen är ett sammanfattande begrepp för de åtgärder ett fartyg vidtar för att

förebygga, begränsa och åtgärda skador i samband med stridssituationer, haveri m.m. De

olika delfunktionerna som ingår i begreppet är skrovskadeskydd, brandskydd och skydd mot

CBRN stridsmedel (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära). Fartygets förmåga att

kunna åtgärda de skador som uppstår är avgörande för dess överlevnad.4 Skrovskadeskydd

innebär att vidta åtgärder vid vatteninträngning. Det kan bestå i att täta läckor med kilar,

uppblåsbara kuddar, läcktätningssegel samt att stötta luckor och länsa med pumpar.5 För

besättningen kan denna verksamhet innebära stor påfrestning med tunga lyft och material som

ska bäras samt sättas fast vid skadan. Skydd mot CBRN stridsmedel står för skydd mot

kemiska ämnen, biologiska mikroorganismer, radiologiska och nukleära ämnen. Vid hot om

användande av CBRN stridsmedel kan personalen framförallt påverkas psykiskt. Rädsla och

oro kan skapa panik och ge försämrad moral.6 Vid ett CBRN anfall blir påverkan större då

individen tvingas arbeta i skyddsdräkt. En brand ombord kan vara förödande för ett fartyg.

Trots att det finns rutiner som förebygger och minskar spridningen av en brand ombord finns

det mycket som kan ta eld. Ammunition, brandfarliga ämnen, elektronisk och mekanisk

utrustning är exempel på detta. Släckningsinsatsen kan bestå i allt från tillbudssläckning med

brandsläckare till rökdykning. Rökdykarna är utsedda i förväg och är de som utsätts för den

största fysiska påfrestningen, vilket dom även är testade för. Övriga besättningsmedlemmar

skall delta i arbetet och bistå med materiel som skumdunkar, brandpumpar, slangar och

övrigt.7 Marinens fartyg är utrustade med sjukvårdsresurser för att i första hand kunna ge

första hjälpen ombord. Målet med sjukvården är att en skadad skall kunna få första hjälpen

inom fem minuter. Det är därför viktigt att alla är utbildade och kan hjälpa sig själva och

andra. Att ta hand om en skadad i stridsmiljö kan innebära extra påfrestningar i form av hög

ljudnivå, mörker, storm och svåråtkomliga utrymmen.8 Ett fartyg är byggt i flera däck med

                                               
3 Försvarsmakten 2006, s. 22.
4 Försvarsmakten: HKV, Örlogsboken 2003, Försvarets bok och blankett förråd M 7742-730002, (Värnamo:
Fälth & Hässler, 2003), s. 214.
5 Ibid., s. 22ff.
6 Försvarsmakten: HKV, 2003, s. 237.
7 Ibid., s. 228.
8 Försvarsmakten: HKV, 2003, s. 250f.
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starkt lutande lejdare mellan däcken. Om en besättningsmedlem skadas skall denna, oavsett

var den befinner sig, kunna transporteras till en uppsamlingsplats. Detta innebär tunga lyft i

svåråtkomliga miljöer.

1.2.3 Reglementen och krav

I FM använder man begreppet fysiskt stridsvärde för att beskriva ett förbands förmåga att

utföra ålagda uppgifter. En av de faktorer som bidrar till att höja stridsvärdet är god fysisk

prestationsförmåga, varav de energigivande processerna (ex. den aeroba energiomsättningen)

är en basfaktor.9

För att säkerställa den fysiska prestationsförmågan i FM tillämpas FM Fysiska Standard

(FM Fyss). FM Fyss består av en grundnivå samt tilläggskrav för olika befattningar.10

Grundnivån innebär att den anställde disponerar 3h under en 40h arbetsvecka till träning. Den

effektiva träningstiden skall vara minst 30 minuter per träningspass och intensiteten bör ge

träningseffekt inom områdena kondition, styrka och rörlighet.11 De tilläggskrav som gäller för

en besättningsmedlem består av ett multitest i styrka, ett simprov 400m och ett

livräddningsprov. Inget  test som ger ett värde på den aeroba energiomsättningen finns för

sjögående personal. För personal som har tillikauppgift att vara rökdykare gäller

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter med samma krav som den civila rökdykaren har.12

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling  föreskriver att "den som rök- eller kemdyker

skall vara fullt frisk och ha god fysisk arbetsförmåga"13. Det fysiska testet utförs på löpband i

sex minuter med en hastighet av 4,5 km/h och en lutning av bandet på 8º mot

horisontalplanet. Testpersonen går iförd skyddsutrustning, utan andningsmask. Utrustningen

väger totalt 24 kg ± 0.5 kg.14

                                               
9 Försvarsmakten: HKV, Utbildningsreglemente för Försvarsmakten: Idrott, (Stockholm : Enator försvarsmedia
, 1997), s. 23f .
10 Försvarsmakten: HKV skrivelse 19 710:69356, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard med
tilläggskrav, (Stockholm: HKV, 2005-06-21), s. 5.
11 Försvarsmakten: HKV 2005, s. 6.
12 Ibid., s. 13f.
13 Rök- och kemdykning- Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1995:1, (Stockholm:
Arbetarskyddsstyrelsen, 1995), s. 4.
14 Arbetarskyddsstyrelsen 1995, s. 5.
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1.2.4 Sammanfattning av bakgrunden

Sammanfattningsvis riktas det nya försvaret mot ett insatsförsvar vilket ställer höga krav på

personalens förmåga, utbildning och fysiska kapacitet. För att säkerställa personalens fysiska

stridsvärde och prestationsförmåga förfogar officeren över 3h varje arbetsvecka till fysisk

träning och utöver detta grundkrav tillkommer ett tilläggskrav som årligen skall genomföras.

Kraven är olika beroende på tjänst och för sjögående personal finns i dagsläget inget krav som

ger ett mått på den aeroba energiomsättningen vilket jag ifrågasätter. Det framgår i litteraturen

vad motsvarande yrken kräver, men kunskapen saknas på vad just den sjögående personalens

specifika arbetsuppgifter innebär i den specifika miljö dom arbetar i.

1.3 Litteratur och forskningsläge

I följande del av arbetet kommer jag att redogöra för den litteratur som har erhållits genom

sökning i databaser samt genom kontaktpersoner. Litteraturen delas in i området brand,

sjukvård och CBRN. Det finns många undersökningar på brandmän och rökdykares fysiska

belastning och aeroba energiomsättning. De jag fann i mina sökningar var fyra rapporter från

Räddningsverket och FM, sex vetenskapliga artiklar samt en C-uppsats. Den fysiska

belastningen på sjukvårdspersonal består till största delen av undersökningar inom

äldrevården. Två relevanta artiklar hittades med undersökningar gjorda på ambulanspersonal.

Fakta till kapitlet om CBRN är den litteraturen som idag finns inom FM och av NATO

dokument som beskriver de fysiska reaktionerna vid användande av skyddsdräkt.

1.3.1 Brand

En brandman/rökdykare utsätts för mycket höga belastningar under extrema förhållanden med

hög värme. Arbetet kan innebära att lyfta tunga saker, förflytta sig upp och ner för stegar och

samtidigt bära med sig tung utrustning och slangar. Som exempel skall en 100kg tung person

kunna flyttas av två rökdykare.15 Skyddsutrustningen utgör ytterligare en ökad påfrestning i

form av varma kläder och andningsaggregat som tillsammans väger ca 24 kg. Insatstiden för

                                               
15 Ulf Bergh, Rökdykning: studier av människa och miljö - metod och teknik, FOU-rapport P21-249/98,
(Räddningsverket: Karlstad 1998), s. 9.



7

en rökdykare ligger på mellan 13-18min och den aeroba belastningen är under denna tid hög

och jämn.16

Räddningsverket genomförde år 2005 två stora undersökningar för att ta reda på den

upplevda och faktiska belastningen som svenska brandmän utsätts för samt för att ta fram

tester som korrelerar med uppgifterna. Studien inleddes med en enkätundersökning där 125

brandmän skattade  ansträngningen konditionsmässigt och muskulärt för olika typuppgifter

som ingår i en brandmans arbete.17 De insatser som  av flertalet upplevdes som "mycket

ansträngande" för konditionen var livräddning av person ur byggnad under rökdykning,

förflyttning av nödställd samt slangdragning i terräng. Även förflyttning och rökdykning med

manöverslang, slangdragning i trapphus 8 våningar samt rökdykning i fartyg ansågs vara

bland de mest krävande konditionsmässigt. Sju typinsatser som var vanligt förekommande

och skattades som mest fysiskt ansträngande valdes för vidare studier som gick ut på att hitta

tester som korrelerade med typinsatserna. Studien visade att vid fem av de sju typinsatserna

var VO2max den viktigaste faktorn för att klara av arbetet.18 Även tidigare studier pekar på att

det krävs en hög aerob energiomsättning och med denna studie bekräftades igen att VO2max är

en begränsande faktor för att klara av en brandmans arbetsuppgifter.19

Vid Räddningsverkets tester på rökdykare som genomförde moment i rökhus år 1997

mättes puls, VO2 samt skattad ansträngning. Övningen bestod av förflyttning längs en bana

med trappor upp och ner, passage genom smalt utrymme samt förbi rasmassor. Under

övningen mättes den genomsnittliga syreförbrukningen till 2,75 l/min och medelpulsen till

168 slag/min. Pulsen steg högt efter starten och låg sedan på en hög jämn nivå genom hela

övningen. Ansträngningen skattades till i medel "ansträngande", men låg under stora delar av

övningen på "mycket ansträngande".20

För framtagandet av ett relevant testbatteri för brandmän genomfördes en amerikansk

studie på 100 brandmän. Under de 5 typinsatser man genomförde uppnåddes pulsnivåer på

97% av maxpuls. Medelpulsen under alla fem typinsatserna var 169 slag/min eller 92% av

                                               
16 Kristin Waara, Kroppens fysiologiska reaktioner vid arbete i värme: en studie på brandmän, Examensarbete
36:2005, (Stockholm : Idrottshögskolan , 2005, s. 2.
17 Désirée Gavhed, Brandmannens fysiska förmåga: Delrapport 1- typinsatser, P21-379, (Karlstad:
Räddningsverket 2001), s. 27.
18 Christer Malm, Brandmannens fysiska förmåga: Delrapport 2- Fysiologiska tester, P21-460, (Karlstad:
Räddningsverket 2005), s. 76.
19 Bergh, s. 76f.
20 Ingvar Holmér, Belastningsstudier av rökdykning vid extrem strålningsvärme, P21-202, (Karlstad:
Räddningsverket 1997), s. 9ff.
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maxpuls. Den aeroba energiomsättningen anses enligt studien vara en begränsande faktor för

att kunna genomföra en brandmans arbetsuppgifter. 21

I Canada används en speciell bana för uttagning vid nyrekrytering av brandmän. I denna

bana genomfördes en undersökning som visar på ett medel på syreupptagningen på 34,1

ml/kg/min. Medelpulsen  under testet låg för kvinnor på 91,5% av maxpuls och på 89,6% för

män. Den skattade ansträngningen nådde toppar på "mycket, mycket ansträngande". 22 Puls

och VO2 mättes under ett antal typinsatser där 90% av insatserna krävde en medel VO2 på 23

ml/kg/min. Den mest krävande insatsen krävde i medel 41,5 ml/kg/min och författarna

rekommenderar ett minimikrav på 45 ml/kg/min.23 En rad finska studier gav resultat att

medelsyreförbrukning är 2,4 l/min och medelpuls 60% av maxpuls mätt under typinsatser för

brandmän.24

Få undersökningar finns gjorda på den fysiska belastningen under brandsläckning specifikt

för fartyg. U.S. Navy har tillverkat en fullskalig övningsanläggning för att öva och testa denna

typ av verksamhet. Tre övningar med brandmoment genomfördes och testades på 9 män. Man

fann att kroppstemperaturen ökade med i medel 2,95 grader Celsius under övningarna. Pulsen

visade på snabba pulsökningar och i vissa fall nåddes maxpuls (200 slag/min), medelpulsen

låg på 186 slag/minut.25

På uppdrag av räddningsverket genomfördes 1998 en studie där syftet var att se över den

kunskap som finns angående hur individen belastas fysiskt under rökdykning. En

sammanställning gjordes på relevant litteratur och resultatet visade att den stora belastningen

under rökdykning uppkommer då individen skall förflytta sig och materiel med

skyddsutrustningen påtagen. De fann att de syreupptagningsmätningar som gjorts visar ett

medelresultat som är lägst 16,8 ml/kg/min och som högst  55 ml/kg/min.26

                                               
21 Paul O. Davis, "Relationship between simulated fire fighting tasks and physical performance measures",
Medicine and Science in Sports and Exercise, vol 14, (1982:1), p. 66.
22 Dreger, "Oxygen cost of the CF-DND fire fittest in males and females", Applied Physiology, Nutrition &
metabolism", Jun 2007, vol 32: 3, p. 459.
23 Gledhill, N., "Characterization of the physical demands of firefighting", Canadian journal of Sport Science,
vol 17, (1992:3), p. 207.
24 Sirpa Lusa, Job demands and assessment of the physical work capacity of fire fighters, Studies in sport,
physical education and health, ISSN 0356-1070;33, ( Jyväskylä: Univ. , 1994), p. 5.
25 Brad L. Bennet, "Physiological responses during shipboard firefightning", Aviation, space and enviromental
medicine, (1995:66), p. 228.
26 Bergh, s. 13f.
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1.3.2 Sjukvård

Sjukvården ombord på ett fartyg menar jag närmast kan jämföras med en

ambulanssjukvårdares arbetsuppgifter. Det innebär tunga lyft med bårar och förflyttningar

upp och ner för trappor och stegar. En skadad skall kunna flyttas till uppsamlingsplats oavsett

var i fartyget han/hon befinner sig då olyckan inträffar. Sjukvårdsmomentet kan innebära

stora påfrestningar fysiskt och för att klara av påfrestningen krävs en god fysisk förmåga.

Under försök med simulerade arbetsuppgifter för ambulanssjukvårdare framkom det att 10%

av männen och 53% av kvinnorna nådde sin maxpuls under insatsen. Uppgiften gick ut på att

tillsammans med en medarbetare bära en bår belastad med ca 92 kg upp och ner för 51

trappsteg. Den upplevda ansträngningen under insatsen skattades enligt Borgskalan till

16,8±1,7 för kvinnor och 14,0±2,3 för män. Från undersökningen framkom det att de

viktigaste faktorerna för att klara uppgiften var hög VO2max och statisk uthållighetsstyrka i

ryggen.27

Genom en undersökning av ambulanspersonal med både laboratoriemätningar, simulerade

insatser samt mätningar under verkliga arbetspass framkom det att det verkliga jobbet innebär

perioder på upp till 11min med pulsnivåer som kräver arbete över mjölksyratröskeln.

Situationen förändras snabbt från vila till utryckning, vilket ger ett stressmoment på

personalen. Under den simulerade insatsen låg medelpulsen på 150 slag/minut, vilket innebar

60% av den maximala syreupptagningen för försökspersonerna.28

1.3.3 CBRN

Den personliga skyddsutrustningen mot CBRN stridsmedel utgörs av skyddsmask och en

skyddsdräkt i tätt tillslutande plast. Under den lätta C-skyddsdräkten bärs en vanlig uniform.

Då ett fartyg utsätts för CBRN stridsmedel och besättningen tvingas arbeta med

skyddsutrustning påtagen innebär detta en ökad påfrestning på besättningsmedlemmarna.

Synfältet, hörseln och möjligheten att göra sig hörd minskar pga. skyddsmasken och klädseln.

                                               
27 Barnekow- Bergkvist M, "Prediction of development of fatigue during a simulated ambulance work task from
physical performance tests.", Ergonomics.(2004:15), sep vol 47 :11, p. 1238ff.
28 Gamble RP, "Physical fitness and occupational demands of the Belfast ambulance service.", British journal of
industrial medicine. (1991:48), p. 594.
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Rörligheten minskar och effekten av att vara instängd kan ge känsla av isolering och

klaustrofobi. Ett ökat behov av vila och vätskeintag uppkommer.29

Att skydda besättningsmedlemmar från CBRN stridsmedel genom att isolera dem i

skyddsdräkt innebär en ökad risk för överhettning även under normala temperaturer och

moderat arbete. Normalt kan kroppen själv reglera temperaturen genom svettning, konvektion

(vind och luft) och strålningsvärme från huden.30 Avdunstning står för 80% av

värmeförlusterna under fysisk aktivitet.31 Effekten av att bära skyddsutrustning blir att

vattenångan inte kan avdunsta och kroppstemperaturen ökar snabbt. Det fysiska arbetet

upplevs således mer ansträngande än utan skyddsutrustning. Graden av ökad ansträngning

påverkas av typ av arbete, vätskeförlust, trötthet och fysisk status. Skyddsmasken innebär

svårigheter att andas normalt. Både filter och ut- och inandnings ventiler ökar motståndet

vilket i sig ökar andningsfrekvensen och djupet på andningen. Detta minskar individens

fysiska och mentala uthållighet.32

På grund av den ökade kroppstemperaturen svettas besättningsmedlemmen betydligt mer i

skyddsutrustningen än i vanliga fall och ofta mer än 1,5 liter/h under arbete.33 Detta innebär

att han/hon måste dricka mycket för att minska riskerna för dehydrering och därmed minskad

fysisk förmåga. En vätskeförlust på bara 1 % av kroppsvikten kan öka pulsen och den

försämrade fysiska förmågan ökar med ökad grad av vätskeförlust. Den ökade

kroppstemperaturen beror även på ökad belastning på individen på grund av den extra vikt

han/hon bär samt minskad rörlighet. Dessa faktorer leder till en ökning av

kroppstemperaturen med 15% jämfört med samma arbete utfört med enbart uniform.34

Fysisk träning ökar den aeroba uthålligheten och ökar förmågan att svettas vid en given

kroppstemperatur. Detta ökar förmågan till nedkylning genom avdunstning i vanlig uniform,

men vid bärande av skyddsdräkt hindras kroppens förmåga till nedkylning genom

avdunstning. Besättningsmedlemmar med förmåga till hög aerob energiomsättning kan klara

en ökning av kroppstemperaturen upp till 40 grader medan den otränade kan nå utmattning

vid en kroppstemperatur under 39 grader.35

                                               
29 Försvarsmakten, “The effect of wearing NBC individual protection equipment in individual and unit
performance during military operations.”, ATP 65, STANAG 2499 (Oktober 2004), kapitel 1, s. 1-1.
30 Jack Willmore and David Costill, Physiology of sport and exercise, (Champaign, Ill.: Human Kinetics 1999),
p. 308.
31 Ibid., s. 310.
32 Försvarsmakten, 2004, kapitel 1, s. 1-4.
33 Ibid., kapitel 1, s. 1-4.
34 Ibid., kapitel 2, s. 2-2 Paragraf 204.
35 Ibid., kapitel 2, s. 2-3.
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1.3.4 Sammanfattning av litteraturen

Sammanfattningsvis visar litteraturen, genom ett flertal studier gjorda på yrkeskategorier med

liknande arbetsuppgifter, på att en hög aerob energiomsättning krävs för att klara av att

genomföra arbetena. Det saknas dock studier på de specifika arbetsuppgifter som en officer

ombord har. Ämnet brand är väl undersökt, men inte för sjögående personal. Det arbete jag

närmast vill jämföra sjukvården ombord med är ambulanssjukvårdarens, men lyft och

bärmomenten skiljer sig mot de mer vertikala lyft som sker ombord på ett fartyg och ämnet

skrovskadeskydd saknar helt studier som visar på den aeroba energiomsättningen. Denna

studie syftar till att undersöka de krav som råder i den specifika miljön en sjögående officer

verkar och med de specifika förhållanden som råder under skyddstjänst ombord.

1.4 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna C-uppsats är att göra en inledande studie som genom Hf värden, VO2

värden och skattad ansträngning ger en första uppfattning av vilken aeroba energiomsättning

skyddstjänst ombord på ett fartyg innebär.

Utifrån resultaten från studien kan man sedan utröna behov av vidare studier inom området

och på så vis få en bra grund för fastställande av fysiska tester för sjögående personal. Tanken

med studien är även att det skall kunna nyttjas av personalen ombord för ökad förståelse för

vad arbetet ombord innebär.

• Vilken nivå på den aeroba energiomsättningen når försökspersonerna upp till under

skyddstjänstövning?

1.5 Avgränsningar

Eftersom ämnet är stort och de faktorer som påverkar den aeroba energiomsättningen är

många avgränsar jag mitt arbete. Faktorer som nattarbete, ändrade sovrutiner, sjösjuka,

ändrade mattider, minskat näringsintag m.fl. kommer inte att ingå i studien. Jag kommer att

koncentrera mig på huvudområdena brandskydd, sjukvård, skrovskadeskydd samt även skydd

mot CBRN.
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2 Metod

2.1 Litteratur- och informationssökning

Litteratursökning gjordes i GIH:s bibliotekskatalog, pubmed samt sportdiscus. För mer

information angående sökord, synonymer, översatta ord , söksträngar samt träffar se bilaga 1.

Genom kontakt med Lars Karlsson (lärare Räddningsverket Revinge), Sören Lundström

(projektledare utveckling av räddningsinsatser), Ulf Berg (Forskare FOI), Rikard Gustavsson

(Sjösäkerhetsskolan, Karlskrona) har ett flertal rapporter erhållits. Genom kontakt med

Antonio Toscano (Flottiljskyddsofficer 4.sjöstridsflottiljen) och Rikard Gustavsson

(Sjösäkerhetsskolan Karlskrona) har information erhållits om hur skyddstjänsten fungerar

inom sjöstridsförbanden samt hänvisning till gällande reglementen.

2.2 Urval

De försökspersonerna som ingick i studien var de kadetter som genomförde en slutövning på

sjösäkerhetsskolan i Karlskrona hösten år 2007 och som studerar antingen till reservofficer

eller yrkesofficer.

2.3 Försökspersoner

Av de 25 kadetterna som går utbildningen var 23 med på något av förtesterna. Två uteblev på

grund av skada eller sjukdom. Av de 23 försökspersonerna var 5 kvinnor och 19 män.

Försökspersonerna var i åldrarna mellan 20-26 år, där merparten var 21 (se tabell 1).
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Tabell 1. Data försökspersoner

Beräknad
Försöks- Man/Kvinna Ålder Vikt Längd Hfmax VO2max

person (år) (kg) (cm) (slag/min) (l/min)
1 M 21 69 177 191 3,60
2 M 22 85 180 195 3,98
3 M 21 93 174 212 4,56
4 M 23 79 180 195 3,98
5 M 21 87 185 194 4,92
6 M 20 71 179 200 *
7 K 25 55 170 187 2,17
8 M 21 100 194 179 *
9 M 24 95 183 199 *

10 M 21 78 186 212 *
11 M 21 85 188 200 3,92
12 M 21 78 182 184 3,60
13 K 21 60 173 202 2,27
14 M 23 85 185 202 3,36
15 M 21 68 175 196 *
16 K 21 70 182 204 3,22
17 M 21 71 177 212 3,84
18 K 21 74 173 185 3,74
19 M 21 69 183 216 3,85
20 M 26 83 182 216 3,84
21 M 21 67 170 196 3,01
22 M 22 70 175 177 3,47
23 K 21 65 171 195 3,01

21,7±1,5 76±11 179±6 198±11 3,57±0,68
Medel ± SD,  *deltog ej i cykeltest

2.4 Bortfall

Det externa bortfallet urgjordes av två personer som inte genomförde förtesterna. Det interna

bortfallet bestod av sju personer med skador eller sjukdom som ej kunde genomföra

cykeltestet eller deltog under slutövningen. En av försökspersonernas pulsklocka slutade att

fungera och inga värden gick att behandla. Bortfall under särskilda moment som berodde på

att pulsklockan slutade att fungera eller stördes ut av andra skäl redovisas under varje moment

i resultatet.
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2.5 Testprocedur

2.5.1 Försöksupplägg och bakgrund

Den aeroba energiomsättningen kan mätas genom att mäta syreupptagningen (VO2) dvs. den

mängd syre som kroppen tar upp per minut. Vid arbete med stora muskelgrupper är det

hjärtats förmåga att pumpa ut blod till musklerna under arbete som normalt begränsar den

maximala syreupptagningen (VO2max). Ju högre syreupptagningen är desto högre är den

aeroba energiomsättningen. Energin som används för den aeroba energiomsättningen kommer

från kolhydrater eller fett. För varje liter syre kroppen tar upp förbrukas ca 5 kcal. Sambandet

kan i detta arbete användas för omräkning av VO2 värden till ungefärlig aerob

energiomsättning genom att multiplicera med 5. Den mest exakta metoden s.k. "golden

standard" för mätning av syreupptagningen är Douglas Bag metodiken då den utandade luften

samlas upp i säckar. Därefter analyseras volym, syre och koldioxid.36

Vid stegrad arbetsbelastning ökar hjärtfrekvensen proportionellt med syreupptagningen

och vid maximalt arbete infaller den maximala Hf och maximala VO2 ungefär samtidigt. Det

linjära sambandet mellan % av Hfmax och % av VO2max gör det möjligt att med hjälp av % av

Hfmax räkna ut andel % av VO2max som utnyttjas under arbetet.37 Detta samband kommer att

nyttjas vid resultatredovisningen och kan sedan omsättas i direkta värden. Ett

millimeterpapper nyttjades för att rita upp sambandet med % av Hfmax på y-axeln och % av

VO2max på x-axeln. Värdet för % av VO2max kunde därefter läsas av med ingångsvärdet för %

av Hfmax (se bild 1).

                                               
36 Lars Michalsik, Aerob och anaerob träning, (Stockholm: SISU idrottsböcker 2004), s. 59ff.
37 Per-Olof Åstrand, Textbook of work physiology, (Champaign, IL: Human Kinetics 2003, s. 289.
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För att få en uppfattning om den aeroba energiomsättningens storlek har jag i denna studie

använt mig av pulsklockor för Hf mätningar samt Borgskala för skattad ansträngning under en

slutövning i skyddstjänst. Denna övning genomförs en gång per år och planeras av personalen

på Sjösäkerhetsskolan i Karlskrona. Jag fick möjligheten att genomföra förtester innan

övningen samt sedan även delta under själva övningen där ett flertal moment genomfördes.

Momenten beskrivs mer i detalj under 1.7.4.

Vid ett första testtillfälle fick försökspersonerna information om studien samt svara på en

enkät (se bilaga 2) angående sin hälsa samt skriva på att de frivilligt deltog i studien. Därefter

genomfördes ett beeptest samt ett submaximalt och maximalt cykeltest för att få ett värde på

försökspersonernas maxpuls samt deras beräknade VO2max. För att kunna genomföra tester på

samtliga försökspersoner under de två tillfällen jag blivit tilldelad fick jag hjälp av Tobias

Svensson, huvudlärare Fysiskt Stridsvärde i Karlskrona. Gruppen delades på två och Tobias

genomförde beeptest enligt standardiseringen nedan (se 1.7.3).

Försökspersonerna bar sedan under en slutövning, som varade ca 24tim, pulsklocka samt

registrerade sin Hf (hjärtfrekvens). De skattade även den upplevda ansträngningen enligt

Borgskalan under de moment som genomfördes. Mer ingående beskrivning av hur momenten

samt testerna genomfördes återfinns nedan. Den utrustning som användes specificeras i bilaga

3. Planeringen av submaximalt och maximalt cykeltest samt beeptest presenteras i bilaga 4

och 5.

Bild 1
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2.5.2 Submaximalt och maximalt cykeltest

Submaximalt och maximalt cykeltest genomfördes på idrottsenheten på Ankarstierna i

Karlskrona. Detta test grundar sig på en C-uppsats av Anna Östlund 199438. Före testet

kalibrerades cyklarna som var av modell Monark ergomedic 874E och materiel plockades

fram enligt utrustningslistan. Pulsklockorna Polar S610i ställdes in med inspelningsintervall

på 5s. Tre till fem personer genomförde testet samtidigt. Försökspersonerna delades in två och

två för att övervaka och skriva testprotokoll åt varandra (se bild 2). Försökspersonerna

informerades om hur testet skulle gå till, hur man ändrar belastning samt hur man fyller i

testprotokollet, se bilaga 6. Försökspersonen fick sedan sätta på sig en pulsklocka samt ställa

in sadelhöjden. Pulsklockorna var individuellt kodade för att inte störa varandra.

Startbelastning valdes utefter personens träningsbakgrund samt cykelvana. De

startbelastningar som valdes var 100W, 125W och 150W.

När samtliga försökspersoner kände sig redo startades testet. Trampfrekvensen var 100

slag/min (50-takt) och reglerades med  digital metronome KDM-1. Första belastningen

bibehölls under 6 min och Hf samt skattad ansträngning enligt Borgskalan (RPE) i ben och

andning registrerades på testprotokollet. Efter 6 minuter ökades belastningen med 25W och

efter ytterligare 4 minuter med ytterligare 25 W. Efter de sista 4 minuterna fick

försökspersonen vila 2 minuter. Under vilan räknade testledaren ut den beräknade maximala

syreupptagningsförmågan enligt Åstrand metodens tabeller39 med utgångspunkt från det

pulsintervall där pulsen ej varierar mer än 3 slag mellan 2 min (steady state).

Trampfrekvensen ökades sedan till 160 slag/min (80 takt) och belastningen sänktes till cirka

20W under den beräknade maximala syreupptagningen. Testpersonerna fick då cykla 1,5 min

varpå belastningen ökades med 24W varje 1,5 min. Hf och skattad ansträngning registrerades

och försöket fortsatte tills försökspersonen inte orkade mer. För att nå Hfmax utan att lokal

trötthet i benen blev en avgörande faktor fick försökspersonerna ställa sig upp mot slutet av

testet (se bild 3).

                                               
38 Anna Östlund, Jakten på den maximala syreupptagningen: kan ergometercykeln föra ärendet framåt,
Specialarbete Idrottslärarlinjen ; 1994:1 , (Stockholm : IH , 1994), s. 16.
39 Gunnar Andersson, Konditionstest på cykel. Tabeller: testledarutbildning, (Farsta: SISU idrottsböcker 1997)
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  Bild 2                 Bild 3

Sambandet mellan arbetsbelastning och Hf är linjärt, vilket innebär att varje individ har sin

egen linjära stigning av Hf mot ett visst arbete och när den maximala pulsen uppnåtts har även

VO2max uppnåtts.40 Genom att använda sig av de tre olika belastningarnas "steady state" Hf

kombinerat med Hfmax i ett diagram (se bilaga 8) kan VO2max beräknas.41 Hf vid "steady

state" ritades in i puls-belastnings diagrammet och en rak linje drogs mellan punkterna. Där

linjen mötte uppnådd Hfmax drogs en linje lodrät ner och den beräknade VO2max lästes av (se

bild 4). Om högre Hfmax uppnåddes under beeptestet användes detta värde för beräkningen

av VO2max.

                                               
40 Johnny Nilsson, Träningslära, (Stockholm :GIH 1997), s. 81.
41 Hans Rosdahl, "Laboration träningslära- generella tester T ht 2004", (Stockholm: GIH 2004).

Bild 4
Belastning

VO2

Hf
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2.5.3 Beeptest

Beeptestet genomfördes i en gymnastiksal på  Ankarstierna i Karlskrona. Testet är framtaget

av Leger, LA och Lambert, J. 1982 som "Ett maximalt flerstegs pendeltest för att beräkna

VO2max"
42. Under förberedelserna mättes en 20-m sträcka upp mellan vändlinjernas

ytterkanter. Vändlinjerna markerades med tejp och koner. Golvet kontrollerades för att tillse

att smuts och våta fläckar ej förekom som kunde innebära halkrisk. Gruppen delades in två

och två  varav den ena genomförde testet och den andra kontrollerade och registrerade

testpersonens resultat i testprotokollet, se bilaga 7.

Före start informerades försökspersonerna om testet samt gavs möjlighet att värma upp.

När testet startade hördes en tredubbel signal följt av en nedräkning. Testpersonerna sprang

fram och tillbaka mellan linjerna och löphastigheten styrdes av beepsignalerna från cd:n som

indikerade då testpersonerna senast skulle vara med ena foten på eller bakom vändlinjen (se

bild 5). Beepsignalernas hastighet ökade successivt. Testledaren kontrollerade att testpersonen

alltid hade ena foten på eller bakom linjen då  beepsignalen hördes och då testpersonen blev

så trött att han/hon inte orkade hålla löptempot avbröts testet. Om beepsignalen hördes före

det att testpersonen nått vändlinjen får han/hon en varning men fortsätter ändå fram till

vändlinjen. Efter tre varningar i följd fick försökspersonen avsluta testet.43 Testledaren noterar

uppnådd nivå, antal vändor samt Hf och skattad ansträngning enligt Borgskalan. Efter testet

kontrollerades pulsklockorna så att det maximala värdet som uppnåtts under testet verkligen

var det värde som noterats i protokollet.

Bild 5

                                               
42 LA Leger, J Lambert, "A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict VO2max.", European journal of
applied physiology and occupational physiology, (1982: 49).
43 LTIV, Testmanual funktionella tester, Remissutgåva 2005-05-09, (Stockholm: GIH 2003), s. 39f.
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2.5.4 Beskrivning av datainsamling/mätningar under slutövningen

Under slutövningen deltog 15 försökspersoner, som samtliga hade genomfört förtesterna. De

hade tillsammans under sex veckor genomfört en utbildning i skyddstjänst. I utbildningen

ingår det två veckors sjukvårdsutbildning, två veckors CBRN utbildning, en vecka

brandutbildning och en vecka sjölivräddning och skrovskadeskydd. Kadetterna har genomfört

både teoretisk och praktisk utbildning. För att få godkänt på utbildningen skall kadetten ha

genomfört slutövningen som är en uthållighetsövning där samtliga moment från

utbildningsveckorna prövas. Slutövningen genomfördes på Sjösäkerhetsskolan i Karlskrona.

Under slutövningen var försökspersonerna indelade i grupper med 6-7 personer i varje

grupp. Grupperna satt utgångsgrupperade i varsin container som motsvarar den samlingsplats

ombord där skyddsgruppen samlas vid en höjd beredskap. Denna samlingsplats kallas

skyddsstation och det kan finnas flera skyddsstationer ombord beroende på fartygets storlek.

Till skyddsstationen kom larmen via radio och gruppen tog sig till angiven plats och löste

uppgiften/momentet. Övningen var indelad i fyra huvudmoment som alla var okända för

grupperna.

Temperaturen under slutövningen låg mellan cirka minus 2 till 5ºC och försökspersonerna

bar under övningen underställ med overall över. Den personliga utrustningen bestod även av

en överlevnadsdräkt, ELSA (utrymningshuva med syrgas), stövlar, hjälm, flamsskydd,

brandhandskar och skyddsmask. Inför varje moment fick gruppen reda på vilken utrustning

som skulle användas under momentet.

Momentet "Brand 1" bestod i en utrymningsövning på grund av brand i ett fartyg.

Försökspersonerna fick en genomgång i fartyget och satt lugnt och pratade i mässen då

brandlarmet gick. En person simulerad skadad och en försvunnen. Gruppen samlades på kajen

och skulle sedan genomföra en förstainsats med brandsläckare och andningsaggregat samt

leta rätt på den försvunna och få ut den skadade (se bild 6). Därefter larmade gruppen

räddningstjänst och förberedde för släckning med slang tills räddningstjänsten kom och tog

över. Momentet varande i ca 15-40 min.

Bild 6
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Moment "Brand 2" var en brandövning på brandplattan (se bild 7). Första släckningen av

en mindre brand bakom en dörr skedde med handbrandsläckare. Branden övergick i en större

brand och momentet fortsatte med släckning av "karbrand" med skum och vatten. En spelade

skadad och fartygets pumpar sluta fungera, vilket gör att nödbrandpump måste kopplas upp.

Försökspersonerna bar hjälm och overall och 2-3 personer bar andningsaggregat. Momentet

pågick i ca 22-45 min.

Bild 7

Moment "CBRN" var en indikerings- och saneringsövning av C stridsmedel. Momentet

genomfördes iförd skyddsdräkt (se bild 8). Gruppen gick i en bana där olika ämnen stod

utplacerade. Gruppens uppgift var att indikera om ämnena var farliga samt vid slutet av banan

sanera klädseln. En simulerad skadad skulle tas om hand och bäras bort på bår. Momentet

varade i 1tim 25min- 1tim 46 min.

Bild 8
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Momentet "Skrovskadeskydd" samt övergivande av fartyg bestod i ett tätnings- och

stöttningsmoment. Två grupper arbetade tillsammans under detta moment. En lucka och en

dörr stöttades med hjälp av träplankor som sågades till och bankades fast (se bild 9). Därefter

började det läcka in vatten och uppgiften blev att täta och länsa ett utrymme (container). All

materiel som ska in och ur containern måste tas in genom en lucka i taket (se bild 10). Under

övningen spelade två personer skadade som var tvungna att lyftas upp ur containern genom

hålet i taket och vidare ner på marken. Flera av försökspersonerna arbetade nere i containern

som var fylld med vatten. När fartyget (containern) ansågs stå utom räddning beordrades

fartygets övergivande och försökspersonerna förflyttades ner till vattnet där de fick hoppa i

och simma ut till en livflotte (se bild 11). Temperaturen i vattnet var ca 5 grader. Under

momentet bar försökspersonerna räddningsdräkt och hjälm (se bild 9) samt räddningsväst

under simmomentet. Momentet varade i ca 1tim 34 min-1tim 37 min.

Bild 9      Bild 10     Bild 11

Mellan momenten fick grupperna små uppgifter som till exempel att svara på frågor inom

ämnesområdena. När momenten var klara fick försökspersonerna vila i 2,5-3tim fram till att

brandlarmet gick mitt i natten. Försökspersonerna fick äntra livflotten där de sedan

tillbringade natten och blev "räddade" med helikopter dagen efter. Försökspersonerna bar

under övningen pulsklocka och mellan momenten beskrev de momentet, vilken uppgift de

haft samt skattad ansträngning enligt Borgskalan. En följeofficer följde varje grupp runt och

skrev ner hållpunkter och vad gruppen/individerna utförde för uppgift under momenten.
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2.5.5 Analys och presentation av data

När förtesterna hade genomförts överfördes inspelningarna från pulsklockorna till en dator

och analyserades i Polar Protrainer 5. Det högsta värdet under beeptestet kontrollerades mot

de värde som angetts på testprotokollet. Hf för cykeltestets tre olika "steady state" nivåer

kontrollerades inför beräkningen av VO2max. En variation på tre pulsslag mellan de två sista

minuterna accepterades för att "steady state" skulle anses vara uppnått. Dessa värdena

kontrollerades med det skrivna testprotokollets värde innan de fördes in i puls-belastnings

diagrammet.

Då slutövningen genomförts överfördes kurvan för hela dygnet till programmet. Den tid då

de olika momenten genomfördes klipptes ut och varje moment analyserades var för sig.

Värdena sammanställdes i ett protokoll (se bilaga 10) och fördes in i Excel/Windows 95 för

vidare analys och sammanställning.

De värden som framkom i studien kommer i första hand att presenteras i tabeller och

figurer med förklarande text i del 2.1 och därefter kommer resultatet diskuteras mer ingående

i del 3. Resultaten kommer att redovisas för varje enskild individ eftersom ett visst bortfall

förekom i en del av momenten.

Aerobt arbete/träning kan delas in i olika träningszoner. De olika zonerna benämns

lågintensiv, medelintensiv och högintensiv träning. Hjärtfrekvens (Hf) mätningar ger en bra

bild över belastningen under ett arbete eller träning.44 I denna studie kommer

försökspersonernas arbete att delas in i pulszoner enligt tabell 2 och arbetsintensitet kommer

att uttryckas som Hf i förhållande till Hfmax. Tabellen utgår från den princip för aerob träning

som presenteras i "Aerob och anaerob träning"45, men har modifierats så att zonerna ej

överlappar varandra och gör gränserna tydligare inför  analysen av Hf data.

Tabell 2. Indelning i zoner efter % av Hfmax

% av Hfmax typ av arbete/träning
Zon 0 0-49 %
Zon 1 50-59 % Lågintensivt
Zon 2 60-79 % Medelintensivt
Zon 3 80-100% Högintensivt

Syftet med lågintensiv träning är framförallt snabbare återhämtning och arbetet räknas som

lättare fysisk aktivitet, i medel 65% av Hfmax. Denna typ av träning genomförs i en

                                               
44 Michalsik, s. 137.
45 Michalsik, s. 142.
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sammanhängande period eller som intervaller med arbetsperioder längre än 5 min. I denna

studie kommer arbete i zon 1 som varar >10 min räknas som ett lågintensivt arbete.46

Medelintensiv träning syftar till att förbättra konditionen och till snabbare återhämtning och

träningen kan genomföras sammanhängande eller som intervaller som varar längre än 3 min.

Arbete som varar >6 min i zon 2 kommer i denna studie att räknas till medelintensivt arbete.

Den högintensiva träningens syfte är att förbättra kroppens förmåga att kunna arbeta med hög

intensitet över längre tid och den genomsnittliga  belastningen bör ligga på i medel 90% av

Hfmax. Även den högintensiva träningen kan bedrivas kontinuerligt eller under kortare

perioder. På grund av arbetets intensitet är det lättare att bedriva arbete i den högintensiva

zonen i intervaller. I denna studie kommer arbete som varar >4 min i zon 3 räknas som

högintensivt arbete.47

                                               
46 Michalsik, s. 142ff.
47 Ibid., s. 151.
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3. Resultat

3.1 Slutövningen

Under de olika momenten genomförde försökspersonerna olika uppgifter. Resultatet kommer

därför redovisas för varje enskild försöksperson. Under momenten brand 1 och 2 var två av

försökspersoners pulsklockor utstörda och under CBRN var en persons klocka utstörd, vilket

resulterade i att inga värden kunde analyseras. Detta ger ett bortfall på totalt 5 ingångsvärden

av 60 möjliga. I denna del kommer resultatet att presenteras mestadels i tabeller och figurer

med förklarande text. Resultatet diskuteras sedan mer ingående i del 3.

3.1.1 Värdering av den aeroba energiomsättningen utifrån beräknad VO2 i

förhållande till VO2max

I figur 1 redovisas hur stor andel i % av VO2max varje försöksperson nyttjar under de olika

momenten. Figuren visar både medelförbrukningen samt maximalt uppnådda värden under de

fyra momenten.
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Figur 1. Syreupptagning i % av VO2max under de fyra momenten. Brand 1 och Brand 2 n=13,

CBRN n=14, Skrovskadeskydd  n=15.

Under brand 1 och 2 saknas värden för försöksperson 7 och 16 och under CBRN saknas

värden för försöksperson 2. Under skrovskadeskydd finns värden för alla försökspersonerna.

Genom att studera de fyra diagrammen i figur 1 kan man se att medelförbrukningen och

maxförbrukningen av VO2 inte alltid följs åt, vilket kan innebära att försökspersonen bara når

den maximalt uppnådda VO2 under kortare perioder. Exempel på detta är momentet

skrovskadeskydd, försöksperson nr 17. Försökspersonens medelförbrukning ligger på 33%

(1,27 l/min), medan han under vissa delar av momentet kommer upp till 92,5% av sin VO2max

(3,55 l/min). Nummer 17 skattade själv arbetet som mest ansträngande då han genomförde

läcktätning genom att banka i tätningsmaterial i fingerade läckor.

De försökspersoner som har ett litet spann mellan medelförbrukning och maxförbrukning

kan antas ha legat på en jämn Hf och VO2 under momentet. Exempel på detta är

försöksperson nr 19 under brand 2. Intervallet mellan medelförbrukning och maxförbrukning

är 16% (2,27 l/min resp. 2,89 l/min). Nummer 19:s uppgifter under momentet var att ta fram

slangar och koppla upp en nödbrandpump.
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Sex av försökspersonerna hade högst aerob energiomsättning under skrovskadeskydd, sju

försökspersoner under brand 2 och två försökspersoner under brand 1. Högst VO2 värden

uppnåddes av tolv av försökspersonerna under skrovskadeskyddsmomentet, vilket bör tyda på

att det är momentet skrovskadeskydd som kräver en högre aerob energiomsättning.

3.1.2 Värdering av den aeroba energiomsättningen utifrån Hf och tid i Hf zoner

Den tid som varje person spenderade i de olika Hf zonerna presenteras i figurerna 4-7 i %

andel av den  tiden som momentet pågick. Momentets längd varierade mellan de olika

grupperna och presenteras därför i samband med (under) varje figur. Arbete i zon 0 skattas

som "inget ansträngande arbete" och zon 1 som lågintensivt arbete, vilket kan jämföras med

en snabb promenad eller lättare jogg. Resultaten kommer därför inriktas mot redovisning av

den tid försökspersonerna tillbringade i zon 2 och zon 3 som motsvarar medelintensivt och

högintensivt arbete. För att skattas som medelintensivt arbete krävs i denna studie att

försökspersonen befann sig i zon 2 under >6 min och för att skattas som högintensivt i zon 3

>4 min (se 1.7.5). För faktiska Hf värden se bilaga 11.

Figur 2. Andel % av tiden i zonerna under brand 1. N=13

Under brand 1 (se figur 2) befann sig merparten av försökspersonerna i zon 0 och zon 1

under största delen av tiden. Försökspersonerna 3, 17 och 18 agerade skadade. Nio av

försökspersonerna befann sig i zon 2 mellan 7-21 minuter. En av försökspersonerna befann
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sig 11 minuter i zon 3, men ingen av de andra försökspersonerna nådde upp i högintensivt

arbete. De försökspersoner som nådde upp till zon 2 och 3 var där under kortare perioder och

de flesta av försökspersonerna arbetade i zon 0 och 1 vilket tyder på att detta moment inte

innebar en hög aerob energiomsättning.

 Figur 3. Andel % av tiden i zonerna under brand 2. N=13

Under brand 2 (se figur 3) agerade försöksperson 24 skadad. Elva av försökspersonerna

befann sig mellan 7-25 minuter i zon 2 och två av dessa hade även 6 och 11 minuter i zon 3.

Sex av de som befann sig längre tid i zon 2 hade pulstoppar under 2-3 minuter i zon 3. Sju av

försökspersonerna befann sig mer än hälften av den totala tiden av momentet i zon 2 och 3.

De längre perioderna i zon 2 och 3 tyder på att momentet innebar en högre aerob

energiomsättning än brand 1. De kortare pulstopparna visar på att arbetet är intermittent vilket

kan innebära att det totala arbetet  inte innebär en hög nivå på den aeroba energiomsättningen.
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                Figur 4. Andel % av tiden i zonerna under CBRN. N=14

Under CBRN (se figur 4) agerade nummer 5 och 23 skadade under slutet av momentet.

Tretton av försökspersonerna tillbringade mellan 9-78 minuter i zon 2. En av dessa befann sig

även 23 minuter i zon 3. Procentuellt sett under momentet befann sig ändå samtliga utom tre

mest tid i zon 0 och 1, vilket tyder på att momentet inte innebar en hög aerob

energiomsättning.

 Figur 5. Andel % av tiden i zonerna under skrovskadeskydd. N=15

Skrovskadeskydd momentet (se figur 5) varade för samtliga deltagare under ungefär lika

lång tid det vill säga 94-97 minuter och samtliga försökspersoners puls finns registrerad.

Under detta moment befanns sig alla försökspersonerna mellan 16-74 minuter i zon 2 och sju

av dom låg 4-14 minuter och tre av dom mellan 32-51 minuter i zon 3. Elva av
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försökspersonerna befann sig längre tid i zon 2 och 3 än i zon 0 och 1. Försöksperson nummer

19 agerade under detta moment skadad. Det bör även påpekas att momentet vid två tillfällen

stannade av för säkerhetsgenomgång, vilket kan ha påverkat försökspersonernas Hfmedel och

tid i zonerna.

Tabell 3 visar hur stor procent uttryckt i medel hela gruppen tillsammans befann sig i de

olika zonerna under skrovskadeskyddsmomentet. I medeltal ligger gruppen 10,9% av tiden i

zon 0, 26,7% i zon 1, 50,0% i zon 2 och 12,3 % i zon 3. Detta innebär att gruppens medel låg

47-48,5 min i zonen för medelintensivt arbete och 11,5-12 min i zonen för högintensivt arbete

under momentet, vilket bör innebära att en hög aerob energiomsättning krävs för att klara av

uppgiften.

Tabell 3. Gruppens medeltid i % i zonerna under skrovskadeskyddsmomentet.

Zon 0 10,9±11,8

Zon 1 6,7±18,2

Zon 2 50,0±19,8

Zon 3 12,3±17,4

3.1.3 Upplevd ansträngning

Tabell 4. Skattad ansträngning enligt Borgskalan under samtliga fyra moment.

Brand 1 Brand 2 CBRN Skrovskadeskydd

Fp ben andning ben andning Ben andning ben andning

2 7 10 13 14 8 8 14 14
3 6 6 6 6 7 7 8 11
5 12 13 15 14 15 14 13 14
7 6 6 6 6 6 6 7 8

12 10 10 14 14 10 10 10 17
13 8 8 8 8 8 8 11 13
14 7 7 6 6 7 9 10 16
16 8 8 8 12 8 8 10 13
17 8 8 8 8 8 9 10 12
18 6 6 8 12 6 8 8 12
19 12 12 10 12 8 8 12 16
20 7 8 7 8 9 10 10 10
22 8 8 8 8 8 8 10 9
23 8 9 7 10 8 8 13 12
24 8 8 6 6 8 8 10 12
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Efter att varje moment avslutats skattade samtliga försökspersoner sin ansträngning under

momentet med hjälp av Borgskalan. Resultatet presenteras momentvis i tabell 9. Samtliga

försökspersoner skattade skrovskadeskyddsmomentet som det tyngsta momentet för

andningen. Tre av försökspersonerna hade samma skattning på brand 2 som skrovskadeskydd.

Ansträngningen skattades i andningen mellan "mycket lätt ansträngande" (Borgskalan 8) och

"mycket ansträngande" (Borgskalan 17). Den skattade ansträngningen i benen upplevdes av

fjorton av försökspersonerna som högst under skrovskadeskyddsmomentet och en

försöksperson skattade brand 2 som tyngst. Två försökspersoner hade samma skattning på

brand 1 eller brand 2 och CBRN som under skrovskadeskydd. Ansträngningsgraden i benen

låg som högst mellan "mycket, mycket lätt" (Borgskalan 7) och "ansträngande" (Borgskalan

15).

Enligt den skriftliga redogörelsen upplevde de som agerade chef under momentet och den

som simulerade skadad ansträngning i både ben och andning mellan 6-8. Flera av deltagarna

förklarade brand 2 och skrovskadeskydd som stressande och CBRN som "lugnt". De

uppgifter som beskrivits som tyngst var att bära nödbrandpump, bära skadad och såga till

stöttningsvirke. Under skrovskadeskydd beskrev flera av försökspersonerna att simma och ta

sig upp i livflotte som "ansträngande".
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4. Diskussion

Syftet med detta arbete var att göra en inledande studie under skyddstjänstövning för att få en

indikation på vad skyddstjänsten kräver för aerob energiomsättning. Denna studie kan ses

som ett första ingångsvärde och kommer i slutet av detta arbete ge förslag på vidare

forskning. Diskussionen kommer att inledas med reflektioner kring de tester som utfördes,

metodiken och felkällor. Därefter diskuteras resultaten från litteraturen och slutövningen.

4.1 Reflektioner kring tester, metodik och felkällor

Under förtesterna då försökspersonerna genomförde beeptest och cykeltest finns ett antal

parametrar att beakta. Tre till fem personer genomförde cykeltestet samtidigt, vilket gjorde att

individuella förändringar ej kunde göras under testet. Ett exempel på detta är om

försökspersonen sattes på felbedömd startbelastning och inte nådde sin "steady state" under

den utsatta tiden fanns inga möjligheter att lägga till tid innan nästa belastningsökning. Detta

upplevdes dock ej som ett problem i denna studie och inspelningen av pulsen analyserades i

efterhand och missbedömda värden i protokollet rättades till. Den högsta Hf vid beeptest eller

cykeltest användes för beräkning av VO2max. En av testpersonerna genomförde ej beeptest,

vilket gör att hennes VO2max enbart beräknades på cykeltestet och gör att hennes VO2max kan

vara underskattat. De beräkningar som gjordes för att få fram försökspersonernas VO2max är

inte fullt så tillförlitliga som om direkta mätningar hade gjorts i ett laboratorie. Detta är

önskvärt vid nästa studie.

Under slutövningen delades försökspersonerna in i grupper och genomförde momenten vid

olika tillfällen på dygnet. De löste också uppgiften på olika sätt. Detta gör att jämförelser

individer emellan är vansklig då faktorer som väder, mörker och tid kan spela en stor roll på

pulsregistreringen.

Gruppen med försökspersoner bestod av 25 personer. På grund av sjukdom och skador

genomförde enbart 15 personer både förtesterna och slutövningen. Hade mer tid funnits för

förtester hade eventuellt samtliga försökspersoner kunnat testas vid ett annat tillfälle och fler

ingångsvärden erhållits. Det interna bortfallet under slutövningen begränsar möjligheten till

jämförelse av medelvärden eftersom de olika momenten saknar ett eller två ingångsvärden.

Här kan framhållas svårigheterna med fältstudier där momentet är styrt av annan än den som

genomför studien. En övning av detta slag genomförs per år och möjligheten att bryta eller

styra momentet var obefintligt.
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Försökspersonernas varierande ansträngningsgrad och pulskurvor ger en överblick över

variationen i arbetet för att lösa ett moment som grupp. Den person som i vanliga fall ägnar

sig åt träning och gärna tar i kan antas ha tagit på sig de tyngre uppgifterna, vilket inte ger en

bra bild över vad varje enskild individ skulle behöva prestera om han/hon ensam löste

uppgiften .

Tester av detta slag är komplexa med hänsyn till alla de parametrar som kan påverka

testresultatet. Många mättekniska och miljöpåverkande osäkerheter inverkar på resultatet och

denna studie är ett första steg i att få reda på försökspersonernas upplevelse samt ungefärliga

värden. Den ger med andra ord inga exakta svar utan vidare studier med noggrannare

standardiserade moment krävs. Det är samtidigt svårt att genomföra studier som exakt liknar

den verkliga situationen eftersom en skyddstjänst situation aldrig är den andra lik och det

finns ingen exakt vetenskap om hur ett problem ombord skall lösas.

4.2 Brand

Studier gjorda på civila brandmän och rökdykare pekar alla på behovet av en hög aerob

energiomsättning. Både genom studier av den upplevda ansträngningen och direkta mätningar

påvisas att konditionen är avgörande för att klara av arbetsuppgifterna.48 Medelvärden under

typinsatser finns uppmätta till 2,75 l/min och "ansträngande"49, 2,4 l/min och 60% av

Hfmax50, 92% av Hfmax51, 49-99% av Hfmax52 och maxnivåer på 97% av Hfmax53, 70-100

% av Hfmax54 och minimikrav har rekommenderats på 45 ml/kg/min55 Detta visar på den

komplexitet mätningar av rökdykarens insatser innebär. Variationen i mätresultaten är stora,

men samtliga författare är överens om att den aeroba energiomsättningen är en viktig

parameter för att klara av jobbet som brandman. De besättningsmedlemmar som agerar

rökdykare ombord utsätts således för stora krav och det är dom även testade för och utbildade

enligt arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.56

                                               
48 Bergh, s.76f.
49 Holmér, s. 9ff.
50 Lusa, p. 5.
51 Paul O. Davis, p. 66.
52 Bergh, s. 13f.
53 Paul O. Davis, p. 66.
54 Bergh, s. 13f.
55 Gledhill p. 207.
56 Rök- och kemdykning- Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1995:1, (Stockholm:
Arbetarskyddsstyrelsen, 1995), s. 4.
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Övriga besättningsmedlemmar ombord skall kunna bistå arbetet och utföra uppgifter som t.ex.

slangdragning, koppla pumpar och bära nödbrandpump. Det är denna typ av arbete som

testats i studien under slutövningen. Brand 1 och 2 bestod båda i brandmoment. Brand 1 var

en utrymningsövning där den stora uppgiften var att få ut personalen ur fartyget. Medel Hf för

varje individ låg mellan 47-69% av Hfmax och maximala värden nåddes av enskilda individer

på 89,1% av Hfmax, vilket motsvarar 83,5% av VO2max. Den upplevda ansträngningen

varierade mellan 6-13 ("mycket mycket lätt"- "något ansträngande") för andning och 6-12

("mycket mycket lätt"- "något ansträngande")  för ben. Momentet beskrevs som lätt, men

stressande för den som agerade chef. De som skattade sin ansträngning högst var de som

gjorde en så kallad första insats då de med hjälp av andningsaggregat gick in och sökte av

fartyget. Även de som bar ut skadade ur fartyget upplevde uppgiften som "något

ansträngande" (Borgskalan 13-14). De nio försökspersoner som nådde upp i medel och

högintensivt arbete var till största delen de personer som bar och som agerade första insats.

Detta arbete pågick under så korta perioder att det inte bör ligga till underlag för bedömning

om en kondition är ett måste för att klara av denna typ av uppgifter.

Brand 2 bestod i ett släckningsmoment där en större "karbrand" skulle bekämpas och en

hel del material släpas och bäras. Tre av försökspersonerna beskrev detta moment som

stressigt och sju av försökspersonerna beskrev uppgiften att bära nödbrandpump som det

tyngsta under momentet. Den skattade ansträngningen varierade mellan 6-11 ("mycket

mycket lätt"- "ganska lätt"). För sju av försökspersonerna var moment 2 det moment där

medel Hf låg högst under hela momentet. Medel Hf varierade mellan 45,3% och 72,5% av Hf

max. Tiden i zon 2 och 3 översteg för sju av försökspersonerna tiden i zon 0 och 1, vilket

tyder på att större delen av momentet kräver aerob energiomsättning motsvarande medel till

högintensivt arbete. Åtta av försökspersonerna var även under kortare perioder uppe i zon 3,

vilket kan ses som att detta arbete är intermittent och intervallerna kan klassas som kortare

intervaller i högintensiv träning. Detta tyder även på att arbetet innebär ett anaerobt arbete,

men i detta arbete bearbetas enbart det aeroba arbetet. Den stress som flera av deltagarna

upplevde under detta moment kan även den ha påverkat pulsen genom att höja framförallt

medel Hf. Vidare tester inom denna typ av verksamhet skulle kunna ligga till underlag för ett

konditionskrav för sjögående personal inom FM.
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4.3 Sjukvård

De studier som finns gjorda på ambulanspersonal är de mest jämförbara med sjukvården

ombord med tunga lyft i svåråtkomliga utrymmen. Forskning visar på att ryggstyrka och hög

VO2max är viktiga faktorer för att orka med arbetsuppgiften.57 De 4 moment som testades i

slutövningen innehöll alla sjukvårdsmoment, men ingen renodlad skadeplatsövning. Detta gör

det svårt att bedöma ansträngning med Hf och VO2, utan den upplevda ansträngningen blir

här det viktigaste ingångsvärdet. Den upplevda ansträngningen i ben skattades till Borgskalan

9-13 ("mycket lätt"- "något ansträngande") och i andning till 10-14 ("mycket lätt"-

"ansträngande")  av de som särskilt nämnt förflytta skadad som ett ansträngande moment.

Lyft av skadad genomfördes vid de flesta av tillfällena med 2-3 personer medan förflyttning

på bår ofta assisterades av flera personer. I en verklig situation kan man tänka sig att det inte

finns flera personer till hands och var och en måste klara av att ensam eller två och två lyfta

en besättningsmedlem. Genom att ha ett krav på styrka och kondition säkerställer man

samtliga besättningsmedlemmars "fysiska standard"58, vilket jag anser är en säkerhet för var

och en ombord att ha vetskapen om att ifall den skadade är jag själv kan vem som helst i

besättningen bistå mig i en nödsituation.

4.4 CBRN

Studier som visar på effekterna av att bära skyddsdräkt ger en bild av ökad kroppstemperatur

och vätskeförlust. Fysisk träning över längre tid ger en ökad värmetolerans och individen får

således bättre förutsättningar att klara av att arbeta med skyddsdräkt. FM fysiska standards

grundnivå bygger på att officeren lägger tre timmar av en 40h vecka på fysisk träning och 50

% av tiden skall läggas på konditionsträning59. Denna grundnivå skall ge varje officer en

förutsättning för att ha en bra grundkondition och med den klara av aktivitet iförd skyddsdräkt

bättre än den otränade.

Medel Hf under CBRN momentet som innebar ett indikerings- och sanerings moment låg

mellan 45-60% av Hfmax (20-42% av VO2max)  och maximalt uppnådd Hf på 65-93% av

Hfmax (49-99% av VO2max). Försökspersonerna genomförde under detta moment i stort sett

samma uppgifter förutom de som agerade skadade och bar skadade mot slutet av momentet.

Detta ger en liten spridning mellan individernas resultat och en bra bild av

ansträngningsgraden under detta momentet. Tiden i zon 2 under momentet varierade mellan

                                               
57 Barnekow- Bergkvist M, p. 1238ff.
58 Försvarsmakten: HKV 2005, s. 2.



35

9-78 minuter, men största delen av tiden i % befann sig alla utom tre försökspersoner i zon 0

och 1. Detta innebär ett lågintensivt arbete och kopplingen till ett behov av en hög aerob

energiomsättning för att klara just detta moment är svår att uttala sig om. Momentet beskrevs

av försökspersonerna som lugnt och ansträngningen i ben skattades till 6-15 ("mycket mycket

lätt"- "ansträngande") där merparten låg på 8 ("mycket lätt"). Ansträngningen i andningen låg

mellan 6-14 ("mycket mycket lätt"- "ansträngande") och även här låg de flesta runt 8

("mycket lätt"). Jag förväntade mig en högre skattning i andning på grund av det motstånd

som masken innebär för andningen. Momentet kan även upplevas stressande med hänsyn till

att individen är instängd i en dräkt och har svårare för kommunikation med omgivningen. Jag

uppskattar att försökspersonerna skattade hur fysiskt momentet upplevdes och inte hur tung

andningen upplevdes. Den skattade ansträngningen rimmar heller inte med de pulsvärden

försökspersonerna erhöll vilket kan bero på stress eller att skattningen skedde efter avslutat

arbete.

4.5 Skrovskadeskydd

Momentet skrovskadeskydd bestod i läcktätning, stöttning och övergivande av fartyget, vilket

innebar många varierande arbetsuppgifter. Detta medför även att försökspersonernas

pulskurvor varierar kraftigt över tid och i jämförelse mellan individer. Under momentet

genomfördes två säkerhetsgenomgångar och på grund av halkrisken var försökspersonerna

beordrade att inte springa, vilket kan ha påverkat den genomsnittliga Hf under framförallt

detta moment. Hf låg i medel mellan 53-78% av Hfmax och max uppnådd Hf mellan 72-95%

(59-93% av VO2max). Av alla momenten var det tolv av försökspersonerna som nådde sina

maximala Hf värden för hela slutövningen under detta moment. Trots att försökspersonerna

hade olika uppgifter med olika nivå på den aeroba energiomsättningen samt att flera agerade

skadade och tog hand om skadade så låg hela gruppens medel Hf  50,0 % i zon 2 och 12,3 % i

zon 3, vilket i tid motsvarar 47-48,5 min i zonen för medelintensiv träning och 11,5-12 min i

zonen för högintensiv träning. Detta moment var begränsat i tid och i verkligheten hade ett

ännu längre förfarande varit fullt möjligt. Detta tyder på att den aeroba energiomsättningen är

viktig för att klara denna typ av verksamhet och i slutändan för egen överlevnad. De som

under detta moment genomförde uppgifterna med högst nivå på den aeroba

energiomsättningen kanske är de som under en verklig situation blir skadade och det innebär

att samtliga ombord måste vara i form för den mest ansträngande uppgiften.

                                                                                                                                                  
59 Försvarsmakten: HKV 2005, s. 3.
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Under läcktätning och stöttning jobbar gruppen hela tiden mot klockan och ju snabbare

uppgiften är löst desto snabbare kommer fartyget i säkerhet. För individerna innebär detta en

stress som ytterligare kan påverka pulsen uppåt. Den upplevda ansträngningen låg i ben

mellan 7- 14 ("mycket mycket lätt"- "ansträngande") och i andning 8-17 ("mycket mycket

lätt"- "mycket ansträngande"), vilket är de högst noterade värdena under övningen. Trots att

flera av försökspersonernas Hf nästan nådde Hfmax (90-95 % av Hf max) var den högsta

skattningen "mycket ansträngande". Detta kan bero på att även andra faktorer påverkar pulsen

än bara aktiviteten under detta moment. Förslag på andra faktorer kan vara stress, arbete i

kallt vatten samt arbete i tät överlevnadsdräkt.

4.6 Andra faktorer med inverkan på Hf

Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet fungerar som två motpoler som bland annat

reglerar Hf. Vid stressande situationer frisätts adrenalin i kroppen och det sympatiska

nervsystemet aktiveras. Denna aktivering ger bland annat en ökad Hf och därmed ökad

blodpumpning, aktivering av svettkörtlar och minskade tarmrörelser. Med andra ord

förbereder sig kroppen för aktivitet och höjd prestationsförmåga. Även utan aktivitet kan

stress ge en ökad Hf som bör beaktas i denna studie.60 Ovetskapen om vad som ska hända kan

vara stressande i sig för försökspersonerna och larmen kan ge ett snabbt adrenalinpåslag med

ökad Hf till följd.

Vid aktivitet börjar Hf öka och musklernas blodkärl att vidgas för att kunna förse de

arbetande musklerna med syre. Då musklerna arbetar går 25% av energin till själva arbetet

och 75% av energin övergår i värme. Ju större arbete kroppen utför desto mer värme

produceras vilket leder till en ökad kroppstemperatur. Hudens blodflöde och därmed Hf ökar

för att hjälpa kroppen att reglera värmen. En stor del av blodvolymen kommer att användas

till temperaturreglering och prestationsförmågan minskar därmed. Ökad svettproduktion och

värmestrålning vid långvarigt arbete ökar risken för dehydrering, vätskeförlust.61 En del av de

kläder som bärs under övningen minskar möjligheten för kroppen att avge värme och svett. I

vissa fall under övningen kan värmeregleringen även påverkas av strålningsvärme från den

kraftiga brand som försökspersonen skall närma sig.

En vätskeförlust på 5-6 % av kroppsvikten kan göra en människa oförmögen att arbeta och

redan vid förluster på 1% påverkas prestationsförmågan. Dehydreringen påverkar kroppens

                                               
60 Jan Lännergren, Fysiologi, (Lund: Studentlitteratur 2007), s. 49.
61 Ibid., s. 214.
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cirkulationssystem och kan ge en Hf ökning på ca 10 slag/% dehydrering av kroppsvikten och

en ökad kroppstemperatur med ca 0,2°/% dehydrering.62 Både värme, dräkterna och arbetet

kan påverka vätskebalansen hos försökspersonerna i synnerhet om de inte ersätter den

förlorade vätskan under dygnet.

Som en motpart till de fysiologiska faktorer som nämnts ovan finns andra faktorer under

slutövningen som kan ha påverkat försökspersonernas Hf mot lägre värden. På grund av kylan

rådde halkrisk på området och försökspersonerna beordrades att förflytta sig med försiktighet.

Vid varmare temperaturer hade troligen tempot under bl.a. förflyttningar legat betydligt

högre. En annan faktor som spelar in på försökspersonernas medelvärden under momenten är

de säkerhetsgenomgångar som genomfördes, arbetet stannade då upp under kortare perioder.

4.7 Sammanfattande slutsatser

För den som är utsedd rökdykare ombord är kravet på en hög aerob energiomsättning bevisad

genom ett flertal studier.63,64 Även vissa sjukvårdsmoment som är likvärdiga

ambulanspersonalens innebär ett krav på hög VO2max och ryggstyrka.65 Under slutövningens

samtliga moment var det flera som under mer än hälften av momentet låg i en pulszon som

innebär medelintensivt eller högintensivt arbete. Denna studie ger inga exakta siffror på vad

arbetet kräver, men både Hf under momenten och den skattade ansträngningen tyder på att det

krävs en hög aerob energiomsättning för många av uppgifterna. Trots att uppgifterna

fördelades inom grupperna och några fick arbeta hårdare än andra innebär det att den tyngsta

uppgiften bör fungera som minimikrav och som samtliga i besättningen måste uppnå. I en

verklig situation kan kraven komma att bli ännu högre. Det moment som i denna studie gav

högst Hfmedel och högst uppnådda Hf samt VO2max var skrovskadeskyddsmomentet följt av

brand 2. Det var även de momenten som  i ansträngning skattades högst.

Vid antagning till en officersutbildning skall den sökande genomföra ett beep-test med

godkänt till och med nivå 8:8 som motsvarar ett testvärde på 42,4.66 Tolv av de femton som

deltog i studien uppnådde testvärde över 42,4 vid något av förtesterna. FM Fyss grundnivå

bör ge individen en bra grundkondition och möjlighet att bibehålla nivån på den aeroba

energiomsättningen. I sammanhanget kan nämnas att forskning visar på att en person som

                                               
62 Irma Åstrand, Arbetsfysiologi, (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1990), s. 156.
63 Malm, s. 76.
64 Bergh, s. 76f.
65 Barnekow- Bergkvist M, p. 1238ff.
66 Försvarsmakten: HKV skrivelse 19 710:69356 underbilaga 2:5, Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard
med tilläggskrav, (Stockholm: HKV, 2005-06-21), s. 1-2.
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kontinuerligt tränar sin aeroba energiomsättning bland annat bättre klarar av arbete i

skyddsdräkt under en längre tid.67 Enligt mina resultat är det tre av femton som redan efter ett

halvår på officersutbildningen inte klarar av att hålla kravet för intagning. Om detta beror på

att de tre timmarna som erlagts enligt FM Fyss inte nyttjas till fysisk aktivitet eller att tre

timmar är för lite för att upprätthålla nivån är svårt att svara på utan att se en sammanställning

på nyttjandegraden av de tre timmarna.

Kroppens aeroba energiomsättning kan delas in i de två begreppen aerob effekt respektive

aerob kapacitet. Den aeroba effekten motsvarar kroppens förmåga att bilda energi då syre

förbrukas och den maximala aeroba effekten är kroppens maximala syreupptagning. Den

maximala syreupptagningen begränsas av hjärtats pumpkapacitet, vilket är träningsbart.

Genom träning av stora muskelgrupper och med en intensitet på 60% av VO2max kan man öka

förmågan att upprätthålla en given belastning dvs. utnyttja större del av VO2max vilket är

viktigt för prestationen. Den aeroba kapaciteten motsvarar kroppens förmåga att utföra ett

arbete under längre tid dvs. uthållighet. Denna förmåga är avgörande under långtidsarbete och

förmågan att ligga så nära VO2max som möjligt avgörs av mjölksyratröskeln.68 Båda

egenskaperna är viktiga vid genomförande av arbete liknande det i skyddstjänstövningen.

Nivån på ett konditionskrav för sjögående personal går ej att fastställa med denna studie

utan djupare forskning inom de olika områdena krävs. Värdena som presenteras visar dock att

arbetet under längre tid kan ligga på nivåer som kräver en hög aerob energiomsättning.

4.8 Förslag till framtida undersökningar

Denna studie har gett en inriktning på vilka arbetsuppgifter som innebär en hög nivå på den

aeroba energiomsättningen och som upplevs som ansträngande. För att få exakta värden på

vad som egentligen krävs föreslås studier med standardiserade banor på tid genomförs.

Direkta mätningar av utandningsluften skulle ge exakta värden på syreupptag under

momenten. Studier av de vanligt förekommande uppgifterna kopplade till brand bör

genomföras för att få ett mer exakt värde på nivån på den aeroba energiomsättningen på varje

besättningsmedlem och inte bara på rökdykaren. Under denna studie var den fysiska

aktiviteten under CBRN momentet på låg nivå och undersökningar med högre aktivitet och

under längre tid borde genomföras för att se effekter på längre sikt. Jämförelse med arbete

                                               
67 Försvarsmakten 2004, kapitel 2, s. 2-3 .
68 Michalsik, s. 56ff.
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utan dräkt i både skrovskadeskydd och CBRN moment skulle ge en bild av den extra

påfrestning som en isolerande dräkt medför.
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Bilaga 1

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING

Frågeställningar:

• Vilken nivå på den aeroba energiomsättningen når försökspersonerna upp till under
skyddstjänstövning?

VAD?
Ämnesord Synonymer
Brandman
Brand*
Physiology
Fysiska krav

Work capacity
Power
Oxygen uptake
Fartyg
Seasick
Sjukvård
Vårdpersonal
Ambulans
CBRN
Skydds klädsel
Heat tolerance

Rökdykare
Firefighter, fireman

Physical requirements, physiological profile,
physical performance, physical demands
Work tasks

Oxygen consumption, aerobe
Ship

Medical care
Paramedic, nurse
Ambulance
NBC
Skyddsdräkt, NBC suit

VARFÖR?
Jag har valt ord som kan hjälpa mig att få en bra översikt av forskning som finns gjord inom
ämnet fysisk kapacitet och fysiska krav inom ambulans, sjukvårdspersonal, brandpersonal
samt övriga undersökningar på fysisk prestation bland sjögående personal.

HUR?
Databas Söksträng Antal

träffar
Relevanta
träffar

GIH bibl Brand* 30 2

Sportdiscus Fire fighter and physiology
Fire fighter and physical demands
Fire fighter and performance
Fire fighter and strength
Ship and physiology

56
3
26
26
13

4
1
2
1
1

Pubmed Fire fighter and physiology
Fire fighter and requirements
Paramedic and ambulance and eork demands
Paramedic and work capacity

14
3
6
67

2
1
2
1



KOMMENTARER:
Vid övergripande sökning efter undersökningar gjorda på personal ombord på fartyg finns det
inte mycket publicerat. En rysk tidsskrift Voenne-meditsinskii zhurnal har publicerat ett
flertal artiklar, men ingen är översatt till engelska utan skrivna på ryska. De undersökningar
som finns är mestadels för tävlande inom segling.
Det finns många studier och artiklar skrivna om brandmän. Många av dom består av
träningsprogram eller undersökning av en specifik brandstations fysiska tillstånd. Inga studier
hittades om brandmän till sjöss.
Studier på ambulans och sjukvårdspersonal finns gjord utifrån ett skadeperspektiv eller
patientperspektiv. En svensk studie finns gjord på ambulanspersonalens kapacitet, men
återfinns ej i data baserna utan direktsökning på google.



Bilaga 2

Information om undersökningen

Målsättningen med denna undersökning är att få en ökad kunskap om den fysiska belastning
man kan utsättas för under verksamheten ombord på ett fartyg.
Denna kunskap är intressant vid framtagning av fysiska krav  och tester för sjögående
personal.
Vid förtesterna kommer din maximala hjärtfrekvens att mätas med hjälp av ett beeptest samt
att din personliga pulsstegring kommer att tas fram genom cykling på ergometercykel.
Under slutövningen i skyddstjänst på Sjösäkerhetsskolan (v.46) kommer du att bära ett
pulsband som kontinuerligt registrerar din puls under dygnet.

Jag tackar för din medverkan och ser fram emot att träffa dig under slutövningen.

Bakgrundsfrågor

Namn:_______________________________________________

Vikt:_______________             Längd:_____________________

Födelsedata(år/månad/dag):______________________________

Förband/division:______________________________________

Hur ofta tränar du kondition (>30min, medel- eller högintensivt)?

Aldrig     1-2 dagar/vecka      2-3dagar/vecka      3-5 dagar/vecka     >5 dagar/vecka
                                                                                                            

Hur ofta tränar du styrka?

Aldrig     1-2 dagar/vecka      2-3dagar/vecka      3-5 dagar/vecka     >5 dagar/vecka
                                                                                                            



Jag ägnar mig åt följande träningsformer:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Har du undvikit eller avbrutit träning de senaste dagarna pga. skada, sjukdom eller
annat?
Nej  
Ja, pga följande: ____________________________________________________

Jag har fått information om de tester och den undersökning jag kommer delta i och vet att jag
har vetskapen om att jag när som helst kan avbryta utan att krav på förklaring till detta.
Jag anser mig vara fullt frisk och ser inga hinder för deltagande i undersökningen:

Datum:______________

Namnteckning:________________________________
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Utrustning samt inställningar

Ergometercykel-  För förtesterna användes 5 st Monark ergomedic 874 E som kalibrerats

med vikter före testerna. Vikter som användes under testet var 1kg, 0,5 kg och 0,1 kg.

Metronom- För att hålla tempot användes en digital metronom  av modell Korg KDM-1 samt

den digitala metronomen på ergometercykeln. Tempot under det submaximala testet på cykel

var 50 takt samt under det maximala testet på cykel 80-takt.

Pulsregistrering- Pulsen registrerades med  Polar S610i. Klockorna ställdes in på

inspelningsintervall 5s under förtesterna samt 15s under slutövningen. Klockorna

programmerades med varje individs nådda värden under förtesterna.

Skattad ansträngning- Borgskalan (RPE- Ratings of Percieved Exertion) är en 15-gradig

som användes för att skatta den upplevda ansträngningen i ben och andning.

Tidtagning- För tidtagning användes ett tidtagarur av märke Stop watch pro touch.

Beeptest- Beeptestet som användes är ursprungligen framtaget av Leger, LA och Lambert, J.,

1982 och är i Sverige licensierat av Svenska fotbollsförbundet.

Hf analys- För analys av pulskurvor användes programmet Polar Protrainer 5.
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Submaximalt cykeltest kombinerat med test av maximal hjärtfrekvens

Checklista material:
� Ergometercykel
� Kalibreringsvikter
� Tidtagarur
� Testprotokoll och pennor
� Borgskala och pulsklockor
� Metronom

Förberedelser
Kalibrera cyklarna och se till att dom funderar som dom ska. Markera 0,25 Kp på mätskivan.
Informera testpersonerna om testet, hur man skriver i protokollet samt hur man ändrar
belastningen på cykeln.
Pulsklockor ställs in på lagringsintervall 5s. Metronomen ställs på 100 slag/min (50 takt).
Dela upp gruppen två och två varav den ena genomför testet och den andra kontrollerar och
registrerar testpersonens resultat i testprotokollet.
Ge testpersonerna tid att ställa in sadelhöjden på cykeln.
Välj belastning beroende på testpersonens träningsbakgrund.

Genomförande
1. Ställ in första belastningen och låt testpersonen cykla 6 min. Notera puls och upplevd
ansträngning enligt Borgskalan.
Belastningar100-125-150, 125-150-175, 150-175-200
2. Öka belastningen med 25W och låt tespersonen cykla 4 min. Notera.
3. Öka belastningen med 25W och låt tespersonen cykla 4 min. Notera.

1-2 min vila

4. Beräkna syreupptagning enligt Åstrandmetoden på det pulsintervall där pulsen ej varierar
mer än 3 slag under 3 min.
Öka metronomen till 160 slag/min (80 takt) och sänk belastningen till 20W under den
beräknade syreupptagningen. Låt testpersonen cykla 1,5 min. Notera puls.
5. Öka belastningen med 20W och låt testpersonen cykla 1,5 min. Forstätt så tills personen
nått sin maxpuls. Notera puls och Borgskalan.
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Beeptest

Checklista material:
� Måttband
� Tejp för markering av vändlinjer
� Beeptest-cd
� Cd-spelare
� Testprotokoll
� Borgskala och pulsklockor

Förberedelser
Mät upp en 20-m sträcka mellan vändlinjernas ytterkanter.
Dela upp gruppen två och två varav den ena genomför testet och den andra kontrollerar och
registrerar testpersonens resultat i testprotokollet.
Kontrollera att testpersonerna har skor med bra grepp samt att skosnörena är ordentligt
knutna.
Kontrollera att golvet är rengjort och att inga våta fläckar finns på golvet.
Informera deltagarna om hur testets genomförande.
Ge testpersonerna möjlighet att värma upp före testet.

Genomförande
Testpersonen springer fram och tillbaka mellan linjerna och målet är att genomföra så många
sträckor som möjligt. Löphastigheten styrs av beepsignaler från cd:n som indikerar då
testpersonen senast skall vara med ena foten på eller bakom vändlinjen. Beepsignalernas
hastighet ökar successivt och det gäller att hålla det tempo beepsignalerna anger.
Kontrollera att testpersonen alltid har ena foten på eller bakom linjen då  beepsignalen hörs.
Testpersonens mål skall vara att följa med i tempostegringen till max.
I början kommer testpersonen att ha 9sek på sig att springa sträckan och en anpassning av
farten därefter rekommenderas.  Det rekommenderas även att variera vändningshåll mellan
höger och vänster fot.

Starten sker efter en kort introduktion från cd:n och testet börjar på nivå 1 och en tredubbel
signal följt av en kort nedräkning (5-1).
Testet avslutas då testpersonen blir så trött att han/hon inte orkar hålla löptempot. Då

beepsignalen hörs innan tespersonen nått vändlinjen får han/hon en varning, men måste ändå

fortsätta fram till vändlinjen. Vid 3 varningar i följd avslutas testet. Testledaren noterar

uppnådd nivå samt antal vändor.
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Testprotokoll Cykeltest

Namn _____________________________________________

Födelsedata ________________________________________

Testdatum _________________________________________

Submaximalt test
Tid

(min)
(Kp) (W) Hf Borg

ben/andning
0
1
2
3
4
5
6
7
8

8,5
9

9,5
10
11
12

12,5
13

13,5
14

2 min vila; vid 16 min ökas belastningen
17,5
19

20,5
22

Maximal Hf ___________________________

Beräknad max VO2 ___________________________

Arbetspuls 1
Ber VO2 1
Arbetspuls 2
Ber VO2 2
Arbetspuls 3
Ber VO2 3



Bilaga 7

Testprotokoll Beeptest

Namn _____________________________________________

Födelsedata ________________________________________

Testdatum _________________________________________

Antal nivåer _______________________________________

Antal vändor _______________________________________

Hjärtfrekvens ______________________________________

Skattad ansträngning i andning ________________________

Skattad ansträngning i benmuskulatur ___________________
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Ordlista och förkortningar

AFS Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling

Aerob energiomsättning Förmåga att omsätta energi med syre, "kondition".

CBRN Kemiska , Biologiska, Radiologiska och Nukleära ämnen

Dehydrering Tillstånd då vätskemängden i kroppen är för liten.

Externt bortfall Försökspersoner som ej deltog i studien.

Flamskydd Flamsäkra vantar och luva som träs över huvudet och skyddar mot

elden.

FM Försvarsmakten

Hf Hjärtfrekvens eller puls

Hfmax Den maximala hjärtfrekvensen försökspersonen kan uppnå.

Maximalt test Belastningstest där försökspersonen använder sin maximala

syreupptagning.

Rökdykare Brandman som gör inträngning i tät brandrök för att rädda liv eller

bekämpa brand.

Internt bortfall Försökspersoner som inte kunde delta på ett test eller moment.

Standardavvikelse (SD) Ett statistiskt spridningsmått.

Submaximalt test Belastningstest där belastningen anpassas så att försökspersonen ej

använder sin maximala syreupptagning.

Tillbudssläckning Snabb insats med handbrandsläckare mot mindre brand.

VO2 Syreupptagning

VO2max Maximal syreupptagning
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Puls och upplevelse resultat för de olika momenten Grupp_____________

Namn/nr Uppgift/upplevelse

Moment 1 Medelpuls % av max
Tid Maxpuls % av max

HFmax Borg
Zon 0 Zon 3
Zon 1 Zon 4
Zon 2 Zon 5

Moment 2 Medelpuls % av max
Tid Maxpuls % av max

HFmax Borg
Zon 0 Zon 3
Zon 1 Zon 4
Zon 2 Zon 5

Moment 3 Medelpuls % av max
Tid Maxpuls % av max

HFmax Borg
Zon 0 Zon 3
Zon 1 Zon 4
Zon 2 Zon 5

Moment 4 Medelpuls % av max
Tid Maxpuls % av max

HFmax Borg
Zon 0 Zon 3
Zon 1 Zon 4
Zon 2 Zon 5
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Faktiska Hf värden under momenten i medel och max

Brand 1 Brand 2 CBRN Skrovskadeskydd
Medel Max Medel Max Medel Max Medel Max

2 102 159 129 179 * * 131 186
3 79 124 96 131 101 161 124 179
5 92 149 123 156 104 158 117 179
7 * * * * 143 174 146 174

12 102 142 121 171 103 134 111 159
13 126 164 115 157 105 152 124 164
14 112 140 109 163 122 149 149 180
16 * * * * 109 148 126 170
17 107 139 114 155 103 142 110 193
18 92 149 143 169 96 138 112 152
19 109 155 134 154 96 130 112 155
20 116 159 125 159 111 167 131 173
22 116 143 142 179 114 148 141 173
23 111 144 104 154 92 147 105 154
24 122 145 96 130 104 133 107 166

Medel ± SD 107±13 147±11 119±16 158±15 107±13 149±13 123±14 170±12
* Saknar värden


