
De	  fysiske	  krav	  og	  
præsta1onsevne	  

!l	  brandslukning	  	  
og	  redning	  



•  Muskler	  
–  Styrke	  

•  Maximal	  styrke	  -‐	  1RM	  [Fmax]	  
•  Explosiv	  styrke	  -‐	  RFD	  [Fudvikling	  has1ghed(V)]	  
•  Power	  -‐	  produktet	  af	  Fmax	  og	  Fudviklingshas1ghed	  

–  Udholdenhed	  
•  Samlet	  mængde	  fysisk	  arbejde	  over	  1d	  
	  

•  Kredsløb	  
–  Aerob	  (energiomsætning	  med	  ilt)	  

•  Kondi1on	  (iltoptagelse)	  

–  Anaerob	  (energiomsætning	  uden	  ilt)	  
•  [La]	  Produk1on-‐	  og	  tolerance	  	  

Begreber	  for	  måling	  af	  fysisk	  	  
præsta1onsevne	  og	  fitness	  



•  Muskel-‐skelet	  systemet	  
–  Trække	  opgaver	  (typisk	  omkring	  60kg)	  
–  LøUe/bære	  opgaver	  (typisk	  35-‐40kg)	  
–  Håndtering	  foran	  kroppen	  (55-‐60kg)	  

	  

•  Kredsløbet	  
–  Aerob	  	  

•  90%	  af	  1den	  ca.	  23	  ml/min/kg	  (ca.	  50%VO2max)	  
•  10%	  af	  1den	  op	  1l	  41.5	  ml/min/kg	  (ca.	  85%VO2max)	  

–  Anaerob	  
•  Maximale	  mælkesyre	  koncentra1oner	  på	  6-‐13.2	  mM	  	  

Fysiske	  krav	  og	  niveau	  

Gledhill	  &	  Jamnil,	  1992,	  PMID	  	  1325260	  



Fysiske	  krav	  og	  niveau	  



•  Smerter	  
–  LBTS	  opgaver	  –	  tunge	  gentagne	  løU	  	  

•  Lav	  styrke	  7.1%	  skadesrisiko)	  
•  Mellem	  styrke,	  3.2%	  skadesrisiko)	  
•  Høj	  styrke,	  0.8%	  skadesrisiko)	  

–  Overvægt/fedme	  (27%	  dårligere	  udholdenhed	  i	  mave/ryg)	  
	  

•  Hjerte-‐kar	  problemer	  
	  er	  årsag	  1l	  44%	  af	  alle	  on-‐duty	  dødsfald	  blandt	  brandmænd	  
–  Overvægt	  og	  arbejdsrelateret	  stress	  er	  de	  primære	  
forklaringer	  

	  

Helbredsmæssige	  udfordringer	  

Cady	  et	  al.	  1979,	  Kuorinka	  1981	  &	  Durant	  et	  al	  2011	  



•  Styrketræning	  (3-‐4	  gange	  pr.	  uge	  af	  30min)	  
–  Tung	  styrketræning	  90-‐100%1RM	  
–  RFD/Power	  50-‐70%1RM	  med	  maximal	  has1ghed	  
–  Udholdenhedstræning	  typisk	  over	  20	  reps	  pr.	  set	  med	  kort	  
hvile1d.	  

•  Kondi1onstræning	  (3-‐4	  gange	  pr.	  uge	  af	  15-‐30min)	  
–  Høj	  intensitet	  (90-‐100%HRmax/VO2max)	  	  
–  Interval-‐baseret	  med	  sprints	  (Supramaximalt)	  

•  Spise	  fornuUigt	  og	  undgå	  overvægt	  
	  

Hvad	  kan	  man	  gøre?	  -‐	  anbefalinger	  
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