
Farangurshlaðmenn útjaskaðir og grotna niður 
  
Á dönsku heimasíðunni http://www.arbejdsmiljoviden.dk/ sem er heimasíða fræðastofnunarinnar 
Videncenter for Arbejdsmiljø (hluti NFA) birtist áhugaverð frétt 16 febrúar 2016 um niðurstöður 
rannsóknar á hlaðmönnum/konum á flugvöllum Kaupmannahafnarborgar á Kastrup þ.e. um 
niðurstöður BagPac verkefnisins sem hófst í árslok 2011. Búast má við að aðstæður í flugstöð Leifs 
Eiríkssonar í Keflavík, Reykjavíkurflugvelli o.fl.  svipi til aðstæðna á Kastrup og því ákváðum við að 
þýða greinina lauslega og endursegja. Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf. 2016 
  

Ida Marie Winge 16 febrúar 2016 

  
Vinnan við að forfæra töskur í flughöfninni leiðir til sjúkdóma í baki, hnjám og herðum 
sýnir ný viðamikil rannsókn. Niðurstöðurnar má einnig nota í öðrum atvinnugreinum þar 
sem menn meðhöndla þunga hluti segir rannsóknarmaður. 
  
Þegar hleðslufólkið á flugvelli Kaupmannahafnar hleður ferðatöskum og öðrum farangri 
um borð í flugvélarnar er líkami þeirra á yfirsnúningi. Á venjulegum degi handleikur hver 
hlaðstarfsmaður u.þ.b. fimm tonn af farangri með meðaltalsþunga um 15 kg pr. stykki, 
sýnir ný rannsókn sem unnin var af atvinnu- og umhverfislyflækningadeild á Bispebjerg 
spítalanum, Kaupmannahafnarháskóla og Syddansk Universitet. 
  
Samkvæmt rannsókninni auka þessi slítandi störf áhættuna á mörgum sjúkdómum í 
baki, hnjám og herðum strax frá fyrsta vinnudegi. 
  
-Þetta eru erfið störf. Að hluta til vegna þess að menn forfæra mörg tonn yfir daginn og 
að hluta til vegna þess að menn vinna í óheppilegum stellingum inni í hleðslurýmunum 
þar sem menn hafa ekki sérlega mikið rými segir Charlotte Brauer, yfirlæknir við atvinnu- 
og umhverfislyflækningadeild á Bispebjerg spítalanum. 
  
Vandamál þrátt fyrir hjálpartæki 
  
Rannsóknin sýndi líka að þeim mun lengri tíma sem menn eru í starfinu þeim mun meiri 
er áhættan á að verða veikur í baki, hnjám og herðum. Þannig hefur hlaðmaður með 20 
ára starfsreynslu helmingi meiri líkur á að fá baksjúkdóma en hlaðmaður sem unnið 
hefur í stuttan tíma (undir þrem árum). 
  
Charlotte Brauer segir að það hafi komið mörg skynsamleg hjálpartæki í flughöfnina sem 
eigi að létta á farangurshlaðmönnunum við vinnuna. Þarna liggja nokkrar áskoranir m.a. 
vegna þess að hjálpartækin eru ekki notuð í öllum flugstöðvunum. 
  
-Það gagnast jú ekki neitt að hlaðmennirnir hlaði farangrinum í gámabox til að vernda 
eigin skrokka ef þeir á Spáni senda það til baka utan gámaboxanna. Þá þurfa 
hlaðmennirnir á Kastrup samt sem áður inn í flutningarýmin og hífa farangurinn með 
handafli, segir hún. 
  
Hún bætir við að hraður vinnutaktur valdi því líka að hjápartækin séu heldur ekki alltaf 
notuð á markvissan hátt. Hraðinn orsakast m.a. af því að fyrirtækin keppa á grundvelli 
tímanotkunar um að fá samninga við flugfélögin. 
  
-Þegar þeir fá 20 mínútur til að tæma allar ferðatöskurnar úr úr flugvélinni þá ganga allir 
hlutir mjög hratt, segir hún. 
  
Niðurstöðurnar geta gagnast í öðrum greinum 



  
Charlotte Brauer vonast til að niðurstöður rannsóknarinnar geti bætt aðstæðurnar fyrir 
hlaðfólkið og verði liður í aukinni meðvitund um að það valdi líkamanum tjóni að lyfta of 
miklu – líka í öðrum atvinnugeirum. 
  
-Menn geta yfirfært niðurstöður rannsóknarinnar á aðrar starfsgreinar þar sem menn 
lyfta miklu t.d. lagerstarfsmenn, hafnarverkamenn og aðrar tegundir starfa sem 
einkennast af að menn meðhöndla þunga hluti, segir hún. 
 
Rannsóknarskýrslan er aðgengileg á: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/ 

  
Um rannsóknina: 
  
Í rannsókninni tóku þátt 3.473 núverandi og fyrrverandi hleðslumenn/konur hjá flugstöð 
Kaupmannahafnar. Þau voru borin saman við viðmiðunarhóp með 65.702 ófaglærðum 
starfsmönnum. Að auki framkvæmdu rannsakendur fjölda hlutlægra mælinga til að finna 
út hversu mikið álag var á líkamanum. 
  
Rannsóknin sýnir m.a. að starfið sem hlaðmaður eykur áhættuna á að fá: lumbago 
(lendarverki) og slitgigt í lendarliðum, verki í herðar, slitgigt og liðmána í hnjáliði. 
  
Rannsóknin var framkvæmd af fræðimönnum frá atvinnu- og umhverfislyflækningadeild 
á Bispebjerg spítalanum, stofnun taugavísinda- og lyflækninga við 
Kaupmannahafnarháskóla og ríkisstofnun um lýðheilsu við Syddansk Universitet. 
  
Rannsóknin var styrkt fjárhagslega af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Gigtforeningen.   
 


