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Formáli
Sóttvarnalæknir, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Landspítali hafa samið þetta sniðmát að
viðbragðsáætlun fyrir sjúkrahús. Tilgangurinn með gerð þess er að sjúkrahús geti nýtt sér það við gerð
eigin viðbragðsáætlana og að það jafnframt stuðli að auknum gæðum viðbragðsáætlana.
Samkvæmt 15. grein laga um almannavarnir nr. 82/2008 ber ráðuneytum og undirstofnunum þeirra að
gera viðbragðsáætlanir sem skulu undirritaðar og staðfestar af réttum yfirvöldum.
Ábyrgð á viðbragðsáætlun er á höndum stjórnar viðkomandi sjúkrahúss og eftirliti með innihaldi þeirra
og gildistíma er sinnt af Embætti landlæknis. Viðbragðsáætlunin skal vera vistuð á opnum vef
sjúkrahússins.
Markmið þessarar viðbragðsáætlunar er að skipuleggja og samhæfa vinnubrögð í þeim tilgangi að
lágmarka, eftir því sem við verður komið, líkamstjón eða annan skaða og aðstoða þolendur vegna atviks
sem krefst viðbragða sem er umfram daglegar verkskyldur sjúkrahússins.
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Skammstafanir
112

Samræmd neyðarsímsvörun fyrir Ísland

AHS

Aðhlynningarstjóri

AST

Aðgerðastjórn/-stjóri

Avd-RLS

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

BF

Biðsvæði flutningatækja

BH

Biðsvæði hjálparliðs

BTB

Biðsvæði tækja og búnaðar

ECDC

Sóttvarnastofnun Evrópusambandsins (European Centre for Disease Prevention
and Control)

EU-HSC

Nefnd um heilbrigðisöryggi á vegum Evrópusambandsins (Health Security Com. of
EU)

EWRS

Vöktunar- og viðbragðskerfi Evrópusambandsins (Early Warning and Response
System)

FMR

Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra

GR

Geislavarnir ríkisins

HTC

Afkastageta heilbrigðisstofnunar (Hospital Treatment Capacity)

ID-nefnd

Kennslanefnd (Indentification nefnd)

IHR

Alþjóðaheilbrigðisreglugerðin (Int. Health Reg.)

IL

Innri lokun

JRCC

Stjórnstöð Landhelgisgæslunnar

LHG

Landhelgisgæslan

EL

Embætti landlæknis

L og B

Verkþátturinn Leit og Björgun

LSH

Landspítali

LÞ

Lendingarsvæði fyrir þyrlur

MAST

Matvælastofnun

MÓT

Móttökustaður bjarga á slysavettvangi
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NCC

Samhæfingarstöðin (National Coordination Centre)

RKÍ

Rauði krossinn á Íslandi

RLS

Embætti Ríkislögreglustjóra

S og F

Verkþátturinn sjúkra- og fjöldahjálp

SÁBF

Stjórnun-Áætlun-Bjargir-Framkvæmd, meginverkþættir verkþáttaskipurits
neyðarstjórnunar

SAk

Sjúkrahúsið á Akureyri

SL

Slysavarnafélagið Landsbjörg

SLY

Slysstaður, svæði afmarkað með innri lokun

SÓTT

Mengaður vettvangur (eitur, smit, geislavirkni o.fl.)

SSA

Söfnunarsvæði aðstandenda á slysavettvangi

SSL

Söfnunarsvæði látinna á slysavettvangi

SSS

Söfnunarsvæði slasaðra/þolenda á slysavettvangi

SSÚ

Söfnunarsvæði útsettra. Í sóttvarnaáætlunum eru útsettir nefndir þolendur og
söfnunarsvæði er skipt í þrjú svæði, þ.e. vinnusvæði útsettra með einkenni og
vinnusvæði útsettra án einkenna. Autt vinnusvæði er á milli þessara svæða til að
hindra útbreiðslu

SST

Samhæfingarstöðin, Skógarhlíð 14, Reykjavík

SSUS

Stjórnskipuð samstarfsnefnd um sóttvarnir

SVFD

Sýkla- og veirufræðideild

SVL

Sóttvarnalæknir

STJÓRNUN

Hluti af SÁBF (Stjórnandi á neyðartímum)

Tetra

Fjarskiptakerfi viðbragðsaðila (Terrestrial Trunked Radio)

Umd/svæ-SVL

Umdæmis- eða svæðislæknir sóttvarna

VETTVANGUR

Slysstaður og þau svæði sem viðbragðsaðilar setja upp í kringum hann

VBS

Viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar

VST

Vettvangsstjórn/-stjóri

YL

Ytri lokun

WHO

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health Organization)
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Orðskýringar
Aðgerðastjórn (AST): Undir stjórn lögreglustjóra starfar aðgerðastjórn að samræmingu innan umdæmis.
Við ógn er varðar lýðheilsu tekur umdæmislæknir sóttvarna sæti í AST. AST er bakland vettvangsstjórnar.
Alþjóðleg lýðheilsuógn (PHEIC): Bráð ógn við lýðheilsu sem varðar þjóðir heims (Public Health
Emergencies of International Concern). Óvenjulegur atburður sem er skilgreindur samkvæmt IHR sem
hætta fyrir lýðheilsu vegna útbreiðslu sjúkdóma á milli landa og sem atvik sem getur útheimt samstillt,
alþjóðleg viðbrögð.
Áhættumat: Mat á hættu. Greining áhættuþátta og mat á líkum á að tjón geti orðið. Ef líkur á tjóni eru
taldar miklar er gripið til mótvægisaðgerða, s.s. birgðir auknar og skráð áætlun um fyrstu viðbrögð ef
hættuástand skapast.
Áverkamat: Hluti af bráðaflokkunarkerfi. Framkvæmt af heilbrigðisstarfsmanni á söfnunarsvæð þolenda.
Áverkamat gefur frekari upplýsingar um ástand þolenda á vettvangi.
Áætlanir: Hluti af SÁBF. Áætlanagerð við neyðarstjórnun.
Bjargir: Hluti af SÁBF. Bjargir eru mannskapur, búnaður og aðföng sem notuð eru í aðgerðum.
Bráðaflokkun: Bráðaflokkun er framkvæmd þegar þolendur eru fleiri en þeir sem koma til hjálpar.
Bráðaflokkun felur í sér að koma þeim fyrst til hjálpar sem mest þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda.
Notaðir eru litakóðar til flokkunar.
Bráðamengun: Mengun sem verður skyndilega og krefst tafarlausra aðgerða.
Framkvæmd: Hluti af SÁBF. Framkvæmdir aðgerða og samskipti við slysstað.
Grundvallarsmitgát: Grundvallarvarúð gegn sýkingum, óháð uppruna, sem felur í sér rof smitleiða (m.a.
handhreinsun og notkun viðeigandi hlífðarbúnaðar eftir því hvaða smitleið er um að ræða. Nánari
upplýsingar um smitgát má finna á vef Embættis landlæknis.
Lýðheilsuógn (Public health risk): Atvik sem getur haft skaðleg áhrif á heilbrigði hópa fólks og er þar
sérstaklega átt við sjúkdóm eða mengun sem gæti skapað alvarlega og beina hættu.
Matarborinn sjúkdómur: Matareitrun eða matarsýking sem berst í fólk með matvælum þ.m.t.
neysluvatni.
Matareitrun: Er sjúkdómur af völdum eiturefna frá bakteríum, sveppum, eitruðum þörungum, eða af
völdum annarra efna sem geta valdið eitrun sem berst með matvælum.
Matarsýking: Er sjúkdómur af völdum baktería, veira eða sníkjudýra sem berst með matvælum.
Meginreglur viðbúnaðar: Almennt byggja viðbrögð á fjórum meginreglum. Þær eru grenndarreglan,
samkvæmnisreglan, sviðsábyrgðarreglan og samhæfingarreglan. Kjarni þeirra er þessi: Grenndarreglan
segir fyrir um að æskilegt er að áætlanagerð, forvarnir og viðbrögð séu að sem mestu leyti í höndum
þeirra sem næst standa borgurunum, það er sveitarstjórnum og svæðisbundnum fulltrúum ríkisins.
Samkvæmnisreglan segir að best sé að byggja viðbrögð við hvers kyns vá á þeirri reynslu sem skapast í
daglegum störfum viðbragðsaðila og því stjórnskipulagi sem stuðst er við í daglegum störfum.
Sviðsábyrgðarreglan segir fyrir um að ábyrgð aðila breytist ekki eftir umfangi atburða og nauðsynlegum
viðbúnaði vegna þeirra. Hver sinnir sínu hvort sem um er að ræða dagleg verkefni eða
almannavarnaástand. Samhæfingarreglan segir til um að allir hafi skyldu til að vinna saman og samhæfa
störf sín í víðum skilningi.
9

Opinberar sóttvarnaráðstafanir: Takmarkanir á ferðafrelsi, einangrun smitaðra, sótthreinsun, sóttkví
eða samkomubann.
Samhæfingarstöðin (SST): Stjórnstöð í Skógarhlíð 14, Reykjavík. Samræmir aðgerðir á landsvísu og er
tengiliður við stofnanir utan umdæmis, stjórnvöld og erlenda aðstoð. Stöðin er einnig bakland
aðgerðastjórnar innan lögreglu- /sóttvarnaumdæmis.
Smitferja (Vector): Skordýr eða annað dýr sem að jafnaði ber með sér sýkil sem getur skapað hættu fyrir
lýðheilsu.
Smitgeymir (Reservoir): Dýr, planta eða efni þar sem sýkill sem getur ógnað lýðheilsu hefst við að öllu
jöfnu.
Sótthreinsun (Disinfection): Aðgerðir til að halda sýklum á líkama manna eða dýra eða í eða á farangri,
farmi, gámum, farartækjum, vörum og póstbögglum í skefjum eða eyða þeim með efnafræðilegum eða
eðlisfræðilegum aðferðum.
Skordýraeyðing (Disinsection): Ferli þar sem gerðar eru heilbrigðisráðstafanir til að halda í skefjum, eða
eyða skordýrum sem hafast við í farangri, farmi, gámum, farartækjum, vörum og póstbögglum og eru
smitferjur fyrir sjúkdóma sem leggjast á menn.
Skráningarskyldir sjúkdómar: Með skráningarskyldu er átt við skyldu heilbrigðisstarfsmanna til að senda
sóttvarnalækni ópersónugreinanlegar upplýsingar um sjúkdómstilvik sem talin eru upp í reglugerð um
skýrslugerð vegna sóttvarna nr. 221/2012.
Tilkynningarskyldir sjúkdómar: Með tilkynningarskyldu er átt við þá skyldu að senda sóttvarnalækni
persónugreinanlegar upplýsingar um sjúkdómstilvik sem talin eru upp í reglugerð um skýrslugerð vegna
sóttvarna nr. 221/2012.
Vettvangsstjórn (VST): Er stjórnað af vettvangsstjóra skipuðum af AST. VST stýrir úrlausnum á vettvangi
með það að markmiði að koma á venjubundu ástandi. Verkþáttastjórar heyra undir VST.
Viðbótarsmitgát/einangrun: Einangrun sjúklings með grun um eða staðfest er að hann sé með smitandi
örveru/farstóttarörveru. Einangrun skv. smitleiðum (snerti-, dropa- eða úðasmit eða samsettar
smitleiðir).
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1.0

Inngangur

Viðbragðsáætlun þessi er 5. útgáfa af viðbragðsáætlun Sjúkrahússins á Akureyri (SAk). Þessari áætlun er
ætlað að segja fyrir um skipulag og stjórn aðgerða innan SAk í kjölfar atviks sem kallar á aukin viðbrögð
starfsmanna stofnunarinnar.
Við gerð áætlunarinnar er stuðst við lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, lög um almannavarnir nr.
82/2008 og lög um sóttvarnir nr. 19/1997, einnig reglugerð nr. 817/2012 er varðar sóttvarnaráðstafanir.
Að auki styðst áætlunin við Alþjóðaheilbrigðisreglugerðina (IHR-2005) og Strategic framework for
Emergency preparedness, WHO-2017
Viðbragðsáætlunin tekur til hópslysa, náttúruvár, eitrana og geislavár, farsótta, rofins reksturs og bilana í
klínískum tölvukerfum. Unnið er eftir verklagsreglum og gátlistum fyrir þessa atburðaflokka.
Vinnuleiðbeiningar vegna farsótta verða þó eingöngu að finna á innri vef SAk þar sem farsóttir eru
breytilegar og þurfa leiðbeiningar að taka mið af því .
Viðbragðsstig eru þrjú, óvissustig, hættustig og neyðarstig. Viðbragðsstjórn SAk tekur ákvörðun um
viðbragðsstig með hliðsjón af eðli atburða og getu sjúkrahússins til að bregðast við á þeim tíma.
Sjúkrahúsið á Akureyri getur því starfað á öðru viðbragðsstigi en aðrir í almannavarnakerfinu.
Viðbragðsáætlunin verður í stöðugri endurskoðun og allar ábendingar um það hvað má betur fara eru
vel þegnar.
Ábyrgð á áætlun þessari er á höndum framkvæmdarstjórnar SAk og hefur áætlunin verið kynnt fyrir
almannavarnanefnd Eyjafjarðar og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Áætlunin skal endurskoðuð
a.m.k. á fimm ára fresti, en yfirfarin árlega t.d. hvað varðar boðleiðir, gátlista og starfssvæði innan
stofnunar. Ef miklar breytingar verða á starfsemi stofnunarinnar skal áætlunin þegar í stað endurskoðuð.
Áætlunin er vistuð á opinni vefsíðu SAk www.sak.is
Áætlun þessi tekur þegar gildi.

Akureyri, 1. júní 2022
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri
Ragnheiður Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri lyflækningasviðs
Erla Björnsdóttir, mannauðsstjóri
Guðmundur Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs
Hulda Ringsted, framkvæmdastjóri hjúkrunar / framkvæmdastjóri bráða- og þróunarsviðs
Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga / framkvæmdastjóri handlækningasviðs
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2.0

Staðhættir og markmið

Markmið viðbragðsáætlunar SAk er eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•

Að tryggja skipulögð viðbrögð allra hlutaðeigandi aðila innan sem utan stofnunar.
Að lágmarka eða fyrirbyggja, ef þess er kostur, áhrif atviks af hvaða toga sem er; slys, náttúruvá,
smit, mengun, geislavirkni, rofinn rekstur, óvæntur atburður og vernda lýðheilsu og umhverfi.
Að tryggja óskerta þjónustu til allra hlutaðeigandi.
Að innleiða ákvæði IHR og tryggja upplýsingamiðlun innan stofnunar/samstarf innanlands og yfir
landamæri.
Að skapa samkvæmni í viðbrögðum við óútreiknanlegum aðstæðum.
Að auðvelda ákvarðanatöku í bráðaaðstæðum.
Að auka gegnsæi og uppfylla skilyrði samkvæmt lögum landsins.

Staðhættir stofnunar og helsta þjónusta: Sjúkrahúsið á Akureyri stendur við Eyrarlandsveg. Þar að auki
er öldrunar- og endurhæfingardeild á Kristnesi, 10 km sunnan við Akureyri.
Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús sem veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, er
annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins og gegnir lykilhlutverki í almannavörnum. Miðstöð
læknisfræðilegar þjónustu við sjúkraflug er á sjúkrahúsinu á Akureyri.
Helstu símanúmer við yfirvofandi vá eru:
 Vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku: 860 0509
 Þegar viðbragðsstjórn SAk hefur verið virkjuð: 463-0814 / 463-0808
Upptökusvæði SAk í almannavarnarástandi nær yfir Norðurland, Norðausturland og Austfirði að hluta.
Akureyrarflugvöllur er í um 3 km fjarlægð frá SAk. Verði Akureyrarflugvöllur ónothæfur er næsti
áætlunarflugvöllur á Húsavík. Einnig er flugvöllur á Sauðárkróki. Þyrlupallur er staðsettur á lóð
sjúkrahúsins (hjá bráðamóttöku).
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Helstu byggingar stofnunar, aðsetur, aðkomuleiðir og helstu símanúmer
deilda
B inngangur

Inngangur á milli C- og D-inngangs

C inngangur

D inngangur

Lífeðlisfræðideild

463 0835

Eldhús

463 0832

Upplýsingatæknideild

463 0199

Sjúkrahúsapótek

463 0838

Símavakt

463 0100

Lyflækningadeild

463 0166

Geðdeild

463 0201

Skurðlækningadeild

463 0186

Fæðingadeild

463 0129

Skurðstofur

463 0279

Svæfingadeild

463 0280

Gjörgæsludeild

463 0110

Bókasafn

463 0829

Vörulager

463 0852

Tæknideild

463 0289

Bráðamóttaka

463 0802

Göngudeild bráðamóttöku

463 0817

Myndgreiningadeild

463 0251

Almenn göngudeild

463 0221

Barnadeild

463 0160

Rannsóknadeild

463 0231

Blóðbanki

463 0241

Sjúkraþjálfun

463 0844

Sjúkraflutningaskólinn

463 0853

Skrifstofur

463 0104

Tafla 2.1. Staðhættir og almennar upplýsingar um SAk
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2.1 Upptökusvæði SAk og hætta á lýðheilsuógn innan svæðisins
Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðstæðum og helstu hættum innan upptökusvæðis SAk samkvæmt
áhættuskoðun almannavarna árið 2011. Kort er að finna í kafla 10 bls. 81.
Fjöldi íbúa innan upptökusvæðis SAk
(Heilbrigðisumdæmis Norðurlands)

Samanlagður fjöldi íbúa í heilbrigðisumdæmi Norðurlands er
u.þ.b. 40.000

Helstu ferðamannastaðir

Mývatn, Jarðböðin, Sjóböðin, Skógarböðin, Ásbyrgi, Dettifoss og
Goðafoss

Þekkt náttúruvá á upptökusvæði

Jarðskjálftar, snjóflóð, eldgos, aurskriður og óveður.

Hætta á samgönguslysi á landi- helstu staðir

Jarðgöng, einbreiðar brýr, fjölfarnar leiðir, jeppa-, rútu-, sleðaog þyrluskíðaferðir í óbyggðum.

Hætta á samgönguslysi á sjó vegna
skipaumferða

Hætta á samgönguslysi vegna flugumferðar
(flugvellir)

Hvalaskoðunar- og skemmtibátar, Norræna, Hríseyjar- og
Grímseyjarferjan, skemmtiferðaskip, fiskiskip, flutningaskip.

Flugvellir á Akureyri, Húsavík, Egilsstöðum, Vopnafirði,
Sauðárkróki, Þórshöfn og Grímsey.

Lýðheilsuvá

Heimsfaraldur, matarsýking, dýrasjúkdómar sem geta borist í
menn, mengun s.s. klór, saurmengun

Lýðheilsuvá vegna hættulegra efna

Birgðir hættulegra efna vistaðar innan upptökusvæðis,
loftmengun.

Tafla 2.2. Mannfjöldi innan upptökusvæðis SAk og þekktar hættur
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3.0

Skilgreiningar (áhættumat og háskastig)

Áður en til virkjunar kemur þarf að kanna uppruna atviks og hugsanlegar afleiðingar. Gera þarf fyrsta
áhættumat, sjá töflu hér að neðan og meta hvort atvik geti verið ógn við lýðheilsu og/eða við starfsemi
SAk.

Atvik

Spurningar er varða lýsingu, áhættumat og viðbrögð

Lýsing á atviki

-

Uppruni og afleiðingar
Áhrif talin lítil, miðlungs
eða mikil

Niðurstaða áhættumats
segir til um virkjun
áætlunar
heilbrigðisstofnunar og
almannavarnastig
(óvissu-, hættu- eða
neyðarstig)

Fyrstu viðbrögð

Skilgreina eðli atviks

-

-

Hvenær varð vart við atvik?
Er vitað hvenær atvik hófst?
Hvert er eðli atviks: Slys, náttúruvá, rofinn rekstur, smitefni, eiturefni, geislar
eða ekki vitað?
Hver er fjöldi þolenda?
Eru starfsmenn SAk meðal þolenda í því magni að það skerði viðbragðsgetu
SAk?
Hversu margir eru með einkenni (hlutfall barna og fullorðinna)?
Eru mannslíf í hættu? Hefur orðið dauðsfall vegna atviks?
Stærð og einkenni vettvangs?
Við slys: Eru niðurstöður bráðaflokkunar komnar ?
Við mengun: Getur mengun dreifst yfir stórt svæði – mikil útbreiðsla?
Er þéttbýli í nágrenni vettvangs?
Við mengun, hver er alvarleiki veikinda af völdum mengunar?
Við smitefni, hver er smitstuðullinn og alvarleiki sýkingar og smithraði?
Eru áhættuhópar þekktir, t.d. börn, aldraðir?
Geta utanaðkomandi þættir haft áhrif, t.d. veðurfar?

Upplýsingaveitur
Heimildir:
Heilbrigðiseftirlit
Heilbrigðisstarfsmenn
Neyðarlínan
Almannavarnir
Erlendir samstarfsaðilar
s.s. ECDC, EWRS

Er þróun atviks alvarlegra en búast má við?
Hafa fyrstu ráðstafanir þegar verið gerðar á vettvangi?
Þarf að auka viðbrögð án tafar?
Hvaða starfsmenn þarf að boða?
Þarf að kalla eftir hlífðarbúnaði?
Þarf að undirbúa sýnatöku frá fólki eða umhverfi?
Þarf að efla vöktun?
Þarf að undirbúa afkvíun/einangrun?
Þarf að undirbúa samráðsfund með starfsmönnum / viðbragðsaðilum?
Þarf að gera sjúkraflugi aðvart?

Heimildir:

Við hópslys: Niðurstaða bráðaflokkunar, aðstæður á vettvangi og þjóðerni.
Við náttúruvá: Helstu afleiðingar fyrir lýðheilsu. (Flóð, öskufall o.s.frv.)
Við rofinn rekstur heilbrigðisstofnunar: Vatn, rafmagn, forföll starfsmanna.
Við smitefni: Alvarleiki, smitleið og smitstuðull, meðgöngutími, meðferð,
faraldsfræðileg staða?
Við smitferju: Uppruni, smitleiðir, áhrif á heilsu, magn.
Við eiturefni/geislavirk efni: Alvarleiki, möguleikar á dreifingu meðferð,
móteitur, eiturvirkni, hvarfgirni, magn?

Heimildir

Kallað eftir upplýsingum
af vettvangi.

Kallað eftir upplýsingum
af vettvangi
IHR - Viðauki 1
IHR - Viðauki 2
Leiðbeiningar WHO um
notkun IHR - Viðauka 2
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-

Fyrsta áhættumat
Er áhætta fyrir lýðheilsu
lítil, miðlungs eða
mikil?
Miðlungs- og mikil
áhætta kallar á virkjun
áætlunar.

Þarf að kalla eftir frekari I.
aðstoð?
II.
Geta áhrifin teygt sig yfir II.
landamæri og valdið
alþjóðlegri lýðheilsuógn? V.
Ef svarið er „já“ þá þarf
SVL að tilkynna atvik til
WHO.

V.

Meta þarf alvarleika atviks - lítil, miðlungs eða mikil.
Er hægt að draga úr áhrifum þess?
Hvað getur heilbrigðisstofnun tekið á móti mörgum þolendum? (HSC)
Eru nægar birgðir innan stofnunar?
Eru starfsmenn til staðar til að sinna þolendum?
Getur heilsuváin náð til fleiri einstaklinga - valdið hrinu eða faraldri?
Getur heilsuváin náð útbreiðslu innan stofnunar?
Er hægt að sótthreinsa/afmenga vettvang?

Heimildir

Varðandi slys þarf að taka tillit til niðurstöðu bráðaflokkunar, áverkamats,
aldurs og þjóðernis þolenda
Varðandi sýkla þarf að taka tillit til smitdreifingar og smitstuðuls (R0).
Varðandi smitferjugeyma (vectors harbourage) þarf að skoða hvort þeir geta
dreift sér innan heilbrigðisstofnunar og/eða tekið sér bólfestu.
Varðandi eiturefni og geislavirk efni þarf að taka tillit til þess hvort hægt er að
hafa hemil á losuninni, losunarmagni afgangsefna, losunarleiðum og mögulegri
mengun sem kann að hafa áhrif á aðliggjandi svæði.
Hvaða umhverfisáhrif?

Heimildir:

IHR - viðauki 1
IHR - Viðauki 2
Leiðbeiningar WHO um
notkun IHR - Viðauka 2

IHR - Viðauki 1
IHR - Viðauki 2
Leiðbeiningar WHO um
notkun IHR - Viðauka 2

Tafla 3.1. Drög að áhættumati
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3.1 Flokkun almannavarnastiga
Almannavarnastig eru flokkuð eftir alvarleika, umfangi viðbúnaðar og þörf á forgangshraða
viðbragðsaðila samkvæmt reglugerð nr. 650/2009. Stig alvarleika eru óvissustig, hættustig og neyðarstig.
Viðbragðsáætlunin tekur mið af þessum stigum og stig er tilgreint við virkjun samkvæmt niðurstöðu
fyrsta áhættumats um alvarleika atviks.
ÓVISSUSTIG
Upplýsingasöfnun, áhættumat
ÓVISSUSTIG, einkennist af atburðarás sem hafin er og ætla má að geti leitt til þess að öryggi fólks eða
byggðar sé stefnt í hættu. Á þessu stigi hefst samráð milli viðbragðsaðila og almannavarna. Þegar
upplýsingar um eðli atburðar eru óljósar skal virkja á óvissustigi þar til fram koma nægilegar upplýsingar
til að taka ákvarðanir um frekari virkjun viðbragðsáætlunar. Leitað er eftir frekari upplýsingum eða
boðun staðfest áður en frekari viðbrögð eru ákveðin. Vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku SAk og fulltrúi
í VBS taka ákvörðun um stig viðbúnaðar. Einnig getur Samhæfingarstöðin eða 112 beðið sjúkrahúsið um
að virkja skv. óvissustigi.
Aukið samráð, upplýsingaöflun, miðlun upplýsinga, áhættumat í stöðugri endurskoðun.
Aðgerðir á óvissustigi á SAk ráðast af eðli atburðar.
HÆTTUSTIG
Viðbúnaður vegna hættu
HÆTTUSTIGI er lýst yfir ef upplýsingar leiða í ljós að alvarlegt slys eða önnur vá hefur orðið eða er
yfirvofandi í umdæminu. Vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku og fulltrúi í VBS taka ákvörðun um að
virkja áætlun á hættustigi. Á þessu stigi er hluti eða öll starfsemi sjúkrahússins virkjuð. Einnig getur Samhæfingarstöðin eða 112 beðið sjúkrahúsið að virkja á hættustigi vegna hættu eða slysa í öðrum
umdæmum.
Aukið samráð, upplýsingaöflun, miðlun upplýsinga, áhættumat í stöðugri endurskoðun.
Aðgerðir á hættustigi á SAk ráðast af eðli atburðar.
NEYÐARSTIG
Neyðaraðgerðir vegna atburða/allsherjarútkall
NEYÐARSTIGI er lýst yfir vegna slyss eða annarrar vár sem þegar hefur átt sér stað. Á þessu stigi er öll
starfsemi sjúkrahússins virkjuð. Meta þarf hvort SAk þarfnist utanaðkomandi aðstoðar. Verkefni
einkennast af tafarlausum aðgerðum til lífsbjargandi aðstoðar og viðleitni til að afstýra frekari slysum og
varna frekara tjóni. VBS tekur ákvörðun um að virkja áætlun á neyðarstigi. Einnig getur
Samhæfingastöðin eða 112 beðið sjúkrahúsið um að virkja skv. neyðarstigi.
Aukið samráð, upplýsingaöflun, miðlun upplýsinga, áhættumat í stöðugri endurskoðun.
Aðgerðir á neyðarstigi fara eftir eðli atburðar og geta snert alla starfsemi spítalans.
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4.0 Virkjun áætlunarinnar og boðun
4.1 Virkjun
Tilkynning um atburð sem kallar á virkjun viðbragðsstjórnar SAk skal berast til vaktstjóra hjúkrunar á
bráðamóttöku í innanhússíma 509 eða farsíma 860 0509.
Þegar vaktstjóri hjúkrunar fær upplýsingar um yfirvofandi ástand skal hann:
1. Hringja í 112 og fá staðfestingu á tilkynningunni, ef atburður er utan SAk
2. Hringja í einn fulltrúa viðbragðsstjórnar (byrja efst á lista).
o Saman taka þessir aðilar ákvörðun um stig viðbúnaðar, þ.e. ÓVISSUSTIG, HÆTTUSTIG
eða NEYÐARSTIG.
o Tilkynning um yfirvofandi vá getur komið frá Almannavörnum, lögreglu, slökkviliði,
flugmálayfirvöldum, Neyðarlínu eða öðrum aðilum.
3. Tilkynna starfsmönnum um yfirvofandi vá og viðbúnað.
4. Vinna samkvæmt skipuriti vaktstjóra hjúkrunar - sjá kafla 8.2 bls. 39

4.2 Boðun
Þegar upplýsingar berast sem gefa tilefni til virkjunar áætlunar skal vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku í
samvinnu við fulltrúa viðbragðsstjórnar meta ástandið og ákveða á hvaða viðbragðsstigi skuli unnið.
Upplýsa skal starfsmenn SAk ásamt AST /AV nefnd og eftir atvikum 112 / SST.
Vaktstjóri hjúkrunar þarf að fá upplýsingar um:
1. Hvað gerðist.
2. Fjölda þolenda /slasaðra eða veikra og ástand þeirra (bráðaflokkun og áverkamat).
3. Staðsetningu atburðar.
4. Hver tilkynnir.
5. Aðstæður á vettvangi. Hættur, veðurfar og fleira.
Skráning í Bjargargrunn Neyðarlínunnar og boðun starfsmanna SAk
Neyðarlínan 112 boðar þá sem skráðir eru í Bjargargrunn SAk samkvæmt beiðni viðbragðsstjórnar hverju
sinni. Ábyrgðaraðili SAk vegna skráningar í www.bjargir.is er: framkvæmdarstjóri bráða- og þróunarsviðs
og starfsmaður á BMT með sérverkefni fyrir hópslys.
Afmarkaður hópur starfsmanna, viðbragðsstjórn og forstöðumenn bráðamóttöku fá boð. Hægt er að
senda hópútkall á bráðalækna og hjúkrunarfræðinga BMT með því að hringja í neyðarlínu 112 og virkja
hópinn.
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4.3 Afboðun
Um leið og ljóst er að ekki þarf allar þær bjargir sem virkjaðar eru samkvæmt áætluninni skal hefja
afboðun. Vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku og/eða viðbragðsstjórn SAk skal upplýsa starfsmenn um
afboðun.
4.4 Tengsl áætlana SAk við aðrar viðbragðsáætlanir
Margar áætlanir geta verið virkjaðar á sama tíma og má t.d telja líklegt að virkjun Landsáætlunar vegna
heimsfaraldurs inflúensu kalli eftir virkjun viðbragðsáætlana sjúkrahúsa. Við virkjun hverrar áætlunar er
tekin formleg ákvörðun þar að lútandi og ábyrgð færist um leið yfir á þá aðila sem eru skráðir
ábyrgðaraðilar samkvæmt hverri áætlun fyrir sig. Sjúkrahús mega virkja á öðru almannavarnastigi en
aðrar einingar innan almannavarnakerfis, allt eftir eðli atburða.
Neyðaráætlanir vegna atvika af mannavöldum.
Ef um ólögmætan atburð er að ræða má virkja þessa áætlun og aðrar áætlanir lögreglu á sama tíma.
Leiðbeiningar vegna gruns um matarborinn sjúkdóm
Matarbornir sjúkdómar geta leitt til alvarlegra veikinda. Þegar grunur vaknar um matarborinn sjúkdóm
þarf að staðfesta eða útiloka þann grun. Kanna þarf hvort fjöldi tilfella er hærri en gera má ráð fyrir
innan ákveðinna tímamarka og útiloka aðrar hugsanlegar skýringar á aukningunni. Upplýsingaskylda
eykst, meta hvort um sé að ræða matarborna sjúkdómshrinu og ber sóttvarnalæknir ábyrgð á faraldsfræðirannsókn ef þörf er á. Sóttvarnalæknir kallar saman stýrihóp þegar athugun bendir til eða hefur
leitt í ljós að um sé að ræða hrinu af matarbornum sjúkdómi og samvinna eykst samkvæmt
leiðbeiningum við rannsókn á matarbornum sjúkdómum sem finna má á vef Embættis landlæknis og
Matvælastofnunar.
Tengsl við hópslysaáætlanir og staðbundnar áætlanir almannavarna
Avd-RLS birtir viðbragðsáætlanir á vef almannavarna. Allar áætlanir innihalda sama stjórnskipulag þó
viðbragðsaðilum á vettvangi geti fjölgað.
Þær staðbundnu áætlanir sem eru í gildi innan umdæmis SAk eru á vef almannavarna undir útgefið efni
/viðbragðsáætlanir Útgefið efni | Almannavarnir















Flugslysaáætlun fyrir Akureyrarflugvöll
Flugslysaáætlun fyrir Húsavíkurflugvöll
Flugslysaáætlun fyrir Þórshafnarflugvöll
Flugslysaáætlun fyrir Grímseyjarflugvöll
Flugslysaáætlun fyrir Vopnafjarðarflugvöll
Flugslysaáætlun fyrir Egilsstaðaflugvöll
Flugslysaáætlun fyrir Sauðárkróksflugvöll
Viðbragðsáætlun vegna snjóflóðs í Hlíðarfjalli
Viðbragðsáætlun vegna hópslysa í umdæmi Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra
Viðbragðsáætlun vegna hópslysa í umdæmi Lögreglustjórans á Norðurlandi vestra
Viðbragðsáætlun vegna hópslysa í umdæmi Lögreglustjórans á Austurlandi
Viðbragðsáætlun vegna jarðskjálfta fyrir Eyjafjörð
Viðbragðsáætlun vegna jarðskjálfta í Þingeyjarsýslu
Viðbragðsáætlun vegna sjóslysa -hvalaskoðunarbáta og annarra skipa á Skjálfanda
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 Viðbragðsáætlun vegna ferjuslyss á Seyðisfirði
 Viðbragðsáætlun vegna sjóslyss-farþegaskip við hafnir höfuðborgarsvæðisins
 Viðbragðsáætlun vegna sjóslysa við suðurströnd Íslands -Herjólfur og önnur farþegaskip
Tengsl við viðbragðsáætlanir sóttvarna
Sóttvarnalæknir virkjar viðbragðsáætlanir sóttvarna og innihalda þær sama stjórnskipulag og
viðbragðsáætlanir hópslysa. Sóttvarnaáætlanir eru vistaðar á vef Embættis landlæknis (EL).
Þær staðbundnu séráætlanir sem eru í gildi innan umdæmis SAk eru á vef almannavarna undir útgefið
efni /heilbrigðisáætlanir Útgefið efni | Almannavarnir
•

Sóttvarnir alþjóðaflugvalla - Landsáætlun

•
•
•

Sóttvarnir hafna og skipa - Landsáætlun
Heimsfaraldur - Landsáætlun
Landsáætlun CBRNE - Lýðheilsa

Tengsl við áætlanir vegna bráðamengunar:
Ef bráðamengun er talin valda lýðheilsuógn þá er hlutaðeigandi áætlun vegna bráðamengunar virkjuð og
getur það kallað eftir virkjun viðbragðsáætlunar SAk. Áætlanir vegna bráðamengunar eru vistaðar á vef
Umhverfisstofnunar (UST).
Aðaláætlun sem virkjuð er innan hafna og við mengun utan hafna Viðbrögð við bráðamengun.
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5.0

Stjórnkerfi

Íslands

Heilbrigðisráðuneyti

Innviðaráðuneytið

SVL og RLS bera ábyrgð við atvik er varða lýðheilsuógn

Aðgerðastjórn lögreglustjórans á
Höfuðborgarsvæðinu

Aðgerðastjórn lögreglustjórans á
Vesturlandi

Aðgerðastjórn lögreglustjórans á
Vestfjörðum

Aðgerðastjórn lögreglustjórans á
Norðurlandi - vestra

Aðgerðastjórn lögreglustjórans á
Norðurlandi - eystra

Aðgerðastjórn lögreglustjórans á
Austurlandi

Aðgerðastjórn lögreglustjórans á
Suðurlandi

Aðgerðastjórn lögreglustjórans í
Vestmannaeyjum

Aðgerðastjórn lögreglustjórans á
Suðurnesjum

Atviki á sjó er stýrt af LHG í samráði
við SST og aðra hlutaðeigandi

Mynd 5.1 Boðleiðir og stjórnkerfi í almannavarnaástandi, ógn er varðar lýðheilsu
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5.1 Skipulag almannavarna
Ríkislögreglustjóri annast málefni almannavarna í umboði dómsmálaráðherra og starfrækir
almannavarnadeild, sem vinnur að verkefnum á sviði almannavarna, en ríkið fer með almannavarnir á
landinu öllu, hvort heldur sem er á landi, í lofti eða á sjó. Ríkislögreglustjóri hefur umsjón með að
ráðstafanir séu gerðar í samræmi við stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum og lög um
almannavarnir nr. 82/2008.
Samhæfingarstöðin (SST)
SVL og avd-RLS eru stjórnendur SST ef atvik er á landi en samhæfing á sjó er á ábyrgð LHG.
Verkefni SST eru að halda uppi virku sambandi við AST umdæma, skipuleggja stuðning, útvega bjargir
samkvæmt beiðni og stýra heildarsamhæfingu. SST myndar samband við þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð,
heilbrigðisstofnanir og erlendar stofnanir. SST virkjar samráðshóp áfallahjálpar. SST vinnur samkvæmt SÁBF
verkþáttaskipuriti.
Aðgerðastjórnir (AST)
Lögreglustjóri er aðgerðastjóri innan umdæmis. Hann og umdæmis-/svæðislæknir sóttvarna eru
aðgerðastjórnendur við atvik sem talin eru geta valdið lýðheilsuógn.
Verkefni AST eru stjórn, samhæfing, upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun. Stuðningur við vettvangsstjóra.
AST tryggir hnökralaus samskipti við alla hlutaðeigandi. AST vinnur samkvæmt SÁBF verkþáttaskipuriti. AST aflar
bjarga innan umdæmis og skipuleggur flutning slasaðra/sjúkra innan umdæmis.
Vettvangsstjórn (VST)
Stjórn og samhæfing á vettvangi samkvæmt verkþáttaskipuritinu SÁBF. Vettvangsstjóri er tilnefndur af
lögreglustjóra. VST sinnir upplýsingamiðlun til AST og er bakland fyrir verkþáttastjóra. Kallar eftir nauðsynlegum
björgum á vettvang.
VST tryggir hnökralaus samskipti/fjarskipti við alla aðila innan skilgreinds vettvangs.
Verkþáttastjórar
Stýra og samhæfa verkþætti á vettvangi í samvinnu við VST.
Aðhlynningarstjóri

Gæslustjóri

Flutningastjóri

Björgunarstjóri

SAk tilnefnir

Lögreglustjóri umdæmis
tilnefnir

Svæðisstjórn SL/
Sjúkraflutningar tilnefna

Slökkviliðsstjóri
sveitarfélags tilnefnir

Tafla 5.1 Skipulag almannavarna, SST, AST og VST. Verkefni á hverju stjórnstigi

5.2 Verkþáttastjórar
Á hverju starfssvæði og við hvern verkþátt starfa margir viðbragðsaðilar. Verkþáttastjórar eru
millistjórnendur sem stýra og samhæfa verkþætti á vettvangi í umboði vettvangsstjóra.
Verkþáttastjórar

Aðilar sem skipa verkþáttastjóra

Vinnusvæði

Aðhlynningarstjóri
Gæslustjóri
Flutningastjóri
Björgunarstjóri

Viðbragðsstjórn SAk
Lögregla umdæmis
Svæðisstjórn björgunarsveita
Fulltrúi slökkviliðs

Við söfnunarsvæði SSS
Hreyfanlegur
Hreyfanlegur
Hreyfanlegur
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Fyrstu verk allra verkþáttastjóra eru að:






Hafa samband við VST og fá fyrirmæli.
Fá yfirsýn yfir bjargir (mannskap og tæki) sem eru til reiðu.
Kalla eftir frekari björgum ef á þarf að halda.
Skipa undirstjórnendur og miðla verkefnum.
Ítreka grundvallarsmitgát, tryggja viðeigandi hlífðarbúnað og kalla eftir leiðbeiningum frá SVL ef
um er að ræða atvik af völdum baktería, veira, geislavirkni, smitefna, eiturefna eða af óþekktum
orsökum.

Aðhlynningarstjóri (AHS) Er hluti af greiningarsveit SAk og hefur yfirumsjón með undirbúningi á móttöku
þolenda frá slysstað að söfnunarsvæði slasaðra. Aðhlynningarstjóri stjórnar og samhæfir þjónustu við
þolendur.
Helstu verkefni:
 Undirbúa og bera ábyrgð á uppsetningu og starfsemi SSS.
 Skipa sér aðstoðarmann og úthluta honum verkefni t.d. hluta af fjarskiptum.
 Setja upp starfsstöðvar og skipa í teymi innan SSS (áverkamat, rautt svæði, gult svæði, grænt
svæði).
 Bera ábyrgð á áverkamati og umönnun slasaðra/sjúkra.
 Hafa umsjón með skráningu.
 Tryggja fjarskipti við fulltrúa heilbrigðismála í AST og SST.
 Tryggja fjarskipti/samskipti við viðbragðsstjórn (VBS) SAk.
Nánar í Handbók - heilbrigðisþjónustan og almannavarnir.
Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra starfssvæða á
vettvangi. Ber ábyrgð á lokun svæðis, talningu þolenda, akstursskipulagi og SSL. Nánar í Handbók heilbrigðisþjónustan og almannavarnir.
Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu flutningatækja.
Hann hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga. Nánar í Handbók - heilbrigðisþjónustan og
almannavarnir.
Björgunarstjóri stýrir viðbrögðum í innri lokun og bráðaflokkun þolenda. Innan verkþáttarins starfar
heilbrigðisstarfsfólk, lögregla og slökkviliðsmenn. Tryggir öryggi viðbragðsaðila og þolenda. Ber ábyrgð á
hreinsun og sótthreinsun. Nánar í Handbók - heilbrigðisþjónustan og almannavarnir.

5.3 Stjórnskipulag SAk innan skipulags almannavarna
Þegar almannavarnakerfið er virkjað er mikilvægt að fylgja stjórnskipulagi almannavarna og nota
samskiptaleiðir samkvæmt skráðu skipulagi. Frekari upplýsingar má finna í Handbók heilbrigðisþjónustan og almannavarnir
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Viðbragðsstjórn SAk (VBS)
Forstjóri skipar VBS sem ber ábyrgð á viðbragðsáætluninni. Helstu verkefni eru að skipuleggja viðbúnað
og hafa yfirsýn yfir starfsemi, stýra og samhæfa aðgerðir innan SAk og eiga samstarf við aðra
viðbragðsaðila. Sendir greiningarsveit SAk á vettvang ef þess er óskað og skipar AHS sem stýrir
heilbrigðisþjónustu á vettvangi /SSS. VBS upplýsir AST og SST um framvindu og tryggir samskipti við AHS
á vettvangi /SSS. Mynd 5.2. lýsir staðsetningu viðbragðsstjórnar innan skipulags almannavarna. Verkefni
VBS eru talin upp í gátlista í kafla 8.1 á bls. 36.
Aðsetur VBS: Aðsetur VBS er í starfsmannaherbergi bráðamóttöku, 1. hæð sími 463 - 0814 / 463 - 0808.
Einnig hefur VBS aðstöðu í skrifstofu- og fundarrými inn af bráðamóttöku ef þörf krefur.
Netfang VBS er vidbragdsstjorn@sak.is
Skipan VBS:
Framkvæmdarstjóri lækninga og handlækningasviðs- formaður *
Framkvæmdarstjóri hjúkrunar og bráða og þróunarsviðs*
Forstjóri *
Framkvæmdastjóri lyflækninga
Mannauðsstjóri
Forstöðumaður rekstrardeildar
Öryggisstjóri
*Hringja skal fyrst í þá sem eru rauðmerktir

SST

AST

VST

Viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar (VBS)

Starfseining

Starfseining

Starfseining

AHS
Neyðarsveit
heilbrigðisstofnunar
á vettvangi

Mynd 5.2. Staðsetning VBS innan skipulags almannavarna
Fulltrúar í aðgerðarstjórn (AST)
Forstjóri skipar þrjá fulltrúa SAk í aðgerðarstjórn, einn aðal og tvo til vara.
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5.4 Fjölmiðlar
Vönduð upplýsingamiðlun er mikilvæg þegar aðstæður skapast sem hugsanlega ógna lýðheilsu.
Upplýsingum skal miðlað á skýran og markvissan hátt af ábyrgum aðilum. Atvik getur varðað fáa en atvik
getur verið það stórt að allt samfélagið bíður skaða. Óvönduð upplýsingamiðlun getur kallað fram óþarfa
skelfingu.
Meginstarfseiningar sem koma að samskiptum við fjölmiðla er varðar upplýsingamiðlun þegar
lýðheilsuógn steðjar eru Samhæfingarstöðin og aðgerðastjórnir umdæma í samvinnu við aðra sem málið
varðar.

5.5 Fjölmiðlatengill SAk
Viðbragðsstjórn SAk skipar fjölmiðlatengil ef þörf er talin á og sinnir hann upplýsingamiðlun til
almennings og til þolenda af völdum atviks í samstarfi við AST umdæmis og SST hafi
almannavarnaástandi verið lýst yfir.
Helstu upplýsingar sem fjölmiðlatengill VBS þarf að hafa í huga við:
•
•

•

Hópslys: Fjöldi þolenda, ástand og horfur, miðla upplýsingum um söfnunarsvæði aðstandenda
og hvar aðstandendur geta nálgast frekari upplýsingar.
Sjúkdómsfaraldur: Leiðbeiningar og fyrirmæli samkvæmt beiðni SVL er varðar einkenni og hvað
ber að varast, hættu á smiti, smitleiðir, sóttkví og leiðir til að nálgast frekari upplýsingar. Efni frá
SVL er vistað á www.influensa.is og www.landlaeknir.is og www.covid.is
Náttúruvá, mengun, eitrun, og atvik af óþekktum uppruna: Leiðbeiningar og fyrirmæli
samkvæmt beiðni SVL og AST er varðar einkenni, hvað ber að varast og leiðir til að nálgast
frekari upplýsingar. Efni frá SVL er vistað á www.landlaeknir.is

5.6 Sálrænn stuðningur og áfallahjálp
Rauði krossinn hefur umsjón með áfallahjálp í skipulagi almannavarna á Íslandi í umboði samstarfsaðila
og samkvæmt samkomulagi við ríkislögreglustjóra um hjálparlið almannavarna.
Rauði krossinn á Íslandi hefur gefið út bækling á mörgum tungumálum er varðar sálrænan stuðning,
viðbrögð og bjargir.
Samráðshópur áfallahjálpar innan SST
Samráðshópur áfallahjálpar innan SST er virkjaður þegar ástæða þykir til og fulltrúi Rauða krossins boðar
fundi hópsins. Hlutverk hópsins er meðal annars:
 Að móta stefnu og gæta þess að besta þekking og úrlausnir á sviði áfallahjálpar endurspeglist í
skipulagi áfallahjálpar á hverjum tíma.
 Að útbúa sérstaka gátlista fyrir samráðshópa í lögregluumdæmum.
 Að vinna með samráðshópum áfallahjálpar í lögregluumdæmum.
Samráðshópur áfallahjálpar innan sóttvarna- og lögregluumdæma
Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi er kallaður saman þegar tilefni þykir og fulltrúi Rauða krossins
boðar fundi hópsins en allar einingar/stofnanir sem eiga fulltrúa í hópnum geta óskað eftir fundi.
SAk á fulltrúa í hópnum sem tilnefndur er af framkvæmdastjórn
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Hlutverk samráðshópa áfallahjálpar innan umdæmis er meðal annars:
 Að stuðla að því að besta þekking og úrlausnir á sviði áfallahjálpar séu til staðar í
umdæminu á hverjum tíma.
 Að sinna samhæfingu á sviði áfallahjálpar þegar almannavarnaástand ríkir.
 Að fylgja eftir verklagi samkvæmt gátlistum sem unnir eru af samráðshópi áfallahjálpar í SST.
Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi starfar með AST umdæmis og í samráði við samráðshóp
áfallahjálpar innan SST. SAk getur leitað til samráðshóps í umdæmi varðandi aðstoð við sálrænan
stuðning til aðstandenda eða annarra þolenda.
Áfallahjálp á SAk
Meðferðaraðilar á göngudeild geðdeildar eru kallaðir út í samráði við VBS. Áfallahjálp er veitt í Seli og
eru forstöðumenn geðsviðs ábyrgir fyrir stjórnun áfallahjálpar.
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6.0

Starfssvæði SAk og lágmarksmönnun

Hér er fjallað um þau starfssvæði sem nota þarf þegar tekist er á við hvers konar vá. Húsnæði SAk skal að
jafnaði notað samkvæmt lýsingu á starfssvæðiskorti SAk í kafla 10 bls. 83-87. Ekki reynist alltaf þörf fyrir
að virkja öll svæðin.

6.1 Starfssvæði SAk
Aðalinngangur
Aðalinngangur SAk er B-inngangur.
Aðhlynning / biðsvæði innan dyra
Biðsvæði innan dyra eru þrjú: Gengið er inn um C- inngang á biðstofu bráðamóttöku og biðstofu vegna
brjóstaskimunar. Gengið er inn um D - inngang á biðstofu almennrar göngudeildar.
Aðkoma sjúkrabíla
Gulir og rauðir sjúklingar: Sjúkrabílar koma að bráðamóttöku um C-inngang, inn um bílskúr.
Grænir sjúklingar: Sjúkrabílar koma að göngudeild BMT inn um biðstofu við C-inngang. Ef græna svæðið
er flutt á almenna göngudeild er aðkoma um D-inngang. Aðkoma sjúkrabíla er vel merkt og skal
umferðin vera eins og sýnt er á svæðiskorti kafla 10 bls. 83. Teppist aðkomuleiðir að sjúkrahúsinu
ákveður viðbragðsstjórn breytta aðkomu og lætur setja upp vegvísa.
Aðsetur viðbragðsstjórnar (VBS)
Aðsetur VBS er í starfsmannaherbergi á bráðamóttöku í síma 463 - 0814 og/eða 463-0808. Einnig hefur
VBS fundarherbergi á 1. hæð til ráðstöfunar (í kapellunni). Netfang VBS er vidbragdsstjorn@sak.is
Almenn göngudeild / móttaka slasaðra grænir
Almenn göngudeild tekur á móti þeim þolendum, frá bráðamóttöku, sem þurfa ekki innlögn en þurfa að
vera undir eftirliti fram að útskrift. Ef fjöldi grænna sjúklinga er mikill getur viðbragðsstjórn tekið
ákvörðun um hafa móttöku grænna sjúklinga á almennu göngudeildinni. Aðkoma verður þá um D
inngang. Almenn göngudeild getur einnig tekið á móti skjólstæðingum sem voru fyrir á BMT sem ekki er
hægt að útskrifa heim.
Apótek
Apótek er staðsett í kjallara SAk (K1) í C álmu
Áfallahjálp á SAk
Meðferðaraðilar á göngudeild geðdeildar eru kallaðir út í samráði við VBS. Áfallahjálp er veitt í Seli og
eru forstöðumenn geðsviðs ábyrgir fyrir stjórnun áfallahjálpar. Rauða kross Íslands sinnir áfallahjálp utan
SAk.
Stuðningsteymi starfsmanna
Teymið veitir öllum starfsmönnum SAk, sem til teymisins leita, stuðning og aðstoð við úrvinnslu erfiðra
áfalla eða vanlíðunar. Teymið beinir starfsmönnum í áframhaldandi úrvinnslu hjá meðferðaraðilum ef
þarf.
Bráðamóttaka / móttaka slasaðra gulir og rauðir
Bráðamóttaka er staðsett á 1. hæð C-inngangur. Þangað koma þolendur sem flokkast gulir og rauðir.
Aðkoma um bílskúr.
Göngudeild bráðamóttöku / móttaka slasaðra grænir Göngudeild bráðamóttöku er staðsett á 1. hæð
við C-inngang, aðkoma í gegnum biðstofu BMT. Göngudeild bráðamóttöku er fyrsta val fyrir staðsetningu
á móttöku þolenda sem flokkast grænir. Aðkoma í gegnum biðstofu BMT og biðsvæði sjúklinga á bleiku
biðstofu.
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Búnaður greiningasveitar
Búnaður greiningarsveitar er geymdur í skáp á gangi hjá bráðamóttöku (við rauðu eldvarnardyrnar hjá
myndgreiningu). Lyklar eru í lyfjaherbergi á bráðamóttöku. Búnaðurinn samanstendur af
greiningabúnaði (fyrir bráðaflokkun og áverkamat) og búnaði til sérhæfðrar sjúkrahjálpar. Sjá atriðalista í
viðauka 13.4 bls. 95.
Fjölmiðlaupplýsingar
Sé þörf á að veita fjölmiðlum upplýsingar skal fjölmiðlafólki vísað í kennslustofuna - Kjarna á 2. hæð.
Gengið inn um B-inngang. Umsjón með miðlun upplýsinga til fjölmiðla er í höndum fulltrúa í VBS.
Lager
Vörulager og vörumóttaka eru staðsett í kjallara (K1) - inngangur vörumóttöku milli C og D inngangs.
Móttaka aðfanga
Starfsfólk vörulagers tekur á móti aðföngum í vörumóttöku.
Móttaka aðstandenda
Aðsetur aðstandenda slasaðra er í Seli þar sem stuðningur og áfallahjálp er veitt af starfsfólki geðsviðs.
Verði fjöldi aðstandenda meiri en svo að hægt sé að nýta húsnæði í Seli skal leita eftir aðstoð Rauða
kross Íslands á Akureyri um að þeir opni móttökustöð fyrir aðstandendur í safnaðarheimili Glerárkirkju
og skal aðstandendum vísað þangað í gegnum fjölmiðla. Starfsfólk RKÍ mannar þessa móttökustöð og
sinnir aðstandendum í samvinnu við áfallateymi SAk.
Móttaka farsóttarsjúklinga, þolendur eitrana / geislunar
Farsóttarsjúklingar skulu koma inn um bílskúr á bráðamóttöku, sjá áætlun um viðbrögð SAk í farsóttum,
og viðbrögð SAk við eitrunum.
Móttaka og varsla látinna
Móttaka látinna er hjá Kirkjugörðum Akureyrar. Varsla látinna á SAk er í kjallara, K1 (gangur milli apóteks
og vörulagers). Þar er pláss fyrir 2 - 3 lík. Til vara er varsla látinna í kennslustofu 2 á deild mennta og
vísinda. Þriðja hæð í B álmu. Aðkoma utan frá í gegnum B- inngang.
Myndgreiningadeild
Myndgreiningadeild er staðsett við hliðina á bráðamóttöku á 1. hæð - C inngangur
Rannsóknadeild og blóðbirgðir
Rannsóknadeild og blóðbirgðir eru staðsettar í kjallara (K1). Til viðbótar eru 4 eingingar af neyðarblóði á
gjörgæslu.
Símavakt
Símavakt er við aðalinngang (B-inngangur).
Skurðstofa
Skurðstofa er staðsett á 2. hæð (við hliðina á svæfinga- og gjörgæsludeild). Gott aðgengi er frá
bráðamóttöku með lyftu. Til vara er hægt að nýta speglunarstofu á 1. hæð D-álmu sem skurðstofu.
Svæfinga- og gjörgæsludeild
Gjörgæslan er staðsett á 2. hæð, beint fyrir ofan bráðamóttöku. Gott aðgengi er frá bráðamóttöku með
lyftu upp á gjörgæslu.
Söfnunarsvæði utanhúss vegna rýmingar stofnunar
Útskrift, tilfærsla eða rýming er umfangsmikið verkefni þegar SAk þarf skyndilega að taka á móti miklum
fjölda slasaðra og veikra eða þarf að rýma einstaka deildir eða hús vegna umfangsmikilla skemmda eða
bilana. Viðkomandi deildir sjá um útskrift eða tilfærslu sjúklinga sem hjúkrunarfræðingar tilkynna
aðstandendum samkvæmt gátlistum viðkomandi deilda og deildarritarar halda skrá yfir. Sjá
Rýmingaráætlun – Eyrarlandsvegur.
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Söfnunarsvæði slasaðra, kennslustofa K1
Ef ekki er unnt að setja upp söfnunarsvæði slasaðra á slysstað má opna kennslustofu í K1 - Jaðar og opna
inn í sal sjúkraþjálfunar. Þar getur greiningarsveit SAk metið slasaða og forgangsraðað í skoðun á
bráðamóttöku. Aðkoma sjúkrabíla verður þá um inngang D.
Þyrlupallur
Þyrlupallur er staðsettur á lóð SAk, sunnan við bráðamóttöku.
Geymsla O2, hættuleg efni, sorp, sóttmengaður eða geislavirkur úrgangurSpilliefni, lífrænn úrgangur
o.fl. er í geymslu í kjallara undir plani austan við A-álmu, þar við hliðina er súrefnis- og gasgeymsla.
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7.0

Áhættumat og yfirlit yfir viðbrögð og búnað

Afkastageta SAk
Upplýsingar um afkastagetu SAk og það sem takmarkar hana við meiriháttar slys kemur fram hér. Horft
til þess hve mörgum rauðum, gulum og grænum þolendum SAk getur tekið á móti en fjöldi fer eftir eðli
áverka/atburðar og hver staða sjúkrahússins er hverju sinni.

Tegund slysa

Ef um er að ræða hópslys með brotum og höggáverkum er áætluð
afkastageta 2 rauðir, 5-6 gulir og stór hópur af grænum sjúklingum.
Ef um er að ræða brunaáverka myndi SAk verða flutningsmiðstöð
a.m.k. fyrir verstu brunana.

Skurðstofur

Reiknað er með að hægt sé að setja upp að lágmarki tvær fullbúnar
skurðstofur þó ekki sé nema eitt teymi á vakt þar sem reynslan sýnir
að nær alltaf er hægt að kalla út aukafólk. Við bestu aðstæður má
reikna með þremur fullbúnum skurðstofum.

Öndunarvélar

SAk getur að staðaldri haft 3 sjúklinga í öndunarvélum en 2 til
viðbótar í skemmri tíma.

Faraldur

Reiknað með 3 í öndunarvélum og með tilfæringum á sjúkrahúsinu er
hægt að leggja inn 20 til 30 manns en það þýðir að öll önnur starfsemi
en bráðastarfsemi leggst niður á meðan.

7.1 Hópslys
Hópslys verða þegar síst skyldi og almennur viðbúnaður sjúkrahússins gildir fyrir hópslys. Í töflu 2.1 bls.
14 koma fram upplýsingar um þekktar hættur á upptökusvæði SAk.
Gátlistar starfseininga og starfsfólks eru í kafla 8.

7.2 Náttúruvá
Veðurstofa Íslands ber ábyrgð á vöktun vegna náttúruvár, birtir upplýsingar á www.vedur.is og gefur út
aðvaranir ef aukin hætta er talin vera á ferð. Sóttvarnalæknir (SVL) ber ábyrgð á áhættumati við
náttúruvá sem fellur samkvæmt lögum um sóttvarnir undir óvænta atburði sem geta valdið
lýðheilsuógn. Sjá einnig áhættumat ytri þátta.
Viðbrögð við náttúruvá fara eftir eðli atviks og hópslys getur verið ein afleiðing af náttúruvá.
í töflu 2.2 bls. 14 koma fram upplýsingar um þekkta náttúruvá á upptökusvæði SAk.
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7.3 Viðbrögð SAk við eitrunum eða geislavá
Móttaka og meðferð við eitrunum á bráðamóttöku má sjá í eftirfarandi gæðaskjölum;
Efnaslys á bráðamóttöku - verkferill
Meðferð við lyfja - eða efnainntöku á bráðamóttöku - verkferill
Ef fjöldi þolenda er mikill skal að auki styðjast við gátlista í þessari viðbragðsáætlun.
Móttaka þolenda verður í gegnum sjúkrabíla inngang SAk, þar er staðsett ein sturta.
Slökkviðlið Akureyrar á og getur sett upp eiturefnatjöld á skaðasvæði eða á lóð sjúkrahússins óski VBS
eftir því. Í tjöldunum er sturtuaðstaða.
Ekki er talið líklegt að geislun geti valdið hópslysi miðað við þann búnað sem er á svæðinu. Við grun um
að einstaklingur hafi orðið fyrir geislun skal fylgja verkferlum um eitrun.

7.4 Bakteríur, veirur, önnur smitefni,
Fyrsta áhættumat (tafla 3.1 bls 17) er gert strax að lokinni fyrstu upplýsingaöflun, sjá mynd 7.1. Þegar
fyrsta áhættumat liggur fyrir er mögulegt að skipuleggja frekari rannsóknir á atvikinu, segja fyrir um
aðgerðir, virkja áætlun ef svo ber undir og ákveða almannavarnastig.
Eðli atburða er afar mismunandi og áhættumatið, sem leggur grunn að viðbrögðum er í stöðugri
endurskoðun. Eðli sjúkdóms hefur mikil áhrif á áhættumat, t.d. væri e-bóla alltaf talin alvarleg þrátt fyrir
að aðeins einn eða fáir séu grunaðir um smit.
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Mynd 7.1. Farsóttagreining og áhættumat

7.4 Viðbrögð SAk í farsóttum
Þegar hætta er á farsótt er skerpt á leiðbeiningum sýkingavarna, einangrunaraðstaða undirbúin ef þarf
(einstaklings- eða hópeinangrun) og birgðastaða hlífðarbúnaðar og sótthreinsiefna yfirfarin og bætt við
eftir þörfum. Leiðbeiningar og fræðsla um yfirvofandi vá undirbúin, þ. á. m. um notkun hlífðarbúnaðar.
Leiðbeiningar sóttvarnalæknis er varða sýkingavarnir innan heilbrigðisþjónustu er að finna á vefsíðu
Embættis landlæknis. Sjá einnig eftirfarandi gæðaskjöl;

Farsótt - viðbragðsáætlun
Farsótt - leiðbeiningar
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7.6 Rofinn rekstur SAk
Rekstur SAk getur raskast af mörgum ástæðum og afleiðingar eru misalvarlegar.
Hætta

Helstu mótvægisaðgerðir stofnunar:

Truflun í mikilvægum
innviðum, rafmagn, vatn
og hiti

Varaafl er staðsett á SAk og á Kristnesspítala. Fer sjálfvirkt í gang á SAk en þarf að
ræsa í Kristnesi. Tvær aðaltöflur og hringtenging á rafmagni á SAk. Sjá
viðbragðsáætlun -Rafmagnsleysi
Búið er að greina heitt og kalt vatn að húsi í tilviki SAk í samstarfi við Norðurorku og
skilgreina varaleiðir. Þetta hefur ekki verið gert varðandi Kristnesspítala. Ekki er búið
að greina hættu á truflunum eða bilunum vegna vatns innandyra, hvorki á SAk né
Kristnesi. Fyrirhugað er að ljúka áhættumati/úttekt árið 2022.

Truflanir í klínískum
upplýsingakerfum

Viðbragðsáætlanir eru í vinnslu

Truflanir í
fjarskiptakerfum

Sjá viðbragðsáætlun - Rof á símkerfi

Truflanir á samgöngum
að og frá stofnun

Sjá m.a. áhættumat ytri þátta - Ytri aðstæður, áhættumat

Birgðir berast ekki til
stofnunar

Sjá áhættumat ytri þátta, áhættumat rekstrarþátta og áhættumat eldhúss (sjá
varðandi birgja neðst í skjalinu).

Tafla 7.1. Helstu hættur og mótvægisaðgerðir
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7.7 Birgðahald innan heilbrigðisumdæmis
Neyðarbirgðir í umsjón SAk
Birgðir

Staðsetning

Lyf
Sjúkrahúsapótek
Hlífðarbúnaður
Bóluefni
Sjúkrahúsapótek
Hjúkrunarvörur
Vörulager
Annað ?
Tafla 7.2. neyðarbirgðir/búnaður í umsjón SAk

Ábyrgðaraðili
Forstöðulyfjafræðingur
Forstöðumaður rekstrardeildar
Forstöðulyfjafræðingur
Forstöðumaður rekstrardeildar

Neyðarbirgðir í umsjón almannavarna eða annarra viðbragðsaðila innan umdæmis:
Birgðir

Staðsetning

Almannavarnakerra - teppi, beddar o.fl.
RKÍ
Almennur búnaður björgunarsveitar
Súlur
Skökkvilið Akureyrar
Akureyri
Tafla 7.3. Neyðarbirgðir staðsettar innan heilbrigðisumdæmis

Ábyrgðaraðili
Deildarstjóri RKÍ Eyjafjarðar
Formaður
Tjöld og skolunarbúnaður

7.8 Hlífðarbúnaður í umsjón sóttvarnalæknis
Samkvæmt reglugerð um sóttvarnaráðstafanir nr. 817/2012 ber sóttvarnalæknir ábyrgð á varðveislu
hlífðarbúnaðar sem hægt er að senda með stuttum fyrirvara þangað sem hans er þörf.
Um er að ræða einnota hlífar ætlaðar fólki til að verjast sýkingum og mengun: Hlífðarhanskar, hlífðargrímur (FFP2 og FFP3), hlífðarsvuntur, hlífðarsloppar, veiruheldir samfestingar og hlífðargleraugu.
Vörulager SAk heldur úti grunnlager í tengslum við hlífarfatnað en sóttvarnarlæknir er með varabirgðir.
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8.0

Verkefni starfsfólks - gátlistar

35

VIÐBRAGÐSSTJÓRN (VBS) SAk

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.1 Viðbragðsstjórn SAk (VBS)

Viðbragðsstjórn SAk kemur saman í starfsmannaherbergi bráðamóttöku
Vaktstjóri hjúkrunar BMT kallar út fulltrúa viðbragðsstjórnar og tekur ákvörðun um
viðbragðsstig í samráði við þá. Að því loknu kallar fulltrúi VBS út aðra fulltrúa VBS eftir eðli
atburðar.
Viðbragðsstjórn


Framkvæmdastjóri lækninga og handlækningasviðs - formaður



Framkvæmdastjóri hjúkrunar, bráða,-og þróunarsviðs



Forstjóri



Framkvæmdastjóri lyflækninga



Mannauðsstjóri



Forstöðumaður rekstrardeildar



Öryggisstjóri

Fulltrúar viðbragðsstjórnar kalla út eða tryggja útköll:


Annarra í viðbragðsstjórn – sjá lista hér að ofan



Símavakt



Húsumsjón



Tæknimann



Forstöðumann í eldhúsi



Lyfjafræðing



Starfsfólk á vörulager



Forstöðumann upplýsingatæknideildar



Forstöðuheilbrigðisgagnafræðing

Hlutverk viðbragðsstjórnar
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Mat á eðli og umfangi atburðar (óvissu-, hættu- eða neyðarstig)



Skipar stjórnanda viðbragðsstjórnar



Tryggir að fulltrúi frá SAk fari í aðgerðastjórn



Stjórnandi VBS skiptir verkefnum niður á meðlimi VBS

Gengur úr skugga um að greiningarsveit sé fullskipuð og tryggir flutning á slysstað (hringir í
húsumsjón á vakt vegna þjónustubifreiðar SAk sem flytur búnað og pantar stóran leigubíl fyrir
mannskapinn)


Skipar aðhlynningarstjóra fyrir söfnunarsvæði slasaðra (SSS) í samráði við stjórnanda
hjúkrunar/vaktstjóra BMT



Gengur úr skugga um að skipað hafi verið í verkefni lækna (stjórnandi, greiningasveit
og greiningarteymi í móttöku þolenda)



Upplýsir stjórnendur viðbragðseininga stofnunarinnar



Tilkynnir forstöðumönnum geðdeildar um viðbragðsstig stofnunar m.t.t. áfallahjálpar



Samskipti og samráð við stjórnendur deilda innan SAk



Samskipti og samráð við aðhlynningarstjóra, aðgerðastjórn og samhæfingarstöð



Tryggir starfsfólk og aðbúnað í móttöku á minna veikum og slösuðum á „græna
svæði“ á göngudeild BMT (almennri göngudeild til vara), hefur samband við HSN
Akureyri og Læknastofur Akureyrar ef þörf er á fleira starfsfólki á græna svæðinu.



Tryggir öryggisgæslu á SAk, umsjón: öryggisstjóri






Samskipti við fjölmiðla umsjón: forstjóri SAk, aðsetur: kennslustofa 2. hæð
Senda skal út fréttatilkynningu eins fljótt og auðið er í samráði við AST
Ákvarða skal fasta reglubunda tíma til að senda út upplýsingar um gang mála
Fylgjast með fréttum í fjölmiðlum um atvikið



Aðgerðaskráning atburða í tímaröð



Tekur við og svarar fyrirspurnum aðstandenda sem berast frá símavakt



Skipar umsjónaraðila með söfnunarsvæði aðstandenda í Seli og söfnunarsvæði látinna
í kennslustofu 2 á deild mennta og vísinda (hermikennslustofa, 3 hæð b- álma) ) SAk
og með rýmingu stofnunar ef þörf krefur



Metur þörf og kallar inn viðbótar mannafla og búnað



Metur þörf á tilfærslu starfsfólks milli deilda



Tryggir flutning fyrir útskrifaða sjúklinga
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Ákveður hvenær óhætt er að aflétta viðbragðsstigi



Nota skal sömu boðleiðir við afboðun og boðun, tilkynna skal öllum sem boðaðir voru
skv. gátlistum



Skilar skýrslu um atburðinn til forstjóra SAk innan tveggja vikna frá atburði

Að loknum aðgerðum felur viðbragðsstjórn forstöðumönnum að:


Koma starfsemi sinna eininga í samt horf



Meta þörf á viðrun fyrir starfsfólk og skipuleggja hana í samráði við forstöðumenn
geðdeildar



Fara yfir atburðarás ásamt starfsfólki og meta hvernig til tókst á hverri einingu fyrir sig



Skila skýrslu um aðgerðir til VBS innan viku frá atburði
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Óvissustig

Hættustig

Neyðarstig

8.2 Vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku

□

□

□

Vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku (BMT)
Sími 860-0509
Sannreynir tilkynningu með því að hringja aftur á tilkynningarstað/112
Fær upplýsingar um:

□

□

□

□

□

1.
2.
3.
4.
5.

Hvað gerðist.
Fjölda þolenda og ástand þeirra (bráðaflokkun og áverkamat)
Staðsetningu atburðar
Hver tilkynnir.
Aðstæður á vettvangi, hættur, veðurfar og fleira.

Hefur samband við einn fulltrúa viðbragðsstjórnar og tekur ákvörðun um viðbragðsstig
(óvissustig, hættustig, neyðarstig) í samráði við hann.

 Framkvæmdastjóra lækninga og handlækningasviðs, formaður
□

□

 Framkvæmdstjóri hjúkrunar og bráða, - og þróunarsviðs

□

□

 Forstjóri
 Framkvæmdastjóri lyflækninga

□

□

 Mannauðsstjóri

□

□

 Forstöðumaður rekstrardeildar
 Öryggisstjóri

□

□

□

Tilkynnir vakthafandi unglæknum um viðbragðsstig

□

□

Kallar út forstöðuhjúkrunarfræðing BMT eða staðgengil sem síðan tekur við stjórnun
hjúkrunar

□

□

Kallar út forstöðulækni BMT eða staðgengil sem síðan tekur við sem stjórnandi læknir

□

□

Skipar hjúkrunarfræðinga í greiningarsveit

□

□

Stillir tetrastöð á Blár 6-5, tilkynnir sig inn og hefur virka hlustun
Kallar út í samráði við forstöðuhjúkrunarfræðing

□

□



Hjúkrunarfræðinga (hópútkall í gegnum 112 með sms skilaboðum)
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□

□



Móttökuritara

□

□



Aðstoðarfólk

Lætur hefja undirbúning á:
útskrift sjúklinga og rýmingu deildar, almenn göngudeild fyrir þá sem ekki
geta farið heim

□

□



□

□

 flutningi skoðunarbekkja frá öðrum deildum (þar sem við á)

□

□

 móttöku grænna sjúklinga á Göngudeild BMT (Almennri göngudeild til vara)

□

□

 Um leið og tilkynning berst um afboðun þá upplýsir hann VBS og starfsmenn
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□

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.3 Stjórnandi læknir á bráðamóttöku

□

Sérfræðingur í bráðalækningum
(Vakthafandi skurðlæknir utan vinnutíma bráðalækna)
Mætir á SAk ef ekki í húsi

Kallar út

□

□

□

□

□

Fær upplýsingar um áfangastað greiningarsveitar og aðhlynningarstjóra frá vettvangsstjórn /
aðgerðastjórn / 112

□

□

Skipar starfsfólk í greiningarsveit

□

□

 Bráðalækni

□

□

 Bæklunarlækni

□

□

 Barnalækni, ef þörf er á

□

□

 Hjúkrunarfræðinga BMT í samráði við vaktstjóra hjúkrunar á BMT

□

□



Forstöðulækni bráðamóttöku og aðra bráðalækna

Undirbýr brottför greiningarsveitar í samráði við vaktstjóra hjúkrunar á BMT

Að þessu loknu fer viðkomandi í eitt af eftirfarandi hlutverkum sem viðbragðsstjórn (VBS) ákveður

 Stjórnandi greiningarsveit
 Stjórnandi læknir
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Hættustig

Neyðarstig

Óvissustig

8.4 Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði

□

□

Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði
Fær upplýsingar um viðbragðsstig frá vaktstjóra hjúkrunar á BMT
Tilkynnir

□

□



Vaktstjóra hjúkrunar á gjörgæsludeild

□

□



Vaktstjóra hjúkrunar skurðlækningadeild

□

□



Vakthafandi svæfinga- og skurðstofuteymi

□

□



Vaktstjóri hjúkrunar á fæðingardeild

Kallar út
□

□

 Vakthafandi skurðlækni

□

□

 Vakthafandi bæklunarlækni

□

□

 Vakthafandi svæfingalækni

□

□

 Vakthafandi röntgenlækni

□

□

 Vakthafandi geislafræðing

□

 Vakthafandi svæfinga- og skurðstofuteymi

□

 Vakthafandi fæðingarlækni
Gefur sig fram við stjórnandi lækni á BMT að útköllum loknum sem ákvarðar frekara
hlutverk.
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8.5 Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði

□

□

Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði
Fær upplýsingar um viðbragðsstig frá vaktstjóra hjúkrunar á BMT
Tilkynnir

□

□

 Vakthafandi lækni í sjúkraflugi

□

□

 Vaktstjóra hjúkrunar á barnadeild

□

□

 Vaktstjóra hjúkrunar á lyflækningadeild
 Forstöðuhjúkrunarfræðing á almennri göngudeild
 Vaktstjóra hjúkrunar á geðdeild

□

 Vaktstjóri hjúkrunar á geðdeild
Kallar út

□

□

 Vakthafandi lyflækni

□

□

 Vakthafandi barnalækni

□

□

 Vakthafandi lífeindafræðing

□

 Vakthafandi lækni í sjúkraflugi

□

 Vakthafandi geðlækni

□

 Vakthafandi sérfræðing á Kristnesspítala

□

□Gefur sig fram við stjórnandi lækni á BMT að útköllum loknum, sem ákvarðar frekara hlutverk.
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8.6 Stjórnandi hjúkrunarfræðingur á BMT

Stjórnandi hjúkrunarfræðingur á BMT

□

□

Fær upplýsingar um stöðu mála hjá vaktstjóra hjúkrunar og tekur við stjórn aðgerða á BMT í
samvinnu við stjórnandi lækni á BMT

□

□

Tryggir að fjarskiptabúnaður sé í lagi og tilbúinn (Tetra, símar o.fl.)

□

□

Tryggir að útköll starfsfólks séu í samræmi við atburð

□

□

Hefur útskrift sjúklinga og rýmingu deildar

□

□

Metur þörf á viðbótarstarfsfólki frá öðrum deildum í samráði við viðbragðsstjórn
Myndar teymi og ákveður staðsetningu þeirra í samráði við stjórnandi lækni. Hvert teymi
inniheldur einn lækni og einn hjúkrunarfræðing (skráir teymi á töflu á gangi)
Skipar móttökuteymi fyrir innskráningu og móttöku sjúklinga (hjúkrunarfræðingur + ritari)

□

□

□

□

□

□

□

□

Sér um að teymi séu tilbúin fyrir móttöku sjúklinga

□

□

Tryggir að aðstaða sé tilbúin fyrir móttöku sjúklinga á stofum BMT

□

□

Tryggir að undirbúningur sé hafinn fyrir móttöku grænna sjúklinga á göngudeild BMT (almennri
göngudeild til vara)

□

□

Tryggir flutning skoðunarbekkja frá öðrum deildum

□

□

Hefur yfirsýn yfir flæði sjúklinga í samráði við stjórnandi lækni

□

□



Raðar sjúklingum á teymi

□

□



Fær upplýsingar um stöðu sjúklinga frá teymum

□

□



Skráir og hefur yfirsýn yfir stöðu sjúklinga á deild

□

□



Miðlar upplýsingum til viðbragðsstjórnar (VBS)

□

□

□

□

Skipar „stjórnanda hjúkrunar“ í teymi á „græna svæði“ (ef þörf er á frekari mannskap hefur
viðbragðsstjórn samband við forstöðuhjúkrunarfræðing Almennu göngudeildarinnar, einnig má
hafa samband við HSN Akureyri)
Tryggir að greiningarsvæði sjúklinga í móttöku sé tilbúið



Hefur umsjón með skráningu á flæði sjúklinga
Hefur umsjón með staðsetningu og verkefnum viðbótarstarfsfólks

Tilnefnir hjúkrunarfræðing sem hefur umsjón með flæði sjúklinga sem koma um biðstofu BMT


Lítið slasaðir sjúklingar fari yfir á græna svæði á göngudeild BMT (almennri göngudeild til
vara) eða í samvinnu við viðbragðsstjórn
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□

□

□

□



Forgangsröðun á nýjum og/eða endurkomusjúklingum sem koma um biðstofu

Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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8.7 Stjórnandi læknir á BMT

Stjórnandi læknir á BMT

□

□

Forstöðulæknir BMT eða staðgengill hans (bráðalæknir eða skurðlæknir)

□

□

Fær upplýsingar um stöðu mála hjá viðbragðsstjórn og tekur við stjórn aðgerða á BMT í
samvinnu við stjórnandi hjúkrunarfræðing á BMT

□

□

Gengur úr skugga um að:

□

□

 læknir sé í hlutverki stjórnanda greiningarsveitar

□

□

 greiningarsvæði þolenda í móttöku sé tilbúið

□

□

Tryggir að útköll á læknum og unglæknum séu í samræmi við atburð, móttökuritari BMT
kallar út

□

□

Metur hversu mörgum þolendum BMT getur tekið við í samráði við stjórnandi
hjúkrunarfræðing á BMT

□

□

Ákveður hvaða sjúklinga er hægt að útskrifa eða flytja frá BMT í samráði við stjórnandi
hjúkrunarfræðing á BMT

□

□

Metur þörf á viðbótarstarfsfólki frá öðrum deildum í samráði við viðbragðsstjórn

□

Myndar teymi og ákveður staðsetningu þeirra í samráði við stjórnandi
hjúkrunarfræðing. Hvert teymi inniheldur einn lækni og einn hjúkrunarfræðing

□

Skipar lækni í teymi á „græna svæði“ á göngudeild BMT (almennri göngudeild til vara)
□

□

□

□

 Fær upplýsingar um stöðu sjúklinga frá teymum

□

□

 Forgangsraðar sjúklingum í myndgreiningu og aðrar rannsóknir (forgangsröðun í
tölvusneiðmynd fer fram í samráði við yfirgeislafræðing)

□

□

 Forgangsraðar á skurðstofu/gjörgæslu í samráði við vakthafandi svæfingalækni

□

□

 Hefur samráð við sérfræðinga á vakt á öðrum deildum um flutning sjúklinga á
aðrar deildir

□

□

 Miðlar upplýsingum til VBS

□

□

 Metur þörf á flutningi sjúklinga á önnur sjúkrahús og gefur fyrirmæli þar um í
samvinnu við stjórnandi hjúkrunarfræðing BMT og viðbragðsstjórn

□

□

Útskrifar sjúklinga og lætur flytja milli deilda skv. fyrra mati. Gert í samvinnu við VBS

□

□

Gerir skýrslu um atburðinn innan viku og skilar til VBS

Hefur yfirsýn yfir flæði sjúklinga í samráði við stjórnandi hjúkrunarfræðing á BMT
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8.8 Móttökuteymi á BMT – Hjúkrunarfræðingur og ritari

Hjúkrunarfræðingur og ritari

□

□

Stjórnandi læknir og hjúkrunarfræðingur skipa í móttökuteymi

□

□

Hlutverk móttökuteymis:

□

□

Ritari tekur til viðeigandi pappíra og setur á spjöld (rekki við tölvu á gangi)

□

□

Móttaka þolenda er við sjúkrabílainngang, ritari fyllir út eyðublaðið skráning hópslysa og
skráir einstakling inn í SÖGU

□

□

Fyllir út eyðublaðið Skráning hópslysa
Komutími sjúklings
Raðnúmer sjúklings (1, 2, 3, 4, ...)
Númer á greiningarspjaldi
Forgangur sjúklings samkvæmt greiningu úr bráðaflokkun/áverkamati sjúklings
(SMART)
 Festir á sjúkling armband með raðnúmeri





□

□

Þegar nafn og kennitala liggur fyrir er kenniband með réttum upplýsingum komið á
réttan skjólstæðing
□

□

Miðlar upplýsingum til stjórnenda

□

□

Afhendir sjúkling til teymis

□

□

Tilkynnir sig til stjórnenda þegar móttöku sjúklinga er lokið
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8.9 Meðferðarteymi lækna og hjúkrunarfræðinga á BMT

Meðferðarteymi lækna og hjúkrunarfræðinga á BMT

□

□

Meðferðarteymi er myndað af einum lækni og einum hjúkrunarfræðingi.
Meðferðarteymin fá úthlutað stöðvum samkvæmt fyrirmælum stjórnenda

□

□

Hlutverk meðferðarteymis

□

□

Yfirfer stæði

□

□

 Sog og súrefni

□

□

 Monitor

□

□

 Allt til nálauppsetninga og blóðprufutöku

□

□

 Vökva og vökvasett

□

□

 Skoðunaráhöld (hlustunarpípu, tunguspaða, otoskope og vasaljós)

□

□

Annast greiningu og meðferð sjúklinga

□

□

Skráir upplýsingar fyrir sjúklinga

□

□

□

□

Miðlar upplýsingum til stjórnandi læknis og hjúkrunarfræðings

□

□

Hafa samráð við stjórnandi lækni varðandi forgangsröðun þolenda í myndgreiningu,
aðgerð eða flutning annað

□

□

Við útskrift/innlögn þolenda skal hafa samráð við stjórnendur

□

□

Teymið tilkynnir stjórnendum þegar það er tilbúið að taka við fleiri þolendum

 Ritari fylgir meðferðarteymi inn á stæði og skráir grunnupplýsingar sjúklings
 Ljósrit tekið af skráningarblaði í lok meðferðar sjúklings og látið til VBS
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8.10 Móttökuritarar og heilbrigðisgagnafræðingar á BMT

Móttökuritarar og heilbrigðisgagnafræðingar á BMT
Vaktstjóri hjúkrunar á BMT fær starfandi móttökuritara/öryggisvörð til að kalla út
móttökuritara (heilbrigðisgagnafræðinga í samráði við forstöðumann þeirra)

□



Kalla út unglækna í samráði við stjórnendur á BMT



Mæta á BMT og fá hlutverk hjá stjórnandi hjúkrunarfræðingi

Hlutverk ritara





□

Ritari í móttökuteymi á gangi BMT

□

Fyllir út eyðublaðið Skráning hópslysa í samvinnu við hjúkrunarfræðing í móttökuteymi






□

Vera hluti af móttökuteymi á gangi BMT
Innskriftir sjúklinga í móttöku BMT
Innskriftir sjúklinga á „græna svæði“
Innskráning sjúklinga í Sögukerfi þegar kennitala er þekkt, prentun límmiða og kennibanda

Komutími sjúklings
Raðnúmer sjúkling
Númer á greiningarspjaldi
Forgang sjúklings samkvæmt greiningu úr bráðaflokkun/áverkamati sjúklings (SMART)
Festir á sjúkling armband með raðnúmeri

Fylgir meðferðarteymi sjúklings inn á stofu og sér um skráningu í samvinnu við meðferðarteymi:

□





Kennitölu eða gervikennitölu ef kennitala er ekki fyrir hendi
Kyn
Kemur ljósriti eyðublaðsins Skráning hópslysa til VBS
 Frumrit fylgir sjúklingi
 Ljósrit til VBS

Ritari í móttöku BMT
□





Vinnur sín venjubundnu störf
Sér um innskráningu sjúklinga í Sögukerfi þegar kennitala er ljós
Kallar út unglækna eftir þörfum

Ritari í móttöku „Græna Svæðis“
□




Innskrifar sjúklinga
Vinnur önnur störf í samvinnu við stjórnandi hjúkrunarfræðing á græna svæði

Aðstoðar við innskráningu sjúklinga í Sögukerfi þegar kennitala er ljós
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8.11 Aðhlynningarstjóri (hluti af greiningarsveit)

Aðhlynningarstjóri (hluti af greiningarsveit)
Viðbragðsstjórn tilnefnir aðhlynningarstjóra á vettvangi (að jafnaði
hjúkrunarfræðingur af BMT)
 Aðhlynningarstjóri gefur sig fram við vettvangsstjóra

□

Ef fleiri en ein greiningarsveit er á staðnum þá eru fleiri en einn aðhlynningarstjóri.
Oftast er það sá sem er fyrstur á staðinn sem er aðhlynningarstjóri og svo tekur
einhver annar við ef það verða vaktaskipti
 Aðhlynningarstjóri skipar sér aðstoðarmann fyrir tetra samskipti, þurfa að
hafa 3 tetrastöðvar, sjá skipurit bls. 51.

□

 Stjórnar og samhæfir meðferð á vettvangi og starfsemi á SSS
Hlutverk aðhlynningarstjóra er að hafa yfirumsjón með:

□

 Undirbúningi á móttöku þolenda frá slysstað á SSS

□

 Undirbúningi SSS (rautt, gult og grænt svæði) skv. bráðaflokkun og áverkamati

□

 Undirbúningi á svæði fyrir birgðir og aðrar bjargir innan SSS

□

 Fjarskiptasambandi í samvinnu við aðstoðarmann tetra samskipta við VST,
AST, SST og heilbrigðisstofnun í umdæmi og við aðra verkþáttastjóra,
(flutningsstjóra, gæslustjóra og björgunarstjóra) á rásum Blár 6-5, VST-6 og
Blár 6-2- Sjá mynd 9.2 bls. 79.
 Skránigu á SSS, inn og útaf svæði

□

Stjórnandi greiningarsveitar og aðhlynningarstjóri gera skýrslu um atburðinn og skila
til VBS innan viku
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8.12 Greiningarsveit

Greiningarsveit
VIÐBRAGÐSSTJÓRN TEKUR ÁKVÖRÐUN UM ÞAÐ HVORT
GREININGARSVEIT SKULI FERÐBÚAST
Stjórnandi greiningarsveitar
 Hittir meðlimi greiningarsveitar á BMT
 Upplýsir greiningarsveit um atburð og undirbýr búnað og brottför í samræmi við
eðli atburðar (sjá viðauka 13.3 á bls 95)



Leggur störf greiningarsveitar í samvinnu við aðhlynningarstjóra (AHS)
Tryggir að fjarskiptasambandi og samskiptum sé komið á milli aðhlynningastjóra og
□

□

 Viðbragðsstjórnar SAk, samhæfingarstöð og aðgerðarstjórn á rás blár 6-5
 Vettvangsstjóra og annarra verkþáttastjóra á rás VST-6 Samhæfingarstöð

□

□

 Fjarskipti stjórnanda greiningarsveitar og aðhlynningarstjóra fara fram á Blár
6-2

□

□

 Fylgist með að nóg sé af mannskap og búnaði
Annar mannafli greiningarsveitar er að jafnaði (viðbragðsstjórn getur breytt
samsetningu greiningarsveitar)

□

□

 Hjúkrunarfræðingar af BMT í samráði við vaktstjóra hjúkrunar á BMT

□

□

 Barnalæknir (ef þarf)

□

□

 Bráðalæknir

□

□

 Bæklunarlæknir

□

□

 Aðhlynningarstjóri (er að jafnaði hjúkrunarfræðingur á BMT)
 Vakthafandi læknir HSN fer einnig á staðin ef vá er í umdæmi HSN
Búnaður og undirbúningur greiningarsveitar, búnaðarlista má sjá bls. 96.
Flutningur greiningarsveitar
Flutningur búnaðar: þjónustubifreið SAk (hafa samband við húsumsjón á vakt),
mannskapur fer í leigubíl, viðbragðsstjórn pantar
Hlutverk greiningarsveitar:

□

□

Gefa upplýsingar til AHS um fjölda og ástand slasaðra (gegnum rás Blár 6-2 í TETRA
kerfi)
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□

□ Bráðaflokkun á vettvangi samkvæmt SMART kerfi Almannavarna ríkisins

□

□ Forgangsröðun slasaðra samkvæmt áverkamati (SMART kerfi) á SSS

□

□ Fyrsta meðferð slasaðra á SSS
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Móttaka grænna sjúklinga göngudeild BMT
(almenna göngudeildin til vara)
Grænt svæði
Starfsfólk á græna svæði:

 Læknir skipaður af stjórnandi lækni BMT
 Stjórnandi hjúkrunarfræðingur á BMT skipar stjórnanda hjúkrunarfræðings á
græna svæðinu
 A.m.k tveir hjúkrunarfræðingar frá almennri göngudeild (einnig má óska eftir
starfsfólki frá HSN Akureyri ef þörf krefur)
 Tveir ritarar
 Annað starfsfólk eftir þörfum (dyraverðir, hlauparar)
□

 Móttöku- og læknaritarar mæta á BMT og gefa sig fram við stjórnandi
hjúkrunarfræðing sem úthlutar hlutverkum.
Hlutverk Stjórnandi hjúkrunarfræðings (staðsettur á gangi)

 Tryggir flæði sjúklinga innan græna svæðisins – biðstofa – skoðunarstofa –
setustofa
 Uppfærir skráningu yfir sjúklinga
 Tryggir að eftirfarandi stöður séu skipaðar
 Hjúkrunarfræðingur á biðstofu sem sinnir áverkamati
 Teymi hjúkrunarfræðinga og læknia inni á skoðunarstofum
 Ritarar í biðstofu
 Ritarar í innritun sjúklinga í móttöku
 Annað aðstoðarfólk eftir þörfum (hlauparar, dyraverðir)
 Tryggir í samvinnu við viðbragðsstjórn að eftirfarandi búnaður sé fyrir hendi
 Innskráningarpappírar s.s. eyðublöð hópslysa, Teppi, vökvar, verkjalyf,
umbúðir, gips
 VBS með síma 4630 814/4630 808/tetrastöð
 Veitingar fyrir sjúklinga í bið og starfsfólk
 Tryggir að aðstaða fyrir móttöku sjúklinga í biðstofu og skoðunarstofu sé
tilbúin
Hlutverk læknis







Er í teymi með hjúkrunarfræðingi á skoðunarstofu
Skoðar sjúkling og gerir áverkamat
Veitir viðeigandi meðferð eftir því sem aðstæður leyfa
Fyllir út rannsóknar- og myndgreiningarbeiðnir
Útskrifar sjúklinga heim, í eftirlit á almennu göngudeild eða inn á legudeild í
samvinnu við viðbragðsstjórn
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Hlutverk teymis í biðstofu (ritari, hjúkrunarfræðingur)

 Skráning á eyðublað hópslysa:
 Komutími sjúklings
 Raðnúmer sjúkling
 Númer á greiningarspjaldi
 Skráir forgang sjúklings samkvæmt greiningu úr
bráðaflokkun/áverkamati sjúklings (SMART)
 Merkir sjúkling með armbandi með raðnúmeri
 Kemur afritum eyðublaðs hópslysa á réttan stað
 Frumrit: Fylgir sjúklingi en er í umsjón teymis í biðstofu
 Ljósrit: fer til VBS
 Hefur umsjón með sjúklingum á biðstofu
Ritari í móttöku almennrar göngudeildar
□

 Sér um innskriftir sjúklinga í Sögukerfi þegar kennitala er ljós og prentar út
kennibönd
 Aðstoðar stjórnandi hjúkrunarfræðing við skráningu og yfirsýn yfir sjúklinga
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8.14 Almenn göngudeild

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði kallar út

 Forstöðuhjúkrunarfræðing á almennri göngudeild
□

 Forstöðulækni og aðra lækna deildarinnar
Forstöðuhjúkrunarfræðingur almennrar göngudeildar kallar út

□

 Hjúkrunarfræðinga deildarinnar

□

 Annað starfsfólk
Verkefni starfsfólks
Forstöðulæknir og Forstöðuhjúkrunarfræðingur

□

 Stjórna starfsemi á deildinni

□

 Útskrifa þá sjúklinga, sem geta farið heim

□

 Sjá til þess að almenn göngudeild verði rýmd eins og hægt er svo hægt sé að
taka við skjólstæðingum frá BMT sem ekki þarfnast bráðameðferðar og hafa
undir eftirliti.

□

 Veita upplýsingar til viðbragðsstjórnar varðandi fjölda lausra plássa

□

 Undirbúa öll laus rúm fyrir móttöku sjúklinga

□

 Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni
Læknar og hjúkrunarfræðingar

 Aðstoða við móttöku sjúklinga á göngudeild BMT (sjá gátlista „móttöku
grænna sjúklinga“)
□

 Mynda teymi og vinna þau störf sem til falla á deildinni
Annað starfsfólk

□

 Vinnur þau störf sem til falla auk þess að vera sendiboði
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.15 Apótek

Apótek
Viðbragðsstjórn kallar út

□

 Yfirlyfjafræðing (eða lyfjafræðing náist ekki í yfirlyfjafræðing)
Yfirlyfjafræðingur kallar út

□

 Lyfjafræðing(a)
Lyfjafræðingar

□

 Opna apótek sjúkrahússins og kanna birgðir

□

 Sjá deildum sjúkrahússins fyrir lyfjum

□

 Sjá um að útvega birgðir til spítalans eftir þörfum
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Eldhús og matsalur

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.16 Eldhús og matsalur

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Viðbragðsstjórn kallar út

□

 Forstöðumann í eldhúsi
Forstöðumaður kallar út

□

 Starfsfólk
Verkefni starfsfólks

□

Starfsfólk í eldhúsi sjúkrahússins sér um mat og drykk í matsal fyrir eftirfarandi






Starfsfólk SAk
Aðstandendur
Sjúkraflutningsaðila
Björgunaraðila
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.17 Geðdeild (legudeild, Sel og áfallahjálp)

Geðdeild (legudeild, Sel og áfallahjálp)
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir kallar út og tilkynnir

□

 Vakthafandi geðlækni (kallar út)

□

 Vakthafandi hjúkrunarfræðingi á legudeild (tilkynnir)
Vakthafandi geðlæknir kallar út

□

 Forstöðulækni og aðra lækna deildarinnar
Vakthafandi hjúkrunarfræðingur kallar út

□

 Forstöðuhjúkrunarfræðing
Forstöðuhjúkrunarfræðingur kallar út

□

 Hjúkrunarfræðinga

□

 Sjúkraliða

□

 Annað starfsfólk eftir þörfum
Verkefni starfsfólks
Forstöðulæknir og forstöðuhjúkrunarfræðingur

□

 Stjórna starfsemi á deildinni

□

 Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni

□

 Hafa yfirsýn yfir hve mörg pláss eru til ráðstöfunar og tilkynna viðbragðsstjórn

□

 Sjá til að inniliggjandi sjúklingar sem hægt er að senda heim tímabundið fái með
sér lyf og aðrir sjúklingar nauðsynlega umönnun

□

 Tryggja að meðferðaraðillar göngudeildar geðdeildar stjórni áfallavinnu SAk í
Seli.
 Fulltrúi miðlar upplýsingum til VBS
Læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og aðstoðarfólk

□

 Þeir sem eru ekki sendir til vinnu utan deildar sinna sínum venjubundnu störfum
Læknaritarar

58

□

 Vinna við skráningu og önnur tilfallandi ritarastörf
Sálfræðingar SAk Kallaðir út eftir þörfum og vinna í samstarfi við meðferðaraðila
göngudeildar í Seli
Stuðningsteymi SAk ásamt starfsfólki geðdeildar leiðir viðrunarfundi fyrir starfsfólk í lok
aðgerða, að beiðni VBS
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Húsumsjón, tæknideild (TID), vörulager

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.18 Húsumsjón, tæknideild (TID), vörulager

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Forstöðumaður rekstrardeildar

□

 Starfsmenn húsumsjónar

□

 Starfsmenn tæknideildar

□



Starfsmenn á vörulager

Verkefni starfsfólks
Húsumsjón
□

 Hugar að aðkomuleiðum í nánasta umhverfi sjúkrahússins og athugar umferðarog leiðbeiningarskilti innan sem utan húss

□

 Athugar færð, mokstur (söndun)

□

 Hugar að og hefur tiltæka súrefnis- og loftkúta

□

 Athugar hvað af flutningstækjum er til reiðu og laust frá daglegum rekstri og
tilkynnir það til viðbragðsstjórnar

□

 Vinnur að flutningum og sinnir tilfallandi verkum í samráði við stjórnendur

□

 Metur þörfina á takmörkun á aðgengi að spítalanum að beiðni VBS
Tæknideild

□

 Sinnir tilfallandi verkum í samráði við stjórnendur
Vörulager

□

 Opnar vörulager og kanna birgðir

□

 Sér deildum sjúkrahússins fyrir vörum

□

 Sér um að útvega birgðir til spítalans eftir þörfum

60

Kristnesspítali

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.19 Kristnesspítali

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn

Hópslysaviðbúnaður felst fyrst og fremst í að taka við sjúklingum af öðrum deildum og rýma þannig
til fyrir slösuðum af bráðadeildum SAk
Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði kallar út
□

 Vakthafandi lækni á Kristnesspítala
Vakthafandi læknir á Kristnesspítala kallar út og tilkynnir

□

 Vakthafandi hjúkrunarfræðingi á Kristnesspítala (tilkynnir)

□

 Forstöðulækni (kallar út)
Vakthafandi læknir á Kristnesspítala kallar út

□

 Aðra lækna deildanna

□

 Forstöðusjúkraþjálfara og -iðjuþjálfa
Vakthafandi hjúkrunarfræðingur kallar út
□

 Forstöðuhjúkrunarfræðing
Forstöðuhjúkrunarfræðingur kallar út

□

 Hjúkrunarfræðinga

□

 Sjúkraliða

□

 Aðstoðarfólk

□

 Ritara
Forstöðulæknir og forstöðuhjúkrunarfræðingur

□

 Stjórna starfsemi á deildunum

□

 Útskrifa þá sjúklinga sem geta farið heim, og útvega þeim lyf

□

 Sjá til þess að sjúklingar sem ekki komast heim fái nægilega aðhlynningu
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□

 Fá og veita upplýsingar til viðbragðsstjórnar varðandi fjölda lausra plássa

□

 Annast móttöku sjúklinga af öðrum deildum
Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar

□

 Mynda teymi og vinna sín daglegu störf á deildinni
Aðstoðarfólk

□

 Vinnur sín daglegu störf
Ritari

□

 Sér um skráningu sjúklinga
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Myndgreiningadeild

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.20 Myndgreiningadeild

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði kallar út
 Vakthafandi sérfræðing í myndgreiningalækningum

□

 Vakthafandi geislafræðing
Vakthafandi geislafræðingur kallar út

□

 Forstöðulækni

□

 Forstöðugeislafræðing
Forstöðulæknir kallar út

□

 Aðra myndgreiningarlækna
Forstöðugeislafræðingur kallar út

□

 Geislafræðinga

□

 Aðstoðarfólk

□

 Móttökuritara

□

 Læknaritara

□

 Aðstoðarfólk
Forstöðulæknir og forstöðugeislafræðingur

□

 Stjórna starfsemi á deildinni
Forstöðulæknir

□

 Sér um að rýma myndgreiningardeild þannig að hægt sé að taka við fólki sem
þarf bráða myndgreiningu

□

 Skipuleggur störf og staðsetningu myndgreiningarlækna

□

 Er tengiliður við viðbragðsstjórn
Forstöðugeislafræðingur
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□

 Undirbýr allar rannsóknastofur fyrir móttöku sjúklinga

□

 Skipuleggur störf og staðsetningu geislafræðinga og aðstoðarfólks og samskipti
við stjórnandi lækni á BMT

□

 Raðar sjúklingum á stofur

□

 Hefur yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni
Lækna- og móttökuritarar

□

 Vinna sín venjubundnu störf
Sjá um, eða aðstoða við, flutning sjúklinga á milli BMT og myndgreiningardeildar
Aðstoðarfólk

□

 Vinnur sín venjubundnu störf auk þess að vera sendiboðar
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Rannsóknadeild

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.21 Rannsóknadeild

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði deild kallar út

□

 Vakthafandi lífeindafræðing
Vakthafandi lífeindafræðingur kallar út

□



□

 Bakvakt

Forstöðulífeindafræðing

Forstöðulífeindafræðingur kallar út
□

 Staðgengla, deildarstjóra og tölvulífeindafræðinga

□

 Lífeindafræðinga

□

 Móttökuritara

□

 Aðstoðarfólk
Verkefni starfsfólks

□

 Kanna blóðbirgðir og útvega blóðafurðir frá Reykjavík í samráði við
viðbragðsstjórn og yfirlækni í blóðbanka LSH (hann stýrir blóðbanka SAk)
Forstöðulífeindafræðingur

□

 Skipuleggur töku og móttöku sýna í samráði við viðbragðsstjórn
Aðstoðarfólk

□

 Vinnur sín venjulegu störf
 Sendiboðar
Móttökuritarar

□

 Annast skrásetningu og önnur venjubundin störf

□

 Sendiboðar
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Símavakt

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.22 Símavakt

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Viðbragðsstjórn kallar út

□

 Vaktstjóra símavarða
Vaktstjóri símavarða kallar út

□

 Símaverði
Verkefni starfsfólks
 Símaverðir sinna daglegum og tilfallandi störfum

□

 Taka við upplýsingum frá aðstandendum,skrániður nafn sjúklings, nafn
aðstandana, símanúmer og tengsl. Koma þessum upplýsingum til VBS sem
miðlar upplýsingum þegar tækifæri gefst.
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.23 Sjúkraflug - Læknir

Sjúkraflug - Læknir

□

Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði tilkynnir/kallar út lækni á sjúkraflugsvakt

□

Verkefni vakthafandi fluglæknis

□

 Hefur samband við viðbragðsstjórn og fær upplýsingar um umfang atburðar

□

 Hefur samband við vakthafandi sjúkraflutningamann – þeir mæla sér mót

□

 Undirbýr sjúkraflutninga í samræmi við umfang
 Kannar hvaða flugför eru til taks

□

 Nær í TETRA stöð og stillir samkvæmt skipulagi (sjá kafla 9)
 Kannar þörf fyrir viðbótarbúnað, lyf og blóðafurðir
 Upplýsir viðbragðsstjórn um verkefni sem eru í vinnslu
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8.24 Legudeildir- Barna-, fæðinga-, lyflækninga og skurðlækningadeild

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Legudeildir
Barna-, fæðinga-, lyflækninga- og skurðlækningadeild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir kallar út og tilkynnir skv gátlista bls. 32
Vakthafandi sérfræðilæknir kallar út:
□

 Forstöðulækni og aðra sérfræðilækna á sinni deild
Forstöðulæknir

□

 Hefur samráð við viðbragðsstjórn um hversu margra sérfræðilækna er þörf í
teymisvinnu á BMT
Vaktstjóri kallar út:

□

 Forstöðuhjúkrunarfræðing
Forstöðuhjúkrunarfræðingur/ljósmóðir kallar út:

□

 Hjúkrunarfræðinga/ljósmæður

□

 Sjúkraliða

□

 Aðstoðarfólk

□

 Deildarritara

□

 Heilbrigðisgagnafræðinga
Verkefni starfsfólks
Forstöðumenn

□

 Stjórna starfsemi á deildunum

□

 Athuga hverja hægt er að útskrifa. Þeir skjólstæðingar sem hægt er að flytja af
deildunum flytjast yfir á aðrar deildir SAk, svo sem í Kristnes í samvinnu við VBS
eða útskrifast heim. Útvega heimferðarsjúklingum lyf

□

 Undirbúa öll laus rúm fyrir móttöku sjúklinga og taka við sjúklingum sem þarf að
losa
af gjörgæslu og vöknun

□

 Fá og veita upplýsingar til viðbragðsstjórnar varðandi fjölda lausra plássa
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□

 Sjá til þess að sjúklingar sem ekki komast heim fái viðeigandi meðferð og
aðhlynningu

□

 Mynda teymi hjúkrunarfræðinga/ljósmæðra og sjúkraliða til að annast móttöku
og eftirlit bráðasjúklinga

□

 Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni
Læknar, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og sjúkraliðar

□

 Mynda teymi og vinna sín daglegu störf á deildinni

□

 Teymin sækja sjúklinga
Aðstoðarfólk

□

 Vinna sín daglegu störf

□

 Sendiboðar
Deildarritari

□

 Sér um skráningu sjúklinga

□

 Fyllir út tilfallandi eyðublöð og vinnur sín venjubundnu störf

□

 Annast frekari útköll starfsfólks í samráði við forstöðuhjúkrunarfræðing
Heilbrigðisgagnafræðingar

□

 Vinna sín daglegu störf
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Skurðstofa og dauðhreinsun

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.25 Skurðstofa og dauðhreinsun

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði tilkynnir/kallar út

□

□

 Vakthafandi skurðstofu- og svæfingateymi
Vakthafandi skurðstofu- og svæfingateymi kallar út

□

 Forstöðuhjúkrunarfræðing á skurðstofu og dauðhreinsun
Forstöðuhjúkrunarfræðingur kallar út

□

 Hjúkrunarfræðinga

□

 Sjúkraliða

□

 Aðstoðarfólk

□

 Þann fjölda starfsfólks á dauðhreinsun sem þörf er á. Starfsfólk vinnur sín
daglegu störf eftir því sem þurfa þykir
Verkefni starfsfólks
Forstöðulæknir / vakthafandi svæfingalæknir og forstöðuhjúkrunarfræðingur í samráði við
forstöðuhjúkrunarfræðing svæfinga- og gjörgæsludeildar

□

 Raða starfsfólki á skurðstofu jafnóðum og það mætir

□

 Vakthafandi svæfingalæknir tekur við aðgerðatilkynningum í sinn vaktsíma og
annast samskipti við stjórnandi lækni á BMT

□

 Rýma skurðstofur og hætta við áætlaðar aðgerðir – sé það hægt

□

 Undirbúa allar skurðstofur fyrir móttöku slasaðra

□

 Annast forgangsröðun á skurðstofur
 Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni

□

 Fá og veita upplýsingar til viðbragðsstjórnar

□

 Tilkynna svæfinga- og gjörgæsludeild um þá sjúklinga sem eru í aðgerð
Sérfræðingar og hjúkrunarfræðingar
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□

 Vinna sín daglegu störf á skurðstofu
Aðstoðarfólk

□

 Vinnur sín daglegu störf

□

 Sendiboðar
Móttökuritarar

□

 Vinna sín daglegu störf auk þess að vera sendiboðar
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Svæfinga- og gjörgæsludeild

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.26 Svæfinga- og gjörgæsludeild

Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði kallar út og/eða tilkynnir:

□

□

 Vakthafandi svæfingalækni

□

□

 Vaktstjóra á svæfinga- og gjörgæsludeild
 Vakthafandi svæfinga- og skurðstofuteymi
Vakthafandi svæfingarlæknir kallar út:

□

 Forstöðulækni og aðra svæfingalækna
Vakthafandi hjúkrunarfræðingar á svæfinga- og gjörgæsludeild kallar út:

□

 Forstöðuhjúkrunarfræðinga
Forstöðuhjúkrunarfræðingar kallar út:

□

 Hjúkrunarfræðinga

□

 Sjúkraliða

□

 Aðstoðarfólk

□

 Sjúkraliða í móttöku

□

 Heilbrigðisgagnafræðinga
Undirbúningur og móttaka sjúklinga

□

 Vaktstjóri byrjar í samráði við vakthafandi svæfingalækni, þar til forstöðulæknir
og forstöðuhjúkrunarfræðingur eru komin á vettvang, flutning sjúklinga
svæfinga- og gjörgæsludeildar sem geta útskrifast á aðra deild

□

 Hjúkrunarfræðingar undirbúa deildina undir móttöku sjúklinga, yfirfara stæði og
birgðir
Verkefni starfsfólks
Forstöðuhjúkrunarfræðingar og forstöðulæknir

□

 Stjórna starfsemi á svæfinga og gjörgæsludeild

□

 Útskrifa alla sjúklinga sem mögulegt er af svæfinga- og gjörgæsludeild

□

 Undirbúa öll laus stæði fyrir móttöku slasaðra

□

 Annast forgangsröðun á svæfinga- og gjörgæsludeild
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 Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildunum

□

Fá og veita upplýsingar varðandi fjölda lausra plássa á hverjum tíma til viðbragðsstjórnar

□

Forstöðulæknir / vakthafandi svæfingalæknir og forstöðuhjúkrunarfræðingar í samráði við
forstöðuhjúkrunarfræðing á Skurðstofu- og dauðhreinsun:
□

 Raða starfsfólki á skurðstofu jafnóðum og það mætir

□

 Vakthafandi svæfingalæknir tekur við aðgerðatilkynningum í sinn vaktsíma

□

 Rýma skurðstofur og hætta við áætlaðar aðgerðir – sé það hægt

□

 Undirbúa allar skurðstofur fyrir móttöku slasaðra

□

 Annast forgangsröðun á skurðstofur
 Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni

□

 Fá og veita upplýsingar til viðbragðsstjórnar

□

 Tilkynna svæfinga gjörgæsludeild um þá sjúklinga sem eru í aðgerð
Sérfræðingar og hjúkrunarfræðingar:

□

 Vinna sín daglegu störf á svæfinga- og gjörgæsludeild

□

 Skráning sjúklinga eins og venjulega

□

 Upplýsingamiðlun til stjórnenda
Sjúkraliðar / Sjúkraliði í móttöku skurðstofu

□

 Vinna sín daglegu störf
Aðstoðarfólk:

□

 Vinnur sín daglegu störf auk þess að vera sendiboði
Heilbrigðisgagnafræðingar:

□

 Vinna sín daglegu störf
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.27 Upplýsingatæknideild

Upplýsingatæknideild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Viðbragðsstjórn kallar út

□

 Forstöðumann upplýsingatæknideildar
Forstöðumaður upplýsingatæknideildar kallar út

□

 Kerfisstjóra (og starfsmenn deildarinnar eftir því sem við á)
Verkefni starfsfólks

□

 Vinna skv gátlista deildar

□

 Aðrir starfsmenn deildarinnar sinna daglegum og tilfallandi störfum
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

8.28 Starfsfólk sem ekki hefur annað skilgreint hlutverk í viðbragðsáætlun

Starfsfólk sem ekki hefur annað skilgreint hlutverk í
viðbragðsáætlun
Viðbragðsstjórn kallar út annað starfsfólk til aðstoðar eftir þörfum s.s.





Sjúkraþjálfara og aðstoðarfólk þeirra
Starfsfólk skrifstofu
Iðjuþjálfa
Ritara

Vinna tilfallandi störf s.s.
 Dyravarsla á BMT (2-3 einstaklingar)
 Dyravarsla á göngudeild BMT eða almennri göngudeild (2-3)
 Hlauparar á BMT, göngudeild BMT og/eða almennri göngudeild
 Starfsfólk gefur sig fram við stjórnanda þeirrar deildar sem það er kallað út á
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9.0

Samskiptaleiðir

Samkvæmt 12. gr. almannavarnalaga nr. 82/2008 er það hlutverk Samhæfingarstöðvarinnar að samhæfa
aðgerðir á landsvísu og gagnvart æðstu stjórn landsins ásamt því að samhæfa aðgerðir stofnana og
fyrirtækja. Draga ber úr álagi á símkerfið eftir því sem tök eru á.

9.1 Grunnskipulag fjarskipta (TETRA)
Í upphafi tilkynna allir viðbragðsaðilar sem eru á leið á vettvang sig inn á BLÁR 6-0 og eru á þeim talhóp
þar til fyrirmæli eru gefin um annað.

Fjarskipti milli helstu stjórneininga eru sem hér segir (mynd 9.1):
•
•
•
•
•
•

Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á SST - BLÁR
Aðgerðastjórn - Vettvangsstjórn AST - 6
Vettvangsstjórn - stjórnendur verkþátta VST-6
Innbyrðis fjarskipti innan einstakra verkþátta ákvarðast eftir aðstæðum (TETRA og VHF)
Aðhlynningarstjóri er í sambandi við AST og SST varðandi sjúkraflutninga á BLÁR 6-5 eftir því sem við
á (SST getur fært verkefnið á annan talhóp ef álag gefur tilefni til) ásamt HSS.
Rauði krossinn á Íslandi (fjöldahjálparstöð/SSA) er í sambandi við AST/SST á BLÁR 6 - 6

Verkþáttastjórar og þeirra verkþættir geta notað talhópa:
Björgunarstjóri
Aðhlynningarstjóri
Gæslustjóri
Flutningastjóri

Tetra
Tetra
Tetra
Tetra

BLÁR 6-1
BLÁR 6-2
BLÁR 6-3
BLÁR 6-4

Gáttun milli VHF og Tetra er framkvæmd af stjórnstöð Landhelgisgæslunnar við virkjun viðbragðsáætlunarinnar. Fjarskiptamiðstöð lögreglunnar sér um að samtengja Tetra-talhópa „patsa“ þegar og ef
við á. SST, AST, VST, VST-sjór og stjórnstöð Landhelgisgæslunnar eru með opið fyrir fjarskipti á Tetratalhóp Blár 6 - 7 og nýta hann til að koma upplýsingum á milli viðbragðsaðila sem nota einungis Tetra
annarsvegar og hefðbundin skipafjarskipti hinsvegar. Frekari útfærsla á skipulagi fjarskipta er ákveðin af
stjórnanda á vettvangi í samráði við yfirstjórn.

9.2 Samskipti innan SAk
Góð samskipti eru ein af forsendum þess að vel takist til um viðbúnað við hópslysi. Viðbragðsstjórn SAk
sér um öll samskipti við aðila sem koma að hópslysaviðbúnaði. Starfsfólk SAk skal snúa sér til sinna
yfirmanna til að fá fyrirmæli og upplýsingar en ekki að hafa sjálft samband við aðila utan sjúkrahússins.
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Þetta er gert til að forðast rugling, tímasóun og óþarfa símanotkun. Draga ber úr álagi á símakerfi eftir
því sem tök eru á.
TETRA er öflugt samskiptakerfi sérsniðið að þörfum viðbragsaðila. TETRA talstöðvar eru á bráðamóttöku
SAk. Í gegnum TETRA er haft samband við björgunarsveitir, slökkvilið og lögreglu. Greiningarsveit SAk
hefur yfir að ráða a.m.k. sex TETRA talstöðvum.
VBS SAk hefur samband við SST, AST og AHS um TETRA talhóp Blár 6-5. Sjá mynd 9.1 bls. 77.
Aðhlynningarstjóri hefur samband við SAk, SST, AST um TETRA talhóp Blár 6-5.
Aðhlynningarstjóri hefur samband við VST, aðra verkþáttastjóra (flutningsstjóra, gæslustjóra og
björgunarstjóra) á rás VST-6
Aðhlynningastjóri hefur samskipti við greiningasveit og aðra á SSS á Blár 6-2.
Nauðsynlegt er að öll skilaboð séu markviss og hnitmiðuð. Sjá mynd 9.2 bls. 79.

Mynd: 9.1 Samskipti SAk og almannavarna. Innan örvanna er að finna upplýsingar um TETRA rásir
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Mynd 9.2 Samskipti Aðhlynningarstjóra. Innan örvanna er að finna upplýsingar um TETRA rásir

Mynd 9.3 Talhópamöppur
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Mynd 9.4 Umdæmaskipting fjarskiptatalhópa

Mynd 9.5 Aðgangsstýring að talhópum
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10.0 Kort

Mynd 10.1 Sóttvarnaumdæmin sjö og staðsetning umdæmis- og svæðislækna sóttvarna

Mynd 10.2 Heilbrigðisumdæmin eru sjö, sérhæfð sjúkrahús eru tvö og heilbrigðisstofnanir eru sex. SAk tilheyrir
heilbrigðisumdæmi Norðurlands
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Mynd 10.3 Lögregluumdæmi Íslands – SAk tilheyrir lögregluumdæmi Norðurlands eystra
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Mynd 10.4 Yfirlitsmynd af húsnæði, lóð og aðkomu.
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Mynd 10.5 Teikning af húsnæð SAk - kjallari - K1 ( Hæð ,,O“ )
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Mynd 10.6 Teikning af húsnæði SAk - Hæð ,,1“
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Mynd 10.7 Teikning af húsnæði SAk- Hæð ,,2“
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Mynd 10.8 Teikning af geymslu SAk - kjallari undir plani austan við A-álmu

Mynd 10.9 Loftmynd - staðsetning á gasgeymslu og súrefnisgeymi
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11.0 Dreifingarlisti
Eintakið er vistað rafrænt á ytri og innri vefsíðu SAk www.sak.is
Auk þess eru rafræn og prentuð eintök vistuð á eftirtöldum stöðum:
Staður eða stofnun

Fjöldi prentaðra eintaka

BMT og Aðsetur viðbragðstjórnar (VBS) SAk
Aðgerðastjórnstöð (AST) umdæmis
Lögreglustjóri umdæmis

2 stk
1 stk
1 stk

Athugið að í prentuðum eintökum er ekki innihald rafrænna hlekkja.
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12.0 Breytingasaga
Útgáfa

Dagsetning

Skýringar/breytingar

Fært inn

1. útgáfa

01.07. 2010

Sent inn til Almannavarnar RLS

HS

1. yfirlestur

07.10. 2010

Sent til deildar SAk

HS

2. útgáfa

25.01. 2011

Samkvæmt dreifingarlista

HS

3. útgáfa

01.11. 2014

Samkvæmt dreifingarlista

4. útgáfa

02.05. 2017

Samkvæmt dreifingarlista

HS

5. útgáfa

01.06.2022

Samkvæmt dreifingarlista

EHS
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13.0 Viðaukar
Viðauki 13.1 Lög og reglugerðir
1.
2.
3.
4.
5.

Alþjóðaheilbrigðsreglugerðin, (IHR-2005)
Lög um almannavarnir nr. 82/2008
Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007
Sóttvarnalög nr. 19/2007
Reglugerð um sóttvarnaráðstafanir nr. 817/2012
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Viðauki 13.2 Bráðaflokkun og áverkamat / talning og skráning þolenda
Ef þolendur eru margir, þá er notast við kerfi bráðaflokkunar en bráðaflokkunatöskur eru staðsettar í
farartækjum viðbragðsaðila og á bráðamóttöku SAk. Bráðaflokkun gefur yfirsýn yfir fjölda þolenda og
ástand þeirra.
Svæði

Skráning

Vettvangur

Bráðaflokkun framkvæmd af viðbragðsaðilum og fyrstu upplýsingum um ástand þolenda á
vettvangi og fjölda miðlað til VST.
Þar fer fram áverkamat/fyrsta mat og þar fer fram talning á þolendum. Niðurstaða
bráðaflokkunar gefur fyrstu yfirsýn yfir fjölda og ástand þolenda á vettvangi.
Á SSS/SSÚ eru þolendur taldir við komu og við brottför af söfnunarsvæðinu.
Við brottför af vettvangi er afrifa áverkamats afhent gæslustjóra á SSS/SSÚ.

SSS/SSÚ

SSL

Þar fer fram talning og skráning á látnum.

VST

Það er hlutverk VST að vinna úr skráningu og tryggja að staðsetning allra þolenda sé þekkt að
aðgerð lokinni.

Skráning/talning samkvæmt bráðaflokkun innan skipulags almannavarna
Þegar grunur leikur á mengun eða smithættu og þolendur margir, er gert ráð fyrir að
bráðaflokkunarspjöld og eftir atvikum mengunarspjöld verði notuð á vettvangi, sjá mynd 13.1, 13.2 og
13.3. bls. 94-95.
Bráðaflokkun og áverkamat er forgangsröðunarkerfi sem notað er af öllum viðbragðsaðilum á Íslandi.
Kerfið nýtist í hópslysum, óháð hvers eðlis atburðarásin er (t.d. bílslys, flugslys, mengunarslys o.s.frv.).
Tilgangurinn með slíku kerfi er margþættur:
•
•
•
•

Að öðlast upplýsingar um umfang og alvarleika atburðar á sem skemmstum tíma.
Að nýta þær bjargir sem til staðar eru á sem bestan hátt miðað við aðstæður.
Að „réttur“ sjúklingur gangi fyrir og fari á réttan stað á réttum tíma.
Að allir viðbragðsaðilar tali sama tungumálið og hafi sameiginlegan skilning á stöðu mála.

Kerfið byggir á tvískiptri flokkun:
•
•

Bráðaflokkun, gróf forgangsröðun á vettvangi.
Áverkamat, ítarlegra mat sem framkvæmt er á söfnunarsvæði fyrir slasaða eða í
sjúkraflutningum.

Forgangsflokkar bráðaflokkunar og áverkamats eru eftirfarandi:
•

Rauður (Forgangur 1), sjúklingur í lífshættu.

•

Gulur (Forgangur 2), sjúklingur ekki í lífshættu en með alvarlega áverka sem gætu orðið
lífshættulegir.

•

Grænn (Forgangur 3), sjúklingur ekki í lífshættu og getur beðið. Rétt er að taka fram að ekki skal
líta á græna sjúklinga sem óslasaða.

•

Svartur, sjúklingur er látinn.
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Forgangsröðun á SAk
Þegar hinn slasaði eða veiki kemur á SAk á að endurmeta og forgangsflokka viðkomandi að nýju. Notað
er sama kerfi og í daglegu starfi (ESI kerfið). Sjúklingur er metinn við komu af hjúkrunarfræðingi.
Greiningarspjaldið (áverkamatið) fylgir sjúklingi.
Forgangsröðunin á bráðamóttöku SAk er:

Nánari upplýsingar um bráðaflokkun er að finna í Handbók um heilbrigðisþjónustu og almannavarnir
sem vistuð er á vef Embættis landlæknis.
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Mynd 13.1 Mengunarspjald. Fram- og bakhlið

Mynd 13.2 Mengunarspjald. Eiturefni, geislavirkni eða smithætta
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Mynd 13.3 - bráðaflokkunarspjöld
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Takki til að
hækka/lækka. Hægt
að læsa/aflæsa með
því að ýta á hann

Takki fyrir sameiginlega rás
sjúkrabíla á norður/austur
svæði, Akureyrarbílar ekki á
þessari rás

Senditakki. Haldið inni til að
tala í stöðina

Neyðarhnappur. Haldið inni í
smá stund og opnast þá beint
samband við Neyðarlínu.
Notist eingöngu í NEYÐ

Takki til að
kveikja/slökkva

Heim takki. Fer á SAk rásina
Flýtihnappur inn á 6:0 rás, haldið
inni smá stund

Örvatakki til að fletta
rásum. Ýtið á einn til að
fá 6:0 rás og flettið ör til
hægri þá koma: 6:1, 6:2,
6:3, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7,
VST:6

Ef velja á SKÖNNUN er ýtt á miðtakkann, talhópauppsetning valin, skönnun valin, staða skönnunar,
velja Scan lista 1 sem eru allar, Blár 6 rásir. Fara síðan í staða skönnunar og velja Á eða AF ef slökkva
þarf á skönnun.

Mynd 13.4 TETRA talstöð/ fjarskiptatæki
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Viðauki 13.3 Búnaðarlisti greiningarsveitar SAk
Staðsetning

Búnaður

Skápur 1. hæð við rauðu dyrnar hjá
myndgreiningardeild

Hópslysatöskur 4 stk., töskur með umbúðum,
bráðaflokkunartaska, súrefnisbúnaður, vökvataska og fatnaður

Lyfjaherbergi á bráðamóttöku

Lyfjatöskur

Starfsmannaherbergi á bráðamóttöku

Tetra talstöðvar a.m.k. 6 stk.

Sjúkraflutningaskólinn (ef búnaður er
tiltækur)

Sog, súrefnismettunarmælir og vaktari (monitor)

95

Viðauki 13.4 Þjálfunaráætlun SAk
Gildir frá 1. júní 2022- 31. Maí 2024
Tilgangur Tryggja reglubundna og markvissa þjálfun fyrir starfsfólk SAk þannig að það þekki
hlutverk sitt í viðbragðsáætluninni.
Ábyrgð Viðbragðsstjórn Sak ber ábyrgð á að þjálfunaráætlun sé til staðar í viðbragðsáætlun
Umsjón Verkefnastjóri hópslysa á BMT ásamt forstöðuhjúkrunarfræðingi hafa umsjón með og
bera ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd þjálfunar starfsfólks.
Endurskoðun Þjálfunaráætlun skal sett fram til tveggja ára í senn og endurskoðuð eftir það
tímabil
Skipulag æfinga Æfingar þurfa að miðast við markhópana og skipulagðar samkvæmt því- sjá
töflu.
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HVERJIR

HVAÐ

HVENÆR

Greiningasveit

Greiningasveitanámskeið

febrúar 2023,
febrúar 2024

Viðbragðsstjórn

Skrifborðsæfing

september 2022,
Maí 2023
MaÍ 2024

Starfsfólk BMT

Kynning á nýrri viðbragðsáætlun

Júní 2022

Verkþáttaæfing

Júní 2022,
apríl 2023
Apríl 2024

Fræðsla og æfing fyrir móttökuritara

Júní 2022

Kynning á búnaði

Febrúar 2023,
Febrúar 2024

Deildir SAk

Kynning á nýrri viðbragðsáætlun

Júní 2022

Verkþáttaæfing í tengslum við
skrifborðsæfingu viðbragðsstjórnar

September 2022,
Maí 2023
Mai 2024

Starfsfólk SAk og
viðbragðsaðillar utan
sjúkrahúss

Samæfing

15. okt 2022 (fleiri æfingar ekki
tímasettar
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