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Formáli
Landlæknisembættið, almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og Landspítali hafa sett
saman þetta sniðmát að viðbragðsáætlun fyrir heilbrigðisstofnanir. Tilgangurinn með því er
að samræma þá lykilþætti sem viðbragðsáætlanir þurfa að innihalda. Heilbrigðisstofnanir eru
hins vegar misstórar og starfsemi mismunandi og því þarf að laga sniðmátið að hverri
stofnun fyrir sig.
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 framkvæmdastjórnar viðkomandi
heilbrigðisstofnunar og skal áætlunin vera send til umsagnar og samþykktar til
Landlæknisembættisins, almannavarnanefndar og almannavarnardeildar ríkislögreglustjórans. Umsagnaraðilar skulu leitast við að skila umsögn og samþykkt innan eins mánaðar
frá móttöku fullunninnar áætlunar.
Markmið með gerð þessa sniðmáts er að það verði verkfæri starfsmanna heilbrigðisstofnana
við gerð viðbragðsáætlunar til skipulagningar og samhæfingar vinnubragða í þeim tilgangi að
lágmarka, eftir því sem við verður komið, líkamstjón eða annan skaða og aðstoða þolendur
vegna háska.

Viðbragðsáætlun SAk
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Inngangur

Viðbragðsáætlun þessi er 4. útgáfa viðbragðsáætlunar SAk frá 2017. Þessari áætlun er ætlað
að greina stjórn aðgerða innan Sjúkrahússins á Akureyri (SAk) í kjölfar atburðar sem kallar á
aukin viðbrögð stofnunar. Umsjón þessarar endurskoðunar önnuðust Halla Bjarklind,
Sigurður E. Sigurðsson, Helgi Haraldsson, Bergþór S. Jónsson og Jón G. Knutsen
Við gerð áætlunarinnar er meðal annars stuðst við lög um almannavarnir nr. 82/2008, lög
um sóttvarnir nr. 19/1997, lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, lög um
eiturefni og hættuleg efni nr. 52/1988 auk laga um heilbrigðisstéttir og laga um réttindi og
skyldur opinberra starfsmanna.
Ábyrgð á áætlun þessari er á höndum framkvæmdastjórnar SAk og hefur áætlunin verið send
til umsagnar og samþykkt af Landlæknisembættinu, Almannavarnardeild 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 vefsíðu SAk www.sak.is

Áætlun þessi tekur gildi frá og með 2. maí 2017

Akureyri, 2. maí 2017

Bjarni Jónasson, forstjóri
Alice Harpa Björgvinsdóttir, framkvæmdastjóri lyflækningasviðs
Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar og bráða-, fræðslu- og gæðasviðs
Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga og handlækningasviðs
Auður Elva Jónsdóttir , framkvæmdastjóri fjármálasviðs
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Staðhættir

SAk stendur við Eyrarlandsveg, Akureyri. Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum um
heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og er það aðal varasjúkrahús landsins utan
höfuðborgarsvæðisins með tilliti til almannavarna. Helstu símanúmer við aðsteðjandi vá eru:



vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku (BMT) - 860 0509
viðbragðsstjórn SAk - 463 0814

Helstu vegir sem liggja að SAk eru Eyrarlandsvegur og Þórunnarstræti – sjá nánar í 10. kafla.
Akureyrarflugvöllur er í um 3 km fjarlægð frá SAk og þjónustar SAk. Verði Akureyrarflugvöllur
ónothæfur er næsti áætlunarflugvöllur á Húsavík. Einnig er flugvöllur á Sauðárkróki.
Þyrlupallur er við SAk (hjá BMT). Hafnir við Eyjafjörð eru á Akureyri, Dalvík, Ólafsfirði og
Grenivík og helstu bryggjur við Akureyri eru Oddeyrarbryggja, Tangabryggja og Krossanes.
Upptökusvæði SAk í almannavarnarástandi nær yfir Norðurland, Norðausturland og Austfirði
að hluta.
SAk er kennslusjúkrahús sem veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Það veitir
sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, m.a. á göngu- og dagdeildum, fyrir landsmenn og almenna
sjúkrahúsþjónustu í sínu heilbrigðisumdæmi. SAk er aðal varasjúkrahús landsins utan
höfuðborgarsvæðisins og miðstöð sjúkraflugs er á SAk. Fjöldi starfsmanna í árslok 2016 var
471 og fjöldi þjónusturýma 135 (legudeildir: 115, dagdeildir: 20).

Viðbragðsáætlun SAk
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Skammstafanir og orðskýringar

3.1

Skammstafanir

112

Samræmd neyðarsímsvörun fyrir Ísland

AVD

Almannavarnadeild

AHS

Aðhlynningarstjóri

AST

Aðgerðastjórn/-stjóri

AVN, AV-NEFND

Almannavarnanefnd

ÁÆTLANIR

Hluti af SÁBF (Áætlanagerð við neyðarstjórnun)

BJARGIR

Hluti af SÁBF (Mannafli, tæki og búnaður)

FRAMKVÆMD

Hluti af SÁBF (Framkvæmdir aðgerða og samskipti við slysstað)

HSN Akureyri

Heilbrigðisstofnun norðurlands (heilsugæslan á Akureyri)

LL

Landlæknisembættið

LSH

Landspítali

MÓT

Móttökustaður bjarga á slysavettvangi

RKÍ

Rauði kross Íslands

RLS

Embætti Ríkislögreglustjóra

SAk

Sjúkrahúsið á Akureyri

SÁBF

Stjórnun-Áætlun-Bjargir-Framkvæmd,
fjórir megin verkþættir verkþáttaskipuritsins sem notað er við
neyðarstjórnun

BMT

Bráðamóttaka SAk

SLY

Slysstaður, svæði afmarkað með innri lokun

SSA

Söfnunarsvæði aðstandenda

SSL

Söfnunarsvæði látinna á slysavettvangi

SSS

Söfnunarsvæði slasaðra á slysavettvangi

SST

Samhæfingarstöðin, Skógarhlíð 14, Reykjavík

STJÓRNUN

Hluti af SÁBF ( Stjórnandi á neyðartímum)

VETTVANGUR

Slysstaður og þau svæði sem viðbragðsaðilar setja upp í kringum
hann

VBS

Viðbragðsstjórn

VST

Vettvangsstjórn /-stjóri
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3.2

Orðskýringar

Háskastig
Viðbragðsáætlunum almannavarna er skipt í þrjú stig: Óvissustig, hættustig og neyðarstig
eftir alvarleika og umfangi þeirrar hættu sem steðjar að.

Óvissustig
Upplýsingasöfnun, hættumat
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 ákveða um frekari virkjun viðbragðsáætlunar. Leitað
er eftir frekari upplýsingum eða boðun staðfest áður en frekari viðbrögð eru ákveðin.
Samhæfingarstöðin eða 112 getur beðið heilbrigðisstofnun um að virkja skv. óvissustigi.
Aðgerðir á þessu stigi á SAk eru einungis á höndum vaktstjóra hjúkrunar á bráðamóttöku og
fulltrúa úr viðbragðsstjórn.

Hættustig
Viðbúnaður vegna hættu
HÆTTUSTIGI er lýst yfir ef upplýsingar leiða í ljós að alvarlegt slys eða önnur vá hefur orðið.
Einnig getur Samhæfingarstöðin beðið heilbrigðisstofnun að virkja á hættustigi vegna hættu
eða slysa í öðrum umdæmum.
Aðgerðir á þessu stigi á SAk eru að mestu bundnar við viðbragðsstjórn og bráðamóttöku.

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 stofnunar virkjuð. Verkefni einkennast af tafarlausum aðgerðum til
lífsbjargandi aðstoðar og viðleitni til að afstýra frekari slysum og varna frekara tjóni.
Samhæfingarstöðin getur beðið heilbrigðisstofnun um að virkja skv. neyðarstigi.
Aðgerðir á þessu stigi á SAk geta snert alla starfsemi spítalans.

Viðbragðsáætlun SAk
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Virkjun áætlunar og boðun

4.1

Virkjun

Tilkynning um atburð sem kallar á virkjun viðbragðsstjórnar SAk skal umsvifalaust berast til
vaktstjóra hjúkrunar á BMT í innanhússíma 509 eða farsíma 860 0509. Vaktstjórinn hringir í
112 og fær staðfestingu á tilkynningunni og hefur samband við einn fulltrúa
viðbragðsstjórnar. Saman taka þessir aðilar ákvörðun um stig viðbúnaðar, þ.e. ÓVISSUSTIG,
HÆTTUSTIG eða NEYÐARSTIG.
Tilkynning um yfirvofandi vá getur komið frá Almannavörnum, lögreglu, slökkviliði,
flugmálayfirvöldum, Neyðarlínu eða öðrum aðilum .
Þegar vaktstjóri hjúkrunar fær upplýsingar um yfirvofandi vá skal hann:
1. Virkja einn fulltrúa úr viðbragðsstjórn SAk - sjá bls. 28
2. Vinna samkvæmt skipuriti vaktstjóra hjúkrunar –sjá bls. 31

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
viðbragsstigi skuli unnið. Upplýsa skal starfsmenn SAk ásamt aðgerðastjórn (AST) /
almannavarnanefnd (AVN) og eftir atvikum 112 / samhæfingarstöðina í Reykjavík (SST).
Vaktstjóri hjúkrunar þarf að fá upplýsingar um:
1. Hvað gerðist.
2. Fjölda slasaðra / veikra og ástand þeirra (bráðaflokkun og áverkamat).
3. Staðsetningu atburðar.
4. Hver tilkynnir.
5. Aðstæður á vettvangi. Hættur, veðurfar og fleira.

4.3

Afboðun

Um leið og ljóst er að ekki þarf allar þær bjargir sem virkjaðar eru samkvæmt áætluninni skal
tafarlaust hefja afboðun. Vaktstjóri hjúkrunar á BMT og/eða viðbragðsstjórn SAk skal upplýsa
starfsmenn um afboðun.
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Stjórnkerfi

Í þessum kafla er farið yfir stjórnskipulag almannavarna í landinu og tengingu þess við
heilbrigðisstofnanir. Einnig er farið yfir hlutverk viðbragðstjórnar SAk og að lokum er farið
yfir stjórnskipulag og samhæfingu vegna áfallahjálpar.

5.1

Skipulag almannavarna

Samhæfingarstöð almannavarna
Samhæfingarstöðin (SST) er stjórnstöð sérstakra aðgerða og samhæfir á milli umdæma.
Stöðin er staðsett í Björgunarmiðstöðinni að Skógarhlíð 14, Reykjavík. Samhæfingarstöðin er
virkjuð að fullu þegar NEYÐARSTIGI hefur verið lýst yfir og eftir það fer samræming og
stjórnun aðgerða fram í stöðinni. Á HÆTTUSTIGI hefst undirbúningur vegna virkjunar og er
þá hluti áhafnar að störfum í stöðinni. Samhæfingarstöðin skipuleggur stuðning við
heilbrigðisstofnanir samkvæmt beiðni hverju sinni. Landlæknir ber ábyrgð á
heilbrigðisþjónustu þegar SST er virkjuð.

Almannavarnanefndir
Almannavarnir eru samnefnari viðbragða og úrræða þegar hættu- og neyðarástand skapast í
samfélaginu. Í hverju sveitarfélagi starfar almannavarnanefnd sem sveitarstjórn skipar. Í
almannavarnanefnd Eyjafjarðar sitja lögreglustjóri, slökkviliðsstjóri, bæjarverkfræðingur,
yfirlæknir HSN á Akureyri ásamt einum aðila frá hverjum af þremur stærstu
byggðakjörnunum í Eyjafirði. Hlutverk almannavarnanefndar Eyjafjarðar er að móta stefnu
og skipuleggja starf að almannavörnum í héraði í samræmi við lög um almannavarnir nr.
82/2008.

Aðgerðastjórn almannavarnanefnda
Aðgerðastjórn (AST) er sameiginleg aðgerðastjórn viðbragðsaðila. Samkvæmt lögum um
almannavarnir nr. 82/2008 er stjórn aðgerða í héraði í höndum lögreglustjóra þegar
almannavarnaástand ríkir. Hann situr í aðgerðastjórn ásamt fulltrúa almannavarnanefndar
Eyjafjarðar, fulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar, fulltrúa Rauða kross Íslands og
fulltrúum hlutaðeigandi viðbragðsaðila. Aðgerðastjórn ber ábyrgð á stjórnun aðgerða í sínu
umdæmi og sinnir upplýsingaskyldu gagnvart SST og almannavarnanefnd (mynd 5.1.).

Vettvangsstjórn almannavarnanefnda
Við slysstað er skipuð vettvangsstjórn (VST) sem ber ábyrgð á heildarstjórnun og
samhæfingu aðgerða á vettvangi. Störf vettvangsstjórnar og fjöldi starfsfólks í stjórninni er
ávallt háð umfangi og eðli aðgerðarinnar. Vettvangsstjórn skipar verkþáttastjóra,
björgunarstjóra, aðhlynningarstjóra, gæslustjóra og flutningastjóra. Vettvangsstjórn skipar
einnig fólk í fjarskipti og skráningu. VST sinnir upplýsingaskyldu gagnvart aðgerðastjórn
(mynd 5.1.).

Viðbragðsáætlun SAk
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Aðhlynningarstjóri
Aðhlynningarstjóri stjórnar og samhæfir sjúkrahjálp á vettvangi. Viðbragðsstjórn SAk skipar
sinn aðhlynningarstjóra (AHS) sem gefur sig fram við vettvangsstjóra. Aðhlynningarstjóri er
hluti af greiningarsveit SAk. Hann hefur yfirumsjón með undirbúningi á móttöku þolenda frá
slysstað á söfnunarsvæði slasaðra. Sjá nánar gátlista aðhlynningarstjóra á bls. 39.

Samhæfingarstöðin SST
Aðgerðastjórn AST
Vettvangsstjórn VST

Aðhlynningarstjóri AHS
Greiningarsveit

Viðbragðsstjórn SAk

Bráðadeildir




Svæfinga- og
gjörgæsludeild
Bráðamóttaka
Skurðstofa

Stoð- og
þjónustudeildir

Legudeildir

Mynd 5.1. Stjórnskipulag almannavarna og tenging þess við SAk

5.2

Stjórnskipulag heilbrigðisstofnana innan skipulags almannavarna

Þegar hætta steðjar að er stjórnskipulag almannavarna virkjað og eftir það fara samskipti við
heilbrigðisstofnanir fram samkvæmt þeirra viðbragðsáætlunum. Samkvæmt mynd 5.1 tala
þeir sem eru með sama lit saman á sömu rás á TETRA. Aðhlynningarstjóri gæti þurft að vera
með tvær talstöðvar. Því er gott að hafa í huga að skipa aðstoðarmann aðhlynningarstjóra.

Viðbragðsstjórn
Forstjóri SAk skipar viðbragðsstjórn (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. Forstjóri skipar jafnframt
formann VBS (mynd 5.1.). Í VBS sitja eftirfarandi aðilar:
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Viðbragðsstjórn SAk, VBS
Forstjóri
Framkvæmdastjóri húkrunar, bráða-, fræðslu- og gæðasviðs (formaður)
Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs
Framkvæmdastjóri lækninga og handlækningasviðs
Staðgengill framkvæmdastjóra hjúkrunar
Staðgengill framkvæmdastjóra lækninga
Forstöðumaður tækni- og innkaupadeildar
Mannauðsstjóri
Öryggisstjóri
Fræðslustjóri
Gæðastjóri

VBS sinnir heildarstjórnun og samhæfingu á öllu því sem viðkemur atburðinum innan SAk.
Mynd 5.2. á bls. 13 lýsir hlutverki VBS og staðsetningu hennar innan stjórnskipulags
almannavarna. Verkefni VBS eru talin upp í gátlista á bls. 28-29.
Aðsetur VBS er á starfsmannaherbergi BMT, 1. hæð, sími 463 0814 (varanúmer 463 0808).
Einnig hefur VBS fundarherbergi á 1. hæð til ráðstöfunar.
Netfang VBS er vidbragdsstjornsak@gmail.com

Millistjórnendur
Millistjórnendur SAk starfa samkvæmt sínum starfslýsingum nema ef viðbragðsáætlun og
fyrirmæli frá VBS kveða á um annað.

Viðbragðsáætlun SAk
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Stjórnkerfið - grunneiningar-hlutverk-tenging
Aðgerðastjórn innan umdæmis
AST






Yfirstjórn og samhæfing aðgerða innan
umdæmis
Stuðningur fyrir vettvangsstjóra
Samskipti og yfirsýn vegna starfseininga
innan umdæmis
Flutningur slasaðra innan umdæmis
Aflar bjarga innan umdæmis

Samhæfingarstöð í Reykjavík
SST
 Yfirsýn og samhæfing á landsvísu og aðstoð
ríkisstofnana
 Stuðningur fyrir aðgerðastjórn
 Aðstoð vegna samskipta á milli ríkisstofnana
og á milli umdæma
 Flutningur slasaðra á milli umdæma
 Aflar bjarga utan umdæmis

Vettvangsstjórn við slysstað
VST






Yfirstjórn og samhæfing aðgerða á vettvangi
Upplýsingamiðlun til AST
Óskar eftir björgum á vettvang
Kallar eftir AHS
Greiningarsveit vinnur undir stjórn VST

Viðbragðsstjórn SAk
VBS








Ákvörðun og fyrirmæli um viðbragðsstig SAk
o Óvissustig
o Hættustig
o Neyðarstig
Stjórn og samhæfing viðbúnaðar og aðgerða á SAk
Tryggir samskipti (fjarskipti / símasamband) við aðra viðbragðsaðila, aðrar
heilbrigðisstofnanir innan umdæmis og samráð við AST / SST
Upplýsir AST / SST um framvindu
Sendir greiningarsveit á vettvang og tryggir samskipti við hana
Skipar AHS og tryggir samskipti við hann

Greiningarsveit
sv
Verkefni

Móttaka á heilbrigðisstofnun

Legudeildir

Stoðdeildir

Verkefni

Verkefni

1.1.1.2
Verkefni

Mynd 5.2. Stjórnskipulag /hlutverk almannavarna og heilbrigðisstofnana
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5.3

Sálrænn stuðningur og áfallahjálp.

Samráðshópur áfallahjálpar innan SST
Samráðshópur áfallahjálpar innan SST er virkjaður þegar ástæða þykir til og er hópurinn
kallaður út af heilbrigðisstarfsmönnum innan SST. Fulltrúi landlæknis er hópstjóri og boðar til
fyrsta fundar. Í hópnum sitja einnig verkefnastjóri heilbrigðismála hjá almannavarnadeild
ríkislögreglustjóra (RLS), fulltrúi áfallahjálparmiðstöðvar hjá LSH, fulltrúi RKÍ og fulltrúi
Þjóðkirkjunnar. Samráðshópur SST mótar aðgerðastefnu, samhæfir aðgerðir og styður við
samráðshóp áfallahjálpar í viðkomandi umdæmi eða umdæmum.

Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi
Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi er kallaður saman þegar tilefni þykir. Hópurinn velur
sér hópstjóra. Frumkvæði að myndun hópsins kemur frá aðilum innan umdæmis en
samráðshópur áfallahjálpar innan SST getur einnig hvatt til myndunar hópsins. Í hópnum
eiga sæti: svæðisfulltrúi frá RKÍ, fulltrúi Þjóðkirkjunnar, fulltrúi heilbrigðisstofnunar innan
umdæmis og fulltrúi félagsþjónustu innan umdæmis.
Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi starfar með aðgerðastjórn í umdæminu og í samráði
við samráðshóp SST. SAk getur leitað til samráðshóps í umdæmi varðandi aðstoð við
sálrænan stuðning til aðstandenda eða annarra þolenda.
Mynd 5.3 á bls. 15 sýnir nánar skipulag áfallahjálpar sem veitt er almenningi á neyðartímum.

Áfallateymi á SAk
Viðbragðsstjórn SAk skipuleggur útköll vegna áfallahjálpar. Áfallateymi SAk hefur til
ráðstöfunar húnsæði í Seli. Sjá nánar gátlista áfallateymis á bls. 46.

Viðbragðsáætlun SAk
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Samráðshópur áfallahjálpar innan SST
Samhæfing og ráðgjöf
Hópstjóri - Fulltrúi landlæknis
Verkefnastjóri heilbrigðismála avd-RLS
Fulltrúi áfallamiðstöðvar LSH
Fulltrúi RKÍ
Fulltrúi Þjóðkirkjunnar

Aðgerðastjórn umdæmisins

Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi
Samhæfing og stjórnun
Fulltrúi heilbrigðisþjónustu / áfallateyma
Fulltrúi RKÍ / svæðisfulltrúi
Fulltrúi kirkju í umdæmi
Fulltrúi félagsþjónustu í umdæmi

Verkefni 1. stigs áfallahjálpar

Verkefni 2. stigs áfallahjálpar

Sálræn skyndihjálp

Sérhæfður stuðningur

Sálrænn stuðningur - Upplýsingar og fræðsla
Virkjun stuðningskerfis - Mat á áhættuþáttum

Sérhæfð úrvinnsla - Eftirfylgd

Verkeiningar

Verkeiningar

Fjöldahjálp RKÍ

Áfallahjálparteymi

Kirkjan og trúfélög

Kirkjan

Heilbrigðisþjónusta
Áfallahjálparteymi
Félagsþjónustan
Aðrir: Björgunarsveitir, flugrekendur og aðrir

Heilbrigðisþjónusta
Félagsþjónusta

Mynd 5.3. Skipulag áfallahjálpar á neyðartímum.
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6

Starfssvæði

Í þessum kafla er fjallað um þau starfssvæði sem nota þarf þegar tekist er á við hverskonar
vá. Húsnæði SAk skal að jafnaði notað samkvæmt lýsingu á starfssvæðiskortum SAk í kafla 10
á bls. 69-72. Ljóst er að ekki reynist alltaf þörf fyrir að virkja öll svæðin. Þó þarf engu að síður
að gera ráð fyrir þeim í viðbragðsáætlun stofnunarinnar.
Helstu starfssvæði:


Aðalinngangur



Aðhlynning / biðsvæði innan dyra C gænir gulir rauðir



Aðhlynning / biðsvæði innan dyra D grænir



Aðkoma sjúkrabíla (að og frá) grænir gulir rauðir C inngang



Aðkoma sjúkrabíla (að og frá) grænir D inngang



Aðsetur viðbragðsstjórnar (aðal og vara)



Almenn göngudeild/móttaka slasaðra grænir



Apótek



Áfallateymi



Bráðamóttaka / móttaka slasaðra gulir og rauðir



Göngudeild bráðamóttöku / móttaka grænir



Búnaður greiningarsveitar og staðsetning hans



Fjölmiðlaupplýsingar



Vörulager, hjúkrunarvörur



Móttaka aðfanga



Móttaka aðstandenda



Móttaka farsóttasjúklinga og þolenda eitrana / geislunar



Móttaka og varsla látinna



Myndgreiningadeild



Rannsóknadeild og Blóðbankinn



Símavakt



Skurðstofa



Svæfinga- og gjörgæsludeild



Söfnunarsvæði utanhúss vegna rýmingar stofnunar



Söfnunarsvæði slasaðra ef ekki er unnt að setja upp slíkt svæði á
slysstað, kennslustofa K1



Þyrlupallur

Viðbragðsáætlun SAk
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Aðalinngangur
Aðalinngangur SAk er B-inngangur
Aðhlynning / biðsvæði innan dyra
Biðsvæði innan dyra eru þrjú: biðstofan hjá BMT og biðstofa hjá göngudeild BMT (hjá
krabbameinsleit), gengið inn um C-inngang og biðstofa almennrar göngudeildar, gengið inn um Dinngang.
Aðkoma sjúkrabíla
Gulir og rauðir sjúklingar: sjúkrabílarnir koma að BMT um C-inngang. Grænir sjúklingar: Ef göngudeild
BMT er notuð koma sjúkrabílar um C-inngang, annars að almennri göngudeild um D- inngang.
Aðkoma sjúkrabíla er vel merkt og skal umferðin vera eins og sýnt er á svæðiskorti á bls. 69. Teppist
aðkomuleiðir að spítalanum ákveður viðbragðsstjórn breytta aðkomu og lætur setja upp vegvísa.
Aðsetur viðbragðsstjórnar (VBS)
Aðsetur VBS er á starfsmannaherbergi BMT á 1. hæð, sími 463 0814 / símanúmer til vara er
4630808. Einnig hefur VBS fundarherbergi á 1. hæð til ráðstöfunar (inni á gangi hjá trúarlegri
þjónustu). Netfang VBS er vidbragdsstjornsak@gmail.com
Almenn göngudeild / móttaka slasaðra grænir
Fari fjöldi slasaðra samanlagt yfir 12 manns skal almenna göngudeildin opnuð og grænir sjúklingar
skoðaðir þar. Aðkoma: Inngangur D.

Apótek
Apótek er staðsett í kjallara SAk (K1).

Áfallateymi
VBS skipuleggur útköll vegna áfallahjálpar. Áfallateymi SAk hefur til ráðstöfunar húsnæði í Seli.

Bráðamóttaka / móttaka slasaðra gulir rauðir
BMT er staðsett á 1. hæð C-inngangur. Þangað skal stefnt öllum slösuðum og veikum sem þurfa á
aðstoð að halda.

Göngudeild bráðamóttöku / móttaka slasaðra grænir
Göngudeild BMT er staðsett á 1. hæð C-inngangur. Fari heildarfjöldi í slysi ekki yfir 12 manns skal
göngudeild BMT opnuð og grænir sjúklingar skoðaðir þar.

Búnaður greiningasveitar
Búnaður greiningarsveitar er geymdur í skáp á gangi fyrir framan BMT. (Við rauðu eldvarnardyrnar
hjá röntgengangi, lyklar í lyfjaherbergi). Búnaðurinn samanstendur af greiningabúnaði (fyrir
bráðaflokkun og áverkamat) og búnaði til sérhæfðrar sjúkrahjálpar (sjá atriðalista í fylgiskjali 1 bls
78).
Fjölmiðlaupplýsingar
Sé þörf á að veita fjölmiðlum upplýsingar skal fjölmiðlafólki vísað í kennslustofuna á 2. hæð. Gengið
inn um B-inngang. Umsjón með miðlun upplýsinga til fjölmiðla er í höndum forstjóra SAk.
Vörulager, hjúkrunarvörur
Vörulager og vörumóttaka eru staðsett í kjallara (K1) – inngangur milli C og D inngangs.
Móttaka aðfanga
Starfsfólk vörulagers tekur á móti aðföngum í vörumóttöku.
Móttaka aðstandenda
Aðsetur aðstandenda er í Seli þar sem sáluhjálp og áfallahjálp verður veitt af áfallateymi SAk,
prestum og geðlæknum. 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 og presta.
Móttaka farsóttarsjúklinga, þolendur eitrana / geislunar
Farsóttarsjúklingar skulu koma inn um skilgreindan inngang á BMT, sjá viðbragðsáætlun um þolendur
eitrana / geislana*.
*áætlun í vinnslu
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 þar sem aðstaða til
Krabbameinsleitar er staðsett. Aðkoma frá BMT.
Myndgreiningadeild
Myndgreiningadeild er staðsett við hliðina á BMT á 1. hæð.
Rannsóknadeild og Blóðbankinn
Rannsóknadeild er staðsett í kjallara (K1).
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Símavakt
Símavakt er við aðalinngang SAk. (B-inngangur).

Skurðstofa
Skurðstofa er staðsett á 2. hæð (við hliðina á svæfinga og gjörgæsludeild). Gott aðgengi er frá BMT
með lyftu. Til vara er hægt að nýta speglunarstofu á 1. hæð sem skurðstofu.
Svæfinga- og gjörgæsludeild
Gjörgæslan er staðsett á 2. hæð, beint fyrir ofan BMT. Gott aðgengi er frá BMT með lyftu upp á
gjörgæslu.
Söfnunarsvæði utanhúss vegna rýmingar stofnunar
Útskrift, tilfærsla eða rýming er umfangsmikið verkefni þegar spítalinn þarf skyndilega að taka á móti
miklum fjölda slasaðra og veikra eða þarf að rýma einstaka deildir eða hús vegna umfangsmikilla
skemmda eða bilana. Við fjöldaútskrift, tilfærslu eða rýmingu eru sjúklingar að öllu jöfnu fluttir út um
inngang B eða til vara inngang vörumóttöku. Viðkomandi deildir sjá um útskrift eða tilfærslu
sjúklinga sem hjúkrunarfræðingar tilkynna aðstandendum samkvæmt gátlistum viðkomandi deilda
og deildarritarar halda skrá yfir. Sjá einnig rýmingaráætlun SAk.

Söfnunarsvæði slasaðra, kennslustofa K1
Ef ekki er unnt að setja upp söfnunarsvæði slasaðra á slysstað má opna kennslustofu í K1 og opna inn
í sal sjúkraþjálfunar. Þar getur greiningarsveit SAk metið slasaða og forgangsraðað í skoðun á BMT.
Aðkoma sjúkrabíla verður þá um inngang D.
Þyrlupallur
Þyrlupallur er staðsettur á lóð SAk, sunnan við BMT.

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Áhættumat stofnunar

Fjöldi íbúa á upptökusvæði SAk er 25 – 30.000 íbúar
Helstu áhættuþættir í nánasta umhverfi SAk eru meðal annars:





Alþjóðlegur flugvöllur með sívaxandi starfsemi
Stórt skíðasvæði sem dregur til sín fjölda skíðamanna á ári hverju
Mikill ferðamannaiðnaður (rútuferðir, skemmtiferðaskip, þyrluskíðun o.fl.)
Fjölmörg íþróttamót á ári hverju með miklum fjölda þátttakenda.

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 er hægt að taka á móti. Hinsvegar fer það
mikið eftir eðli atburðar.
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 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
fjórum skurðstofum.

Öndunarvélar

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

Faraldur

Reiknað með 2-3 í öndunarvélum (flytja burt þá sem þurfa hjarta og
lungnavél eða líklegir til þess), og með tilfæringum á sjúkrahúsinu er
hægt að leggja inn 20 til 30 manns en það þýðir að öll starfsemi önnur
en bráðastarfsemi leggst niður á meðan.
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Gátlistar

Almennar upplýsingar

Bls. 23

Skipurit vegna háskastiga (óvissu-, hættu- og neyðarstigs)

Bls. 25 - 27

Gátlistar deilda

Bls. 28 - 66

Bráðamóttaka

Bls. 28-43

Viðbragðsstjórn

28

Vakthafandi sérfræðingur í bæklunarlækningum

30

Vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku

31

Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði

32

Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði

33

Stjórnandi hjúkrunarfræðingur

34

Stjórnandi læknir

35

Greiningarsveit

36

Móttökuteymi á bráðamóttöku

37

Meðferðarteymi á bráðamóttöku

38

Aðhlynningarstjóri

39

Móttöku/læknaritarar á bráðamóttöku

40

Starfsfólk sem ekki hefur skilgreint annað skilgreint hlutverk í viðbragðsáætlun

41

Móttaka grænna sjúklinga (almenna göngudeildin eða göngudeild BMT)

42-43

Aðrar viðbragðseiningar í stafrófsröð

Bls. 44-66

Almenn göngudeild

44

Apótek

45

Áfallateymi / Trúarleg þjónusta / Sálfræðingar

46

Barnadeild

47

Eldhús og matsalur

48

Fæðingadeild

49

Geðdeild (legu-, dag- og göngudeild)

51

Húsumsjón, tæknideild og vörulager

52

Kristnesspítali

53

Lyflækningadeild

54

Myndgreiningadeild

56

Rannsóknadeild (blóðbankinn meðtalinn)

58

Símavakt

59

Sjúkraflug - læknir

60

Skurðlækningadeild

61

Skurðstofa og dauðhreinsun

63

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Svæfinga- og gjörgæsludeild

64

Tölvu- og upplýsingadeild

66
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Almennar upplýsingar
Viðbúnaður deilda
Hver deild eða starfshópur hefur gátlista í viðbragðsáætluninni. Hver deild eða starfseining skal eiga
viðbragðsáætlunina í heild sinni svo og aukaeintök af sínum gátlistum. Eyðublöð skulu vera
aðgengileg eftir því sem við á.
Á hverri deild skal vera starfsmannaskrá með nafni, heimilisfangi og símanúmeri hvers starfsmanns
deildarinnar.
Skráin skal yfirfarin og endurnýjuð í þríriti fyrsta virkan dag hvers mánaðar.



Eitt eintak er á deild í möppu merkt “VIÐBRAGÐSÁÆTLUN”
Ritari framkvæmdastjórnar skal tryggja að eitt eintak starfsmannaskrá sé á eftirtöldum
stöðum:
o Möppu VBS á BMT
o Símavakt
o Innri vef SAk

Innköllun starfsfólks
Sérhver starfsmaður, sem kallaður er til vinnu vegna hópslyss, kemur til starfa á sínum venjulega
vettvangi og vinnustað og stjórnendur einstakra deilda og eininga eru þeir sömu og venjulega.
Það er lagaleg og siðferðisleg skylda hvers borgara að koma til hjálpar þegar um alvarlega vá er að
ræða. Þetta gildir jafnt um starfsfólk sjúkrahúsa og aðra samfélagsþegna. Samkvæmt
viðbragðsáætluninni er kvaðning starfsliðs að jafnaði í höndum hverrar deildar fyrir sig í samráði við
VBS. Athuga ber að ekki er skynsamlegt að kalla út hvern einasta starfsmann, jafnvel ekki við fulla
virkjun, því að einhverjir verða að geta leyst af þegar fyrstu lotu aðgerða lýkur.
Stjórnendur deilda (og aðrir sem hafa ákveðin hlutverk skv. þessari áætlun) eiga að nýta sér
gátlistana og merkja við jafnóðum og verkefnum er lokið. Yfirmenn hverrar deildar bera ábyrgð á að
þeirra starfsfólk fái reglubundna þjálfun í viðbúnaði við hverskonar vá og að réttir gátlistar og listar
yfir starfsfólk séu til taks í vinnumöppu deildarinnar.
Forstöðumenn bera ábyrgð á því að kynna nýju starfsfólki áætlunina.
Allt starfsfólk spítalans skal leggja áherslu á að kynna sér þá hluta skipulagsins, sem eiga við þá deild
sem það starfar við. VBS ber ábyrgð á því að þjálfun starfsmanna sé viðhaldið með reglulegum
æfingum (sjá þjálfunaráætlun í fylgiskjali 3).

Forgangsröðun og skráning
Bráðaflokkun á slysstað
Við bráðaflokkun í hópslysi, eitrunum, geislun og hugsanlega farsótt skiptir gott og skilvirkt
bráðaflokkunarkerfi miklu, því tilhneiging er til þess að yfirflokka með þeim afleiðingum að ekki er
tryggt að “réttur” sjúklingur gangi fyrir. Bráðaflokkunarkerfið gefur möguleika á því að forgangsflokka
sjúklinga í hópslysi, eitrunum, geislavá og í farsóttum.
Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Bráðaflokkunarkerfið skiptist í tvo hluta: Bráðaflokkun á vettvangi, sem er einföld og fljótleg og
áverkamat sem notað er á söfnunarsvæði slasaðra og í sjúkraflutningum (sjá fylgiskjal 2).





Rauður (Forgangur 1) litur táknar að líf eða limir sjúklings eru í hættu og að hann þurfi
sjúkraflutning sem bráðast.
Gulur (Forgangur 2) litur táknar, að sjúklingur þurfi sjúkraflutning en geti þó beðið um stund.
Grænn (Forgangur 3) litur táknar að sjúklingur þurfi ekki nauðsynlega sjúkraflutningatæki
eða verði fluttur með þeim síðustu.
Svartur litur táknar að sjúklingur sé látinn.

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 BMT SAk er:
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ESI 1

Þarfnast meðferðar strax

ESI 2

Þarfnast meðferðar innan 10 mín

ESI 3

Getur beðið í 30 mín fram að endurmati

ESI 4

Getur beðið í 60 mín fram að endurmat

ESI 5

Getur beðið í 120 mín fram að endurmati
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SKIPURIT KVAÐNINGAR VEGNA ÓVISSUSTIGS
ÓVISSUSTIG: Einkennist af atburðarás sem er yfirvofandi eða hafin, og ætla má að geti leitt til þess
að öryggi fólks eða byggðar sé stefnt í hættu (grænn litur í gátlistum).
Aðgerðir á þessu stigi á SAk eru einungis á höndum vaktstjóra hjúkrunar á BMT og fulltrúa úr
viðbragðsstjórn.

Mynd 8.1 Skipurit kvaðningar vegna óvissustigs

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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SKIPURIT KVAÐNINGAR VEGNA HÆTTUSTIGS
HÆTTUSTIGI er lýst yfir ef upplýsingar leiða í ljós að alvarlegt slys eða önnur vá hefur orðið. Þetta
stig getur falið í sér virkjun hluta af starfsemi stofnunar (gulur litur í gátlistum).
Aðgerðir á þessu stigi á SAk eru að mestu bundnar við VBS og BMT.

Mynd 8.2 - Skipurit kvaðningar vegna hættustigs

26
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SKIPURIT KVAÐNINGAR VEGNA NEYÐARSTIGS
Neyðarstigi er lýst yfir þegar SAk ræður að öllum líkindum ekki við atburðinn án utanaðkomandi
aðstoðar (rauður litur í gátlistum).
Aðgerðir á þessu stigi á SAk geta snert alla starfsemi spítalans.

Mynd 8.3 - Skipurit kvaðningar vegna neyðarstigs

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS – VIÐBRAGÐSSTJÓRN (VBS) SAk
Viðbragðsstjórn SAk kemur saman í starfsmannaherbergi bráðamóttöku
Vaktstjóri hjúkrunar BMT kallar út fulltrúa viðbragðsstjórnar (hringir í alla þrjá klínísku
framkvæmdastjórana) og tekur ákvörðun um viðbragðsstig (óvissustig, hættustig, neyðarstig) í
samráði við þá. Náist ekki í neinn framkvæmdastjóra skal kalla út staðgengla þeirra.
Að því loknu kalla fulltrúar VBS út aðra fulltrúa VBS út eftir eðli atburðar
Viðbragðsstjórn

□

□



Framkvæmdastjóri hjúkrunar, bráða,- fræðslu- og gæðasviðs

□

□



Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs

□

□



Famkvæmdastjóri lækninga og handlækningasviðs

□

□



Forstöðumaður tækni og innkaupadeildar

Staðgengill framkæmdastjóra hjúkrunar, staðgengill framkvæmdastjóra lækninga
□

□

Mannauðsstjóri

□

□

Öryggisstjóri
Fræðslustjóri

□

□

Gæðastjóri
Fulltrúar viðbragðsstjórnar kalla út eða tryggja útköll:

□

□



Öðrum í viðbragðsstjórn

□

□



Símavakt

□

□



Húsumsjón

□

□



Tæknimann

□

□



Forstöðumann í eldhúsi

□

□



Lyfjafræðing

□

□



Starfsfólk á vörulager

□

□



Forstöðumann tölvu- og upplýsingatæknideildar

□

□



Forstöðusjúkraþjálfara



Annað starfsfólk eftir þörfum s.s. starfsfólk skrifstofu, iðjuþjálfa, ritara

Hlutverk viðbragðsstjórnar
□ □ □



Mat á eðli og umfangi hópslyssins (óvissu-, hættu- eða neyðarstig)





Skipar stjórnanda viðbragðsstjórnar

□ □ □



Stjórnandi VBS skiptir verkefnum niður á meðlimi VBS
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□ □ □

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 á slysavettvangi (SSS) í
samráði við vettvangsstjórn (VST)

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

□ □ □



Upplýsir stjórnendur viðbragðseininga stofnunarinnar

□ □ □



Tilkynnir formanni áfallateymis um viðbragðsstig stofnunar

□ □ □



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 eða almennri göngudeild (hefur samband við HSN Akureyri 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

□ □ □



Aðgerðaskráning atburða í tímaröð



Skipar fulltrúa í samráðshóp áfallahjálpar í umdæminu skv. skipulagi á mynd 5.3,
bls. 15
Skipar umsjónaraðila með söfnunarsvæði aðstandenda og söfnunarsvæði látinna á
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

□

□



Ákveður hvenær óhætt er að aflétta viðbragðsstigi

□

□



Nota skal sömu boðleiðir við afboðun og boðun og tilkynna 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 áfallateymi SAk

□

□

□

□




Fara yfir atburðarásina ásamt starfsfólki og meta hvernig til tókst á hverri einingu
fyrir sig
Skila skýrslu um aðgerðir til VBS innan viku frá hópslysi
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Óvissustig

Hættustig

Neyðarstig

□

□

□

HÓPSLYS
Vakthafandi sérfræðingur í bæklunarlækningum
Mætir á SAk
Kallar út

□

□

□ □ □



Forstöðulækni bæklunarlækninga

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

□

□

□

□



Bæklunarlækni

□

□



Lyflækni

□

□



Barnalækni

□

□



Hjúkrunarfræðing BMT í samráði við vaktstjóra hjúkrunar á BMT

□

□

Skipar starfsfólk í greiningarsveit

Undirbýr brottför greiningarsveitar í samráði við vaktstjóra hjúkrunar á BMT
Að þessu loknu fer vakthafandi sérfræðingur í bæklunarlækningum í eitt af eftirfarandi
hlutverkum sem viðbragðsstjórn (VBS) ákveður

□

□



Stjórnandi greiningarsveit

□

□



Stjórnandi læknir
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Óvissustig

Hættustig

Neyðarstig

HÓPSLYS

□

□

□

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

□

□

□

□

1.
2.
3.
4.
5.

Hvað gerðist.
Fjölda slasaðra / veikra og ástand þeirra (bráðaflokkun og áverkamat)
Staðsetningu atburðar
Hver tilkynnir.
Aðstæður á vettvangi. Hættur, veðurfar og fleira.

Kallar út fulltrúa viðbragðsstjórnar (alla þrjá klínísku framkvæmdastjórana) og tekur ákvörðun
um viðbragðsstig (óvissustig, hættustig, neyðarstig) í samráði við þá. Ef ekki næst í þá, þá þarf
að kalla út staðgengla þeirra)

□□

□

□

□



Framkvæmdstjóri hjúkrunar, bráða,- fræðslu- og gæðasviðs

□

□



Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs

□

□



Famkvæmdastjóri lækninga og handlækningasviðs

□

□



Forstöðumaður tækni og innkaupadeildar

□

□

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 vanan hjúkrunarfræðing í greiningarsveit

□

□

Athugar og stillir tetrastöðvar á Blár 6-5
Kallar út í samráði við forstöðuhjúkrunarfræðing

□

□



Hjúkrunarfræðinga

□

□



Móttökuritara

□

□



Læknaritara

□

□



Aðstoðarfólk

□

□



Forstöðulæknaritara (691-4262)

Lætur hefja undirbúning á
□

□



útskrift sjúklinga og rýmingu deildar

□

□



flutningi skoðunarbekkja frá öðrum deildum (þar sem við á)

□

□



Hefur undirbúning fyrir móttöku grænna sjúklinga á Göngudeild BMT eða Almennri
göngudeild

□

□

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

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Hættustig

Neyðarstig
□

Óvissustig

□

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

□

□



Vaktstjóra hjúkrunar á svæfinga- og gjörgæsludeild

□

□



Vaktstjóra hjúkrunar skurðlækningadeild

□

□



Vakthafandi svæfinga- og skurðstofuteymi

□

□



Vaktstjóri hjúkrunar á fæðingardeild

Kallar út
□

□



Vakthafandi bæklunarlækni

□

□



Vakthafandi skurðlækni

□

□



Vakthafandi svæfingalækni

□

□



Vakthafandi röntgenlækni

□

□



Vakthafandi geislafræðing

□

□



Vakthafandi svæfinga- og skurðstofuteymi

□

□



Vakthafandi fæðingarlækni

□
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Gefur sig fram við stjórnandi lækni á BMT að útköllum loknum sem ákvarðar frekara
□
hlutverk.
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Hættustig

Neyðarstig

Óvissustig

□

□

HÓPSLYS
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 lyflæækningadeild

□

□



Vaktstjóri hjúkrunar á geðdeild

Kallar út
□

□



Vakthafandi lyflækni – sem fer með greiningarsveit

□

□



Vakthafandi barnalækni – sem fer með greiningarsveit

□

□



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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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS

□ □ □

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)
Skipar „stjórnanda hjúkrunar“ í teymi á „græna svæði“ (ef þörf er á frekari mannskap á að
hringja í forstöðuhjúkrunarfræðing Almennu göngudeildarinnar, einnig má hafa samband við
HSN Akureyri til að fá aukinn mannskap)

□

□

Tryggir að greiningarsvæði sjúklinga í móttöku sé tilbúið

□

□

□

□

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 eða
almennri göngudeild

□

□

Tryggir flutning "ambulansa" 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)

□

□

□

□

□

□

□

□

34




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 eða almennri
göngudeild eða í samvinnu við viðbragðsstjórn



Forgangsröðun á nýjum og/eða endurkomusjúklingum sem koma um biðstofu

Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Hættustig

Neyðarstig

Óvissustig

HÓPSLYS

□

□

Forstöðulæknir BMT eða staðgengill hans

□

□

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 sjúklinga í móttöku sé tilbúið

□

□

Tryggir að útköll á læknum og unglæknum séu í samræmi við atburð

□

□

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

Stjórnandi læknir á BMT

Skipar lækni í teymi á „græna svæði“ á göngudeild BMT eða almennri göngudeild
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

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

□

□

Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til VBS

Hefur yfirsýn yfir flæði sjúklinga í samráði við stjórnandi hjúkrunarfræðing á BMT


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
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Greiningarsveit

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
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 fylgiskjal nr 1 bls 78)

Skipuleggur störf greiningarsveitar í samvinnu við aðhlynningarstjóra (AHS)
Tryggir að fjarskiptasambandi og samskiptum sé komið á við eftirfarandi, (sjá mynd um
samskipti í kafla 9) í samvinnu við aðhlynningarstjóra:
□ □ □



Viðbragðsstjórn SAk



Vettvangsstjóra



Aðgerðastjórn



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)

□

□



Hjúkrunarfræðingur af BMT í samráði við vaktstjóra hjúkrunar á BMT

□

□



Barnalæknir

□

□



Lyflæknir

□

□



Vakthafandi HSN læknir (þegar vá hefur átt sér stað í umdæmi HSN)

□

□



Aðhlynningarstjóri (er að jafnaði hjúkrunarfræðingur á BMT)

Búnaður og undirbúningur greiningarsveitar, búnaðarlista má sjá bls. 78:
Flutningur greiningarsveitar
Flutningur búnaðar: þjónustubifreið SAk (hafa samband við húsumsjón á vakt), mannskapur fer
í leigubíl

□ □ □

Hlutverk greiningarsveitar:

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

□ □ □



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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Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Hættustig

Neyðarstig

Óvissustig

HÓPSLYS

□

□

Stjórnandi læknir og hjúkrunarfræðingur skipa í móttökuteymi

□

□

Hjúkrunarfræðingur og ritari mynda teymi við hurð að sjúkrabílainngangi

□
□

□

□

□

□

□

□

□

Móttökuteymi á BMT
Hjúkrunarfræðingur og ritari

□Hlutverk greiningarteymis
Yfirfer nauðsynlegan búnað


Eyðublöð sjúklings (úr hópslysamöppu)

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

□

□

Miðlar upplýsingum til stjórnenda

□

□

Afhendir sjúkling til teymis

□

□

Tilkynnir sig til stjórnenda þegar móttöku sjúklinga er lokið

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Meðferðarteymi lækna og hjúkrunarfræðinga á BMT

□

□

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

Óvissustig

Hættustig

HÓPSLYS

□

□Hlutverk meðferðarteymis

□

□

□

□



Sog og súrefni

□

□



Skjái (monitor) - blóðþrýstingsmæla, súrefnismettunarmæla o.fl.

□

□



Allt til nálauppsetninga og blóðprufutöku

□

□



Vökva og vökvasett

□

□



Skoðunaráhöld (hlustunarpípu, tunguspaða, otoskop og vasaljós)

□

□



Umbúðir, spelkur, hanskar

□

□



Lín, teppi og sængur

□

□

Annast greiningu og meðferð sjúklinga

□

□

Skráir upplýsingar fyrir sjúklinga

□

□

□

□

Miðlar upplýsingum til stjórnandi læknis og hjúkrunarfræðings

□

□

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

□

□

Við útskrift/innlögn sjúklings skal hafa samráð við stjórnendur

□

□

Teymið tilkynnir stjórnendum þegar það er tilbúið að taka við fleiri sjúklingum
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Yfirfer stæði




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

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
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



Stjórnar og samhæfir sjúkrahjálp á vettvangi og starfsemi á SSS

Hlutverk aðhlynningarstjóra er að hafa yfirumsjón með:
□
□
□



Undirbúningi á móttöku þolenda frá slysstað



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



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 67-68



□

□

Stjórnandi greiningarsveitar og aðhlynningarstjóri skila minnisblaði til viðbragðsstjórnar um
atburðinn innan viku frá hópslysi

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Móttöku/læknaritarar á BMT
Vaktstjóri hjúkrunar á bráðamóttöku kallar út móttöku- og læknaritara

□



Mæta á BMT og fá hlutverk hjá stjórnandi hjúkrunarfræðingi

Hlutverk ritara

□

□

□

□

 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 og prentun límmiða
Ritari í móttökuteymi á gangi BMT
Fyllir út eyðublaðið Skráning hópslysa í samvinnu við hjúkrunarfræðing í móttökuteymi


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

Ritari í móttöku „Græna Svæðis“
□
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Innskrifar sjúklinga
Vinnur önnur störf í samvinnu við stjórnandi hjúkrunarfræðing á græna svæði
Aðstoðar við innskráningu sjúklinga í Sögukerfi þegar kennitala er ljós

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
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

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Móttaka grænna sjúklinga (göngudeild BMT eða almenna
göngudeildin) 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 hjúkrunarfræðings og læknis inni á skoðunarstofu
 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
 Síma 4630 814/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 eða inn á deild í samvinnu við viðbragðsstjórn

Hlutverk teymis í biðstofu (ritari, hjúkrunarfræðingur)


42

Skráning á eyðublað hópslysa:
 Komutími sjúklings


Raðnúmer sjúkling



Númer á greiningarspjaldi



Skráir forgang sjúklings samkvæmt greiningu úr bráðaflokkun/áverkamati

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

sjúklings (SMART)


Merkir sjúkling með armbandi





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 límmiða
Aðstoðar stjórnandi hjúkrunarfræðing við skráningu og yfirsýn yfir sjúklinga

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Almenn göngudeild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði kallar út
□



Vakthafandi lyflækni

□



Vaktstjóri hjúkrunar á Lyflækningadeild

Vakthafandi lyflæknir fer með greiningarsveit en kallar út áður
□



Forstöðulækni og aðra lækna deildarinnar

Vaktstjóri hjúkrunar á Lyflækningadeild kallar út
□



Forstöðuhjúkrunarfræðing á almennri göngudeild

Forstöðuhjúkrunarfræðingur almennrar göngudeildar kallar út
□



Hjúkrunarfræðinga deildarinnar

□



Aðstoðarfólk

Verkefni starfsfólks
Forstöðulæknir og Forstöðuhjúkrunarfræðingur
□



Stjórna starfsemi á deildinni í samvinnu við stjórnendur „græna svæðis“

□



Útskrifa þá sjúklinga, sem geta farið heim



Sjá til þess að almenn göngudeild verði rýmd svo hægt sé að taka við lítt slösuðum
sem ekki þarfnast bráðameðferðar (grænir sjúklingar).

□



Veita upplýsingar til viðbragðsstjórnar varðandi fjölda lausra plássa

□



Undirbúa öll laus rúm fyrir móttöku sjúklinga

□



Aðstoða við móttöku sjúklinga (sjá gátlista „móttöku grænna sjúklinga“)

□



Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni

□

Læknar og hjúkrunarfræðingar
□



Mynda teymi og vinna þau störf sem til falla á deildinni

Aðstoðarfólk
□
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Vinnur þau störf sem til falla auk þess að vera sendiboði

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS - 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

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

| Gátlistar

45

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Áfallateymi SAk / Trúarleg þjónusta / Sálfræðingar
Hlutverk áfallateymis SAk / Trúarlegrar þjónustu

 □□

□



□

□



□



Fulltrúa áfallateymis tilkynnt um viðbragðsstöðu



Viðbragðsstjórn skipar fulltrúa áfallateymis sem fulltrúa SAk í
samráðshóp áfallahjálpar

□



Áfallateymi SAk kallað út í samráði við viðbragðsstjórn

□



Meðlimir áfallateymis SAk mæta í Sel

□



Áfallateymi SAk sér um samskipti við aðstandendur (í samvinnu við RKÍ)

□



Fulltrúi áfallateymis SAk miðlar upplýsingum til viðbragðsstjórnar SAk



Áfallateymi SAk, ásamt stuðningsteymi SAk, leiðir viðrunarfundi fyrir
starfsfólk í lok aðgerða

□

Sálfræðingar SAk
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□



Kallaðir út eftir þörfum (geðlæknir áfallateymis kallar út) – mæta í Sel

□



Vinna í samstarfi við áfallateymi SAk

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS – Barnadeild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði kallar út og tilkynnir:

□

□



Vakthafandi barnalækni (kallar út) sem fer með greiningarsveit ef þörf krefur

□

□



Vakthafandi hjúkrunarfræðingi á Barnadeild (tilkynnir)

Vakthafandi barnalæknir kallar út:
□

Forstöðulækni og sér til þess að allir aðrir læknar deildarinnar séu kallaðir út
Vakthafandi hjúkrunarfræðingur kallar út:

□

Forstöðuhjúkrunarfræðing
Forstöðuhjúkrunarfræðingur kallar út:

□



Hjúkrunarfræðinga

□



Aðstoðarfólk

□



Deildarritara

□



Læknaritara

Verkefni starfsfólks
Forstöðulæknir og forstöðuhjúkrunarfræðingur
□



Stjórna starfsemi á deildinni

□



Athuga hverja hægt er að útskrifa og kalla til aðstandendur

□



Hrinda útskriftum í framkvæmd og útvega heimferðasjúklingum lyf

□



Tilkynna til VBS fjölda rúma (fyrir börn og fullorðna) og aðstöðu sem er til reiðu

□



Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni

□



Sjá til að sjúklingar, sem ekki komast heim fái nægilega aðhlynningu

Læknar og hjúkrunarfræðingar
□



Mynda teymi og vinna þau störf sem til falla á deildinni. Teymin sækja sjúklinga

Aðstoðarfólk
□



Vinnur þau störf sem til falla auk þess að vera sendiboði

Deildarritari
□



Sér um skráningu sjúklinga

□



Útfyllir eyðublöð og vinnur þau störf sem til falla

□



Annast frekari útköll starfsfólks í samráði við forstöðuhjúkrunarfræðing

Læknaritari
□



Vinnur þau störf sem til falla

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Eldhús og matsalur
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Viðbragðsstjórn kallar út
□



Forstöðumann í eldhúsi

Forstöðumaður kallar út
□



Starfsfólk

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

Starfsfólk SAk


Aðstandendur



Sjúkraflutningsaðila



Björgunaraðila

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS – Fæðingardeild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði kallar út og tilkynnir

□

 Vakthafandi fæðingarlækni (kallar út)

□

 Vakthafandi ljósmóður á Fæðingardeild (tilkynnir)
Vakthafandi fæðingarlæknir kallar út

□

 Forstöðulækni og aðra lækna deildarinnar
Vakthafandi ljósmóðir kallar út

□

 Forstöðuljósmóður
Forstöðuljósmóðir kallar út

□



Ljósmæður

□



Sjúkraliða

□



Aðstoðarfólk

□



Deildarritara

□



Læknaritara

Forstöðulæknir Fæðingar- og kvensjúkdóma:
□

Hefur samráð við viðbragðsstjórn um hve margra lækna er þörf í teymisvinnu á BMT
Verkefni starfsfólks
Forstöðulæknir og forstöðuljósmóðir

□
□
□
□






Stjórna starfsemi á deildinni
Athuga hverja hægt er að útskrifa. Þeir sjúklingar sem hægt er að flytja af deildinni
flytjast yfir á aðrar deildir SAk í samvinnu við VBS. Útvega heimferðasjúklingum lyf
Forstöðuljósmóðir myndar teymi ljósmæðra og sjúkraliða til að annast móttöku og
eftirlit bráðasjúklinga
Undirbúa öll laus rúm fyrir móttöku sjúklinga og taka við sjúklingum sem þarf að losa
af gjörgæsludeild og vöknun

□



Fá og flytja upplýsingar til viðbragðsstjórnar varðandi fjölda rúma sem er til reiðu

□



Sjá til að sjúklingar sem ekki komast heim fái nægilega aðhlynningu

□



Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni

Læknar, ljósmæður og sjúkraliðar
□



Mynda teymi og vinna þau störf sem til falla á deildinni. Teymin sækja sjúklinga

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Aðstoðarfólk
□



Vinna þau störf sem til falla á deildinni auk þess að vera sendiboðar

Deildarritari
□



Sér um skráningu sjúklinga

□



Útfyllir eyðublöð og vinnur þau störf sem til falla á deildinni

□



Annast frekari útköll starfsfólks í samráði við forstöðuljósmóður

Læknaritarar
□

50



Vinna þau störf sem til falla á deildinni

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Geðdeild (legudeild, dag- og göngudeild)

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði kallar út og tilkynnir
□



Vakthafandi geðlækni (kallar út)

□



Vakthafandi hjúkrunarfræðingi á Geðdeild (tilkynnir)

Vakthafandi geðlæknir kallar út
□



Forstöðulækni og aðra lækna deildarinnar

Vakthafandi hjúkrunarfræðingur kallar út
□



Forstöðuhjúkrunarfræðing

Forstöðuhjúkrunarfræðingur kallar út
□



Hjúkrunarfræðinga

□



Sjúkraliða

□



Gæsluliða

□



Læknaritara

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



Eru í tengslum við áfallateymi SAk

□
□

Læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og aðstoðarfólk
□



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

Læknaritarar
□



Vinna við skráningu og önnur tilfallandi ritarastörf

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Húsumsjón, tæknideild (TID), vörulager
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Forstöðumaður tækni- og innkaupadeildar kallar út
□



Starfsmenn húsumsjónar

□



Starfsmenn tæknideildar

□



Starfsmenn á vörulager

Verkefni starfsfólks
Húsumsjón


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

□



Athugar færð, mokstur (söndun)

□



Hugar að og hefur tiltæka súrefnis- og loftkúta



Athugar hvað af flutningatækjum 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
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□



Opnar vörulager og kanna birgðir

□



Sér deildum sjúkrahússins fyrir vörum

□



Sér um að útvega birgðir til spítalans eftir þörfum

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
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

Forstöðulæknirog 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

□



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

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Lyflækningadeild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði kallar út og tilkynnir skv. gátlista bls.33
□



Vakthafandi lyflækni (kallar út)

□



Vaktstjóra hjúkrunar á Lyflækningadeild (tilkynnir)

Vakthafandi lyflæknir fer með greiningarsveit en kallar út áður
□

□



Forstöðulækni og aðra lækna deildarinnar

Forstöðulæknir lyflækningadeildar
 Hefur samráð við viðbragðsstjórn um hversu margra lyflækna er þörf í teymisvinnu á
BMT
Vaktstjóri kallar út

□



Forstöðuhjúkrunarfræðing

□



Forstöðuhjúkrunarfræðing á almennri göngudeild

Forstöðuhjúkrunarfræðingur kallar út
□



Hjúkrunarfræðinga

□



Sjúkraliða

□



Aðstoðarfólk

□



Deildarritara

□



Læknaritara

□



Forstöðumann lífeðlisfræðideildar

Verkefni starfsfólks
Forstöðulæknir og forstöðuhjúkrunarfræðingur
□



Stjórna starfsemi á deildunum

□



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

□



Taka á móti sjúklingum frá gjörgæsludeild

□



Undirbúa öll laus rúm fyrir móttöku sjúklinga

□



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

□



Fá og veita upplýsingar til viðbragðsstjórnar varðandi fjölda lausra plássa

□



Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni

Læknar og hjúkrunarfræðingar
□



Mynda teymi og vinna sín daglegu störf á deildinni

□



Teymin sækja sjúklinga

Aðstoðarfólk
□
54



Vinnur sín daglegu störf auk þess að vera sendiboðar

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Deildarritari
□



Sér um skráningu sjúklinga

□



Útfyllir eyðublöð og vinnur sín venjubundnu störf

□



Annast frekari útköll starfsfólks í samráði við forstöðuhjúkrunarfræðing

Læknaritarar
□



Vinna sín daglegu störf

Forstöðumaður (starfsmaður) lífeðlisfræðideildar
□



Vinnur sín daglegu störf og sinnir EKG- og EEG-töku samkvæmt beiðnum

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS –Myndgreiningardeild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði deild kallar út

□



Vakthafandi röntgenlækni



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
□



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
□

56





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

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Aðstoðarfólk
□



Vinnur sín venjubundnu störf auk þess að vera sendiboðar

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

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

□



Vakthafandi lífeindafræðing

Vakthafandi lífeindafræðingur kallar út
□



Forstöðulífeindafræðing

□



Bakvakt

Forstöðulífeindafræðingur kallar út
□



Deildarstjóra og tölvulífeindafræðing

□



Lífeindafræðinga

□



Móttökuritara

□



Aðstoðarfólk

Verkefni starfsfólks
Deildarstjóri í blóðbanka
□



Deildarstjórar í blóðbanka kanna blóðbirgðir og útvegun blóðafurða 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
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□



Annast skrásetningu og önnur venjubundin störf

□



Sendiboðar

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS - 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

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig
60

HÓPSLYS
Sjúkraflug - Læknir

□

Vakthafandi unglæknir á lyflækningasviði tilkynnir/kallar út lækni á sjúkraflugsvakt

□

Verkefni vakthafandi fluglæknis

□



Hefur samband við viðbragðsstjórn og fær upplýsingar um umfang hópslyss

□



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)

□



Klæðist hlífðarfatnaði



Kannar þörf fyrir viðbótarbúnað, lyf og blóðafurðir



Upplýsir viðbragðsstjórn um verkefni sem eru í vinnslu

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS – Skurðlækningadeild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Vakthafandi unglæknir á skurðlækningasviði kallar út og tilkynnir skv gátlista bls. 32
Vakthafandi skurðlæknir kallar út:

□



Forstöðulækni skurðlækninga og aðra skurðlækna

Forstöðulæknir bæklunarlækninga kallar út:
□



Aðra lækna bæklunarsviðs

Forstöðulæknir skurðlækninga:
□



Hefur samráð við viðbragðsstjórn um hversu margra skurðlækna er þörf í teymisvinnu
á BMT

Vaktstjóri hjúkrunar kallar út:
□



Forstöðuhjúkrunarfræðing

Forstöðuhjúkrunarfræðingur kallar út:
□



Hjúkrunarfræðinga

□



Sjúkraliða

□



Aðstoðarfólk

□



Deildarritara

□



Læknaritara

Verkefni starfsfólks
Forstöðulæknar og forstöðuhjúkrunarfræðingur
□




□
□
□




Stjórna starfsemi á deildinni
Athuga hverja hægt er að útskrifa. Þeir sjúklingar sem hægt er að flytja af deildinni
flytjast yfir á aðrar deildir SAk, svo sem í Kristnes í samvinnu við VBS eða útskrifast
heim. Útvega heimferðarsjúklingum lyf
Forstöðuhjúkrunarfræðingur myndar teymi hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða til að
annast móttöku og eftirlit bráðasjúklinga
Undirbúa öll laus rúm fyrir móttöku sjúklinga og taka við sjúklingum sem þarf að losa
af svæfinga- og gjörgæsludeild

□



Fá og flytja upplýsingar til viðbragðsstjórnar varðandi fjölda rúma sem er til reiðu

□



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

□



Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni

Læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar
□



Mynda teymi og vinna sín daglegu störf á deildinni

□



Teymin sækja sjúklinga

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Aðstoðarfólk
□



Vinna sín daglegu störf

□



Sendiboðar

Deildarritari
□



Sér um skráningu sjúklinga

□



Útfyllir eyðublöð og vinnur sín venjubundnu störf

□



Annast frekari útköll starfsfólks í samráði við forstöðuhjúkrunarfræðing

Læknaritarar
□

62



Vinna sín daglegu störf

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
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
□



Vinna sín daglegu störf á skurðstofu

Aðstoðarfólk
□



Vinnur sín daglegu störf

□



Sendiboðar

Móttökuritarar
□



Vinna sín daglegu störf auk þess að vera sendiboðar

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
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
Vaktstjóri hjúkrunar á svæfinga- og gjörgæsludeild kallar út:

□

 Forstöðuhjúkrunarfræðing
Forstöðuhjúkrunarfræðingur kallar út:

□



Hjúkrunarfræðinga

□



Sjúkraliða

□



Aðstoðarfólk

□



Sjúkraliða í móttöku

□



Læknaritara

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
Forstöðuhjúkrunarfræðingur 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

□



Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildunum

□
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Fá og veita upplýsingar varðandi fjölda lausra plássa á hverjum tíma til
viðbragðsstjórnar
Forstöðulæknir / vakthafandi svæfingalæknir og forstöðuhjúkrunarfræðingur 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
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□



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

Læknaritarar:
□



Vinna sín daglegu störf

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

HÓPSLYS
Tölvu- og upplýsingatæknideild
Innköllun starfsfólks í samráði við viðbragðsstjórn
Viðbragðsstjórn kallar út
□



Forstöðumann tölvu- og upplýsingatæknideildar

Forstöðumaður tölvu- og upplýsingatæknideildar kallar út
□



Kerfisstjóra (og starfsmenn deildarinnar eftir því sem við á)

Verkefni starfsfólks

66

□



Vinna skv gátlista deildar

□



Aðrir starfsmenn deildarinnar sinna daglegum og tilfallandi störfum

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Samskiptaleiðir

Mynd 9. 1. Samskipti stofnunar og almannavarna. Innan örvanna er að finna upplýsingar um TETRA rásir.

Mynd 9.2 Samskipti Aðhlynningarstjóra. Innan örvanna er að finna upplýsingar um TETRA rásir.
Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Lýsing á samskiptum 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. Þetta er gert til að forðast rugling og tímasóun og óþarfa símanotkun. Draga ber úr
álagi á símakerfi eftir því sem tök eru á.
TETRA er fullkomið samskiptakerfi sérsniðið að þörfum viðbragsaðila. TETRA talstöðvar eru á
bráðamóttöku sjúkrahússins. Í gegnum TETRA er haft samband við björgunarsveitir, slökkvilið og
lögreglu. Greiningarsveit SAk hefur yfir að ráða tveimur TETRA talstöðvum.

SAk hefur samband við SST, AST og AHS um TETRA talhóp Bár 6-5. Sjá mynd 9.1 bls. 67
Aðhlynningarstjóri hefur samband við SAk, SST, AST og AHS um TETRA talhópBlár 6-5. Sjá mynd 9.2
bls. 67

Aðhlynningarstjóri hefur samband við VST, SST, AST 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. 67

Nauðsynlegt er að öll skilaboð séu markviss og hnitmiðuð.

68
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Kort

Yfirlitsmynd af húsnæði, lóð og aðkomu

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

| Kort

69

Teikningar af húsnæði – kjallari – k1 (Hæð „0“)

Kennslustofa í K1 (söfnunarsvæði slasaðra)
D-inngangur – móttaka grænna sjúklinga (á 1. hæð)

70
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Teikningar af húsnæði - Hæð „1“

Inngangur bráðamóttöku/ C- inngangur
Móttaka grænna sjúklinga
Aðalinngangur / B- ingangur
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Teikningar af húsnæði - Hæð „2“

72
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Heilbrigðisumdæmi – SAk tilheyrir heilbrigðisumdæmi Norðurlands
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Lögregluumdæmi Íslands – SAk tilheyrir lögregluumdæmi Norðurlands

74
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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:
Aðgerðastjórnstöð umdæmis

1 stk.

Almannavarnadeild RLS

1 stk.

Heilsugæslustöðin á Akureyri

1 stk.

Landlæknir

1 stk.

Lögreglustjóri umdæmis

1 stk.

Samhæfingarstöðin (1 stk prentað og vistuð rafrænt í tölvum
heilbrigðisstarfsmanna stöðvarinnar)

1 stk.

Deildir innan SAk


Almenn göngudeild



Apótek



Áfallateymi



Barnadeild



Eldhús



Geðdeild (legudeild)



Dag- og göngudeild geðdeildar



Húsumsjón



Fæðingadeild



Kristnesspítali



Lyflækningadeild



Meinafræðideild



Rannsóknadeild



Myndgreiningadeild



Ræstimiðstöð



Símavakt



Skrifstofa forstjóra



Skurðlækningadeild



Skurðstofa og dauðhreinsun



Bráðamóttaka

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa

1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
2 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
2 stk.
2 stk.
1 stk.
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Svæfinga- og gjörgæsludeild



Trúarleg þjónusta



Tölvu og upplýsingatæknideild



Tæknideild



Viðbragðsstjórn



Vörulager

Tafla 11.1.
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2 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.

12

Breytingasaga

Útgáfa

Dagsetning

Skýringar / breytingar

Fært inn af:

1. útgáfa

01.07.2010

Sent til Almannavarnadeildar RLS

HS

1. yfirlestur

07.10. 2010

Sent á 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

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Fylgiskjöl

Fylgiskjal 1 – Undirbúningur og búnaðarlisti greiningarsveitar
Stjórnandi greiningarsveitar
 Skipuleggur og undirbýr brottför greiningarsveitar
Greiningarsveit kemur saman í setustofu á bráðamóttöku







Gott er að mynda teymi, læknir og hjúkrunarfræðingur vinni saman við bráðaflokkun
Fara yfir framkvæmd á talningu slasaðra, bráðaflokkun og áverkamat
Fara yfir stillingar á tetra talstöð og boðleiðir
Fara yfir eðli útkalls með tilliti til auka búnaðs s.s. umbúðir,barna búnað o.fl.
Taka með allan búnað greiningarsveitar skv neðangreindum lista
Huga að nesti/drykkjum

Skápur 1. hæð við
rauðu dyrnar hjá
röntgen
Hópslysatöskur 4 stk

X

Lyfjatöskur 2 stk

x

Töskur með umbúðum

X

Bráðaflokkunartaska

X

Súrefnisbúnaður-grind

X

Auka taska (appelsínugula)

X

Taska fyrir vökva

X

Fatnaður

X

Tetra talstöð 2 stk

78
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Lyfjaherbergi

Setustofa

X

Fylgiskjal 2 – bráðaflokkunarkerfi

Viðbragðsáætlanir sjúkrahúsa
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Fylgiskjal 3 – þjálfunaráætlun SAk
Gildir frá 2.maí 2017 – 31. maí 2019
Tilgangur

Tryggja reglubundna og markvissa þjálfun fyrir starfsmenn Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk) þannig að þeir þekki hlutverk sitt í viðbragðsáætlun SAk

Ábyrgð

Viðbragðsstjórn SAk ber ábyrgð á að þjálfunaráætlun sé til staðar í
viðbragðsáætlun

Umsjón

Verkefnastjóri þjálfunar á BMT ásamt deildarstjóra hafa umsjón með, og bera
ábyrgð á, skipulagningu og framkvæmd þjálfunar starfsmanna.

Endurskoðun

Þjálfunaráætlunin skal vera 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

HVERJIR

HVAÐ

HVENÆR

Greiningarsveit SAk*

Sérhannað námskeið sem er tilbúið
hjá Sjúkraflutningaskólanum / SAk

Viðbragðsstjórn

Skrifborðsæfing








Starfsfólk á
bráðamóttöku

Verkþáttaæfing

Deildir SAk

Verkþáttaæfing í tengslum við
skrifborðsæfingu viðbragðsstjórnar
(t.d. samskipti, upplýsingaflæði)

Starfsfólk SAk og
viðbragðsaðilar utan
sjúkrahúss

verkþáttur valinn af undirbúningshópi
t.d. móttaka sjúklinga, greiningarteymi
o.fl.









Samæfing

janúar 2018
janúar 2019
september 2017
maí/október 2018
maí 2019
maí 2017
apríl /nóvember 2018
apríl 2019

maí 2017
maí/október 2018
mars 2019
maí 2017 ( fleiri æfingar eru
ótímasettar)

*Meðlimir greiningasveitar þurfa að sækja slíkt námskeið einu sinni ári

Landlækni

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN HEILBRIGÐISSTOFNANAR
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Viðbragðsáætlun Sjúkrahússins á Akureyri

Ritstjóri
Halla Sigríður Bjarklind

Viðbragðsstjórn
Hildigunnur Svavarsdóttir
Alice Harpa Björgvinsdóttir
Sigurður E. Sigurðsson
Alexander Pálsson

Endurskoðun vor 2017
Halla S. Bjarklind
Sigurður E. Sigurðsson
Helgi Haraldsson
Bergþór S. Jónsson
Jón G. Knutsen
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