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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 stjórnar viðkomandi heilbrigðisstofnunar og skal áætlunin
vera lögð 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.

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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1. Inngangur
Viðbragðsáætlun þessari er ætlað að segja fyrir um skipulag og stjórn aðgerða innan
heilbrigðisstofnunarinnar í kjölfar atburðar sem kallar á aukin viðbrögð hennar. Áætlunin er unnin
af Önnu Maríu Snorradóttur, Unnir Þormóðsdóttur, Guðrúnu Kormáksdóttur, Arnari Þór
Guðmundssyni, Víði Óskarssyni, Ármanni Höskuldssyni, ofl.
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.
Viðbragðsáætlun Heilbrigðisstofnunar Suðurlands er ætlað að vera til leiðbeiningar um
viðbragðsáætlanagerð HSU en ekki er um endanleg fyrirmæli að ræða.
Ábyrgð á áætlun þessari er á höndum stjórnar heilbrigðisstofnunar og hefur áætlunin verið send
til umsagnar og samþykkt af Landlæknisembættinu, almannavarnanefnd og almannavarnardeild
ríkislögreglustjórans. 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 Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, www.hsu.is
Áætlun þessi tekur þegar gildi.
Selfossi, 20. maí 2010
Magnús Skúlason
Anna María Snorradóttir
Esther Óskarsdóttir
Óskar Reykdalsson

Þann 1. október 2015 voru þrjár stofnanir (HSVe, HSSA og HSu) sameinaðar undir merkjum
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSU). Þessi viðbragðsáætlun er uppfærsla af viðbragðsáætlun
gamlu HSu og tekur til þess landsvæðis; frá Þorlákshöfn í vestri til Kirkjubæjarklausturs í austri. Til
aðgreiningar frá viðbragðsáætlunum HSU í Vestmannaeyjum og á Höfn, er viðbragðsáætlunin
einkennd með staðsetningu sjúkrahússins sem er á Selfossi.
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2. Staðhættir - almennt HSU – utan Vestmannaeyja
2.1.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands er sameinuð stofnun 9 heilsugæslustöðva á Suðurlandi auk
umdæmissjúkrahúss. Heilsugæsla Selfoss og umdæmissjúkrahúsið eru staðsett v/ Árveg,
800 Selfossi.

2.2.

Þjóðvegur 1 liggur í gegnum Selfoss og eftir öllu Suðurlandi.
Þrengslavegur,
Biskupsmannabraut, Skeiða- og Hrunamannavegur, Þjórsárdalsvegur og Landvegur,
Á
Suðurlandi eru einnig mjög fjölfarnar leiðir ferðamanna s.s. Þingvallavegur, Kjalvegur,
Geysir, Gullfoss, Landmannalaugar, Þórsmörk, Fjallabak, Lakagígar og Skaftafell.

2.3.

Flugvöllur er á Selfossi en þangað er ekki áætlunarflug. Að auki eru flugvellir á Bakka,
Flúðum, Þórsmörk, Múlakoti, Hellu, Vík, Skógarsandur, Kirkjubæjarklaustri auk fleirri minni
valla. Í Þorláskhöfn er skipahöfn og þar er höfn fyrir áætlunarferjuna Herjólf frá
Vestmannaeyjum auk þess siglir Herjólfur til Landeyjahafnar í Landeyjum á sumrin.

2.4.

Selfoss, Eyrarbakki og Stokkseyri. Þorlákshöfn, Hveragerði, Hella, Hvolsvöllur, Skógar, Vík,
Kirkjubæjarklaustur, Laugarás, Flúðir, Reykholt, Laugarvatn, Brautarholt, Árnes, Borg,
Sólheimar. Yfir 15000 sumarhús eru á svæði stofnunarinnar og stærstu
sumarhúsabyggðirnar eru í Þrastaskógi, Grímsnesi, Grafningi, Biskupstungum, Laugardal
og Heklubyggð.

2.5.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands samanstendur af 9 heilsugæslustöðvum auk
umdæmissjúkrahúss á Selfossi. Á sjúkrahúsinu eru 18 rúm á lyflækningadeild og 2 rúma
fæðingadeild. Að auki er 40 rúma hjúkrunardeild fyrir aldraða á Selfossi. Við stofnunina
starfa sérfræðingar í kvensjúkdómum, lungnalækningum, hjartalækningum,
meltingarsjúkdómum, barnalækningum og svæfingum. Sérfræðingar í HNE og augnlæknar
koma reglulega. Að öðru leiti er vísað til meðfylgjandi töflu um mönnun á stofnuninni og
upplýsinga um heilsugæslustöðvar innan HSU.

2.6.

Heilbrigðisstofnunin sér um alla sjúkraflutninga á upptökusvæði stofnunarinnar og rekur 8
sjúkrabíla. Á Selfossi er sólarhringsmönnun sjúkraflutningamanna en bakvaktir á Hvolsvelli,
Vík og Kirkjubæjarklaustri.

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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Starfsmenn á deildum og stoðþjónustu 2016 - Selfoss
Fjöldi
starfsm.
Heilsugæsla

Fjöldi starfsm.
Sjúkrahús/deild

Læknar

7 -8

5

Hjúkrunarfr.

14

30

Starfsheiti

Fjöldi starfsm.
Hjúkrunard.

Heilbrigðisstarfsm.

Ljósmæður
Sjúkraliðar

10
8

Ófaglærðir á deildum
Sálfræðingar/geðhjfr.

22

25

2

26

1

1

3

Sjúkraþjálfarar
Iðjuþjálfarar

1

Sjúkraflutningamenn

21

Sjúkrafl.menn á bakvakt *

11

13-16

Lífeindafræðingar

6

Geislafræðingar

2

Læknaritarar **

8

Móttökuritarar **

7

Skrifstofa/framkv.stj

9

Eldhús

9

Innkaupadeild

2

* Sjúkraflutningsmenn staðsettir á Hvolsvelli,Vík og Kirkjubæjarklaustri
** Móttökuritarar eru bæði fyrir sjúkrahús og heilsugæslu.
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2. Staðhættir – Selfoss
2.1 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, sjúkrahús og heilsugæslustöð Selfoss, v/ Árveg, 800
Selfossi.
2.2 Þjóðvegur 1, Suðurlandsvegur, Eyrarbakkavegur, Gaulverjabæjarvegur,
Villingaholtsvegur, Grafningsvegur.
2.3 Flugvöllur á Selfossi.
2.4 Selfoss, Eyrarbakki og Stokkseyri.
2.5 Heilsugæslan á Selfossi er H2 stöð. Þar starfa 7-8 sérfræðingar í heimilislækningum auk
kandídats. Barnalæknir auk annara sérfræðinga á dagvinnutíma, s.s. háls-, nef- og
eyrnalæknis, augnlækna, kvensjúkdóma- og meltingasérfræðings. Sjö til átta
hjúkrunarfræðingar starfa á stöðinni auk 8 sjúkraliða. Á sjúkrahúsinu eru 18 rúm á
lyflækningadeild og 2 rúma fæðingadeild. Að auki er 40 rúma hjúkrunardeild fyrir
aldraða á Selfossi. Við stofnunina starfa sérfræðingar í kvensjúkdómum,
lungnalækningum, hjartalækningum, meltingarsjúkdómum, barnalækningum og
svæfingum. Á Selfossi starfa 6 mótttökritarar fyrir allt húsið auk 5 læknaritara. Á
stöðinni er öll almenn heilsugæsluþjónusta auk kvöld og helgarþjónustu í heimahjúkrun.
Bráðamóttaka er á 1. hæð í gömlu byggingunni en þar starfar hjúkrunarfræðingur allan
sólarhringinn auk vakthafandi læknis. Á bráðamóttöku eru tvö gæslurúm. Í húsinu eru
starfandi móttökuritarar til kl. 22:00 og sjúkraflutningamenn um nætur alla daga.
Starfsmenn:
Heilsugæslulæknar:

7-8 auk barnalæknis – kandídatar 1-2 = 10

Hjúkrunarfræðingar á heilsugæslu: 14
Sjúkraliðar á heilsugæslu: 7
Sálfræðingar:

2

Læknar á sjúkrasviði:

5

Hjúkrunarfræðingar á sjúkrasviði: 30
Sjúkraliðar á sjúkrasviði:

22

Hjúkrunarfræðingar á hjúkrunardeildum: 14
Sjúkraliðar/sjúkraliðanemar á hjúkrunardeildum: 25
Ljósmæður:

10

Sjúkraflutningamenn
Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig

21

Fjöldi tetrastöðva: 9

7

2. Staðhættir – Þorlákshöfn

2.1 Heilsugæslustöðin Þorlákshöfn, Selvogsbraut 24, 815 Þorlákshöfn er H 1 stöð.
2.2 Þrengslavegur, Suðurstrandavegur, Ölfusvegur eru helsu vegir næst Þorlákshöfn
2.3 Höfnin í Þorlákshöfn er aðalhöfn Herjólfs frá Vestmannaeyjum en árið 2010 mun
Herjólfur leggja að Landeyjarhöfn þegar veður og ölduhæð leyfir.
2.4 Þorlákshöfn er eini byggðakjarninn á upptökusvæði stöðvarinnar.
2.5 Á heilsugæslustöðinni sem er opin frá 8-16 starfar einn heimilislæknir, einn
hjúkrunarfræðingur og þrír starfsmenn í ritara og móttökustörfum. Almenn
heilsugæsluþjónusta er veitt á stöðinni en vaktþjónusta er á Selfossi fyrir íbúa.
Starfsmenn:
Læknir:

1

Hjúkrunarfræðingur:
Ritarar:

2

2

Fjöldi tetrastöðva : 1
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2. Staðhættir – Hveragerði
2.1

Heilsugæslustöðin í Hveragerði, Breiðumörk 25b, 810 Hveragerði er H 2 stöð.

2.2

Suðurlandsvegur (þjóðvegur 1) liggur við bæjarmörk Hveragerðis.

2.3

Hvorki hafnir né flugvöllur í næsta nágrenni.

2.4

Enginn byggðakjarni er á upptökusvæðinu annar en Hveragerði.

2.5

Á stöðinni eru tvær stöður heimilislækna, 1,5 staða hjúkrunarfræðings, auk
móttöku- og læknaritara. Stöðin er opin 08 – 16 virka daga. Vaktþjónusta er á
Selfossi fyrir íbúana.

Starfsmenn:
Læknir:

3

Hjúkrunarfræðingur:
Ritarar:

3

2

Fjöldi tetrastöðva : 1

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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2. Staðhættir – Laugarás
2.1 Heilsugæslan Laugarási, Launrétt 5, Bláskógarbyggð, 801 Selfoss.
2.2 Þjóðvegur 30 Skeiða- og Hrunamannavegur/Skálholtsvegur 31.
Biskupstungnabraut/Skálholtsvegur 31.

Þjóðvegur 35

2.3 Flugvöllur að Flúðum með einni braut N/S.
2.4 Árnes, Brautarholt, Flúðir, Laugarás, Reykholt, Laugarvatn, Borg. Í umdæmi
heilsugæslustöðvarinnar eru stærstu byggðir frístundahúsa á landinu, s.s. Þrastarskógur,
Grímsnes, Laugardalur og Biskupstungur.
2.5 Heilsugæslan í Laugarási er H2 stöð. Þar starfa tveir sérfræðingar í heimilislækningum
í tveimur stöðugildum.
Þrjár stöður hjúkrunarfræðinga skiptast á milli 4
hjúkrunarfræðinga og 1 ljósmóður. Einnig eru tveir móttökuritarar í 1 stöðugildi og
læknaritari í 1 stöðugildi. Ræstitæknir í 45% stöðugildi. Í stöðinni er aðsetur
Félagsmálafulltrúa og aðstoðarmanneskju . Í stöðinni er tekið á móti skjólstæðingum til
lækna og hjúkrunarfræðinga frá kl. 8:30 – 16:30.. Einn læknir sinnir vaktþjónustu frá 1608. Í Laugarási er veitt almenn heilsugæsluþjónusta s.s. ungbarnavernd, mæðravernd og
heimahjúkrun er veitt frá stöðinni. Skólahjúkrun er í 5 skólum á svæðinu.. Á Laugarvatni
er fjölmennt skólasamfélag en þar er menntaskóli og íþróttaskor H.Í.
Starfsmenn:
Læknir:

3

Hjúkrunarfræðingur:
Sjúkraliði

1

Ritarar:

3

3

Fjöldi tetrastöðva : 1
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2. Staðhættir – Rangárþing
2.1 Heilsugæsla Rangárþings skiptist í Heilsugæslustöð Hellu og Hgst Hvolsvelli sem
staðsettar eru í samnefndum byggðakjörnum en 14 km eru milli stöðvanna. Íbúafjöldi er um
3400 manns í sýslunni.
Hellustöðin: Heimilisfang Suðurlandsvegur 3 en stendur við Þjóðveg 1.
Hvolsvöllur; Stendur við Öldubakka 4, nánast við Fljótshlíðarveg (261).
2.2 Þjóðvegur 1 Suðulandsvegur,
Oddavegur, Bakkavegur.

Landvegur,

Rangárvallavegur,

Þykkvabæjarvegur,

2.3 Flugvöllur að Bakka, Hellu, Múlakoti og Þórsmörk. Höfn að Bakka fyrir farþegaflutninga
til og frá Vestmannaeyjum.
2.4 Hella, Rauðilækur, Laugarland, Hvolsvöllur.
2.5 Heilsugæsla Rangárþings, Almenn móttaka og vaktþjónusta lækna. Hefðbundin móttaka
hjúkrunarfræðinga,
forvarnarmóttaka ungbarna og mæðra, heimahjúkrun.
Læknisþjónusta við Dvalar- og hjúkrunarheimili Lund, Hellu og Kirkjuhvol, Hvolsvelli.
Starfsmenn, 2,75 stöðugildi lækna, 3,3 stöðugildi hjúkrunarfræðinga, 1 stöðugildi
sjúkraliða,. 2,0 stöðugildi lækna- og móttökuritara.
Starfsmenn:
Læknir:

3

Hjúkrunarfræðingur:
Sjúkraliði:

1

Ritarar:

2

5

Hlutastarfandi sjúkraflutningamenn:

5-6

Fjöldi tetrastöðva :4

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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2. Staðhættir – Vík
2.1 Heilsugæslustöðin í Vík, Hátúni 2, 870 Vík.
2.2 Þjóðvegur 1, Suðurlandsvegur,
2.3 Flugvöllur á Skógarsandi
2.4 Almenn móttaka alla virka daga og vaktþjónusta læknis. Hefðbundin móttaka
hjúkrunarfræðings, forvarnarmóttaka ungbarna og mæðra, heimahjúkrun. Ein staða
læknis, ein staða hjúkrunarfræðings og 0,60 % staða ritara.

Starfsmenn:
Læknir:

1

Hjúkrunarfræðingur:

1

Ritari: 1
Hlutastarfandi sjúkraflutningamen:

5-6

Fjöldi tetrastöðva: 2
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2. Staðhættir – Kirkjubæjarklaustur
2.1 Heilsugæslustöðin á Kirkjubæjarklaustri, Skriðuvöllum 13, 880 Kirkjubæjarklaustri er H1
stöð.
2.2 Þjóðvegur 1, Suðurlandsvegur, Álftaversvegur, Hrífunesvegur, Skaftártunguvegur,
Meðallandsvegur.
2.3 Kirkjubæjarklaustur.
2.4 Kirkjubæjarklaustur.
2.5 Almenn móttaka virkadaga, f.h. 09 -12:00 þriðju.-, miðviku.- og fötudaga og e.h. mánu.og fimmtudaga frá kl 13:00 -16:00. Vaktþjónusta læknis. Hefðbundin móttaka
hjúkrunarfræðings, forvarnarmóttaka ungbarna og mæðra, heimahjúkrun. Hálf staða
læknis, ein staða hjúkrunarfræðings, hálf staða ritara.
Starfsmenn:
Læknir:

1

Hjúkrunarfræðingur:

1

Ritari: 1
Hlutastarfandi sjúkraflutningamenn:

3- 4

Fjöldi tetrastöðva :2

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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3. Skammstafanir og orðskýringar
Skammstafanir
112
AVD
AHS
AST
AVN,
AV-NEFND
ÁÆTLANIR
BJARGIR
FRAMKVÆMD
LL
LSH
MÓT
RKÍ
RLS
SÁBF
SLY
SSA
SSL
SSS
SST
STJÓRNUN
VETTVANGUR
VBS
VST

Samræmd neyðarsímsvörun fyrir Ísland
Almannavarnadeild
Aðhlynningarstjóri
Aðgerðastjórn/-stjóri
Almannavarnanefnd
Hluti af SÁBF (Áætlanagerð við neyðarstjórnun)
Hluti af SÁBF (Mannafli, tæki og búnaður)
Hluti af SÁBF (Framkvæmdir aðgerða og samskipti við slysstað)
Landlæknisembættið
Landspítali
Móttökustaður bjarga á slysavettvangi
Rauði kross Íslands
Embætti Ríkislögreglustjóra
Stjórnun-Áætlun-Bjargir-Framkvæmd,
fjórir megin verkþættir verkþáttaskipuritsins sem notað er við neyðarstjórnun
Slysstaður, svæði afmarkað með innri lokun
Söfnunarsvæði aðstandenda á slysavettvangi
Söfnunarsvæði látinna á slysavettvangi
Söfnunarsvæði slasaðra á slysavettvangi
Samhæfingarstöðin, Skógarhlíð 14, Reykjavík
Hluti af SÁBF ( Stjórnandi á neyðartímum)
Slysstaður og þau svæði sem viðbragðsaðilar setja upp í kringum hann
Viðbragðsstjórn
Vettvangsstjórn-stjóri
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Tafla fyrir skammstafanir á Suðurlandi
HSU

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

BÁ

Brunavarnir Árnessýslu

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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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.

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. Einnig getur Samhæfingarstöðin beðið heilbrigðisstofnun að virkja á
hættustigi vegna hættu eða slysa í öðrum umdæmum.
Þetta stig getur falið í sér virkjun hluta af starfsemi stofnunar.

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. Samhæfingastöðin getur
beðið heilbrigðisstofnun um að virkja skv. neyðarstigi.
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4. Virkjun áætlunar og boðun
4. 1. Virkjun
Tilkynning um atburð sem kallar á virkjun stofnunarinnar skal umsvifalaust berast til vakthafandi
læknis á bráðamóttöku til ákvörðunar um stig viðbúnaðar, þ.e. ÓVISSUSTIG, HÆTTUSTIG eða
NEYÐARSTIG.
Vakthafandi læknir á bráðamóttöku HSU verður að staðfesta tilkynningar um atburð. Hann hefur
samband við forstjóra HSU eða staðgengil hans sem sjá um að boða viðbragðsstjórn. Hann verður
ásamt vakthafandi hjúkrunarfræðingi á bráðamóttöu og í samráði við bakvaktarlækni að ákveða
viðbragðsstig HSU þangið til viðbragðsstjórn HSU mætir. Í samráði við viðbragðsstjórn HSU skal
ákveðið á hvaða stigi skuli unnið. Upplýsa skal starfsmenn stofnunar ásamt AST/AVN og eftir
atvikum 112 / SST.
Viðbragðsstig HSU getur verið annað en viðbragðsstig aðila utan spítalans.
Þegar vakthafandi læknir fær boð um virkjun þá:

1. Hefur samband við varðstjóra sjúkraflutninga og fær staðfestingu á tilkynningunni og
frekari upplýsingar.
2. Óskar eftir virkjun viðbragðsstjórnar stofnunarinnar.
Viðbragðsstjórn skipa:
Viðbragðsstjórn

Staðgenglar viðbragðsstjórnar

Forstjóri

Framkvæmdastjóri fjármála

Framkvæmdastjóri lækninga

Vakthafandi sérfræðingur sjúkrasviðs

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Gæða og verkefnastjóri

3. Upplýsir samstarfsfólk um viðbúnað í gegnum símavakt eða eftir öðrum leiðum.
4. Aflar frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn.
Stjórnandi á hverjum tíma þarf að fá upplýsingar um:

1. Hvað gerðist
2. Fjöldi slasaðra / veikra og ástand þeirra (bráðaflokkun og áverkamat).
3. Hvar staðsetning atburðar, bær, gata og þess háttar.
4. Hver tilkynnir
5. Aðstæður á vettvangi hættur, veðurfar og fleira.
4.2. Afboðun
Viðbragðsstjórn skal tafarlaust hefja afboðun um leið og ljóst er að ekki þarf allar þær bjargir sem
virkjaðar eru samkvæmt áætluninni. Afboðun skal þó ekki hefjast fyrr en staðfesting hefur borist
frá vakthafandi lækni eða varðstjóra sjúkraflutninga.

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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5. Stjórnkerfi
Í þessum kafla er farið yfir stjórnskipulag almannavarna í landinu og tengingu þess við
heilbrigðisstofnanir. Einnig er farið yfir hlutverk viðbragðstjórna heilbrigðisstofnana og að
lokum er farið yfir stjórnskipulag og samhæfingu vegna áfallahjálpar og skiptingu
áfallahjálpar í fyrsta stigs og annars stigs áfallahjálp.

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 situr lögreglustjóri og aðrir lykilmenn, þar með talinn
heilbrigðisstarfsmaður og stjórna þeir viðbrögðum sem tryggja öryggi hins almenna borgara
þegar hætta vofir yfir. Hlutverk almannavarnanefnda 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,
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.

Aðhlynningarstjóri
Stjórnar og samhæfir sjúkrahjálp á vettvangi. Aðhlynningarstjóri (AHS) kemur að jafnaði frá
heilbrigðisgeiranum og er þá tilnefndur af viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar. Hann hefur
yfirumsjón með undirbúningi á móttöku þolenda frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra. Sjá
nánar gátlista aðhlynningarstjóra á bls. 34.
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Samhæfingarstöðin SST
Aðgerðastjórn AST
Aðhlynningarstjóri AHS

Vettvangsstjórn VST

Greiningarsveit
Viðbragðsstjórn
heilbrigðisstofnunar

Starfseining

Starfseining

Starfseining

Mynd 5.1. Stjórnskipulag almannavarna og tenging þess við heilbrigðisstofnanir

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.

Viðbragðsstjórn
Forstjóri skipar viðbragðsstjórn (VBS) sem ber ábyrgð á viðbragðsáætluninni. Helstu verkefni
eru að skipuleggja viðbúnað og hafa yfirsýn yfir starfsemi, stýra og samhæfa aðgerðir innan
spítalans og eiga samstarf við aðra viðbragðsaðila. Forstjóri skipar jafnframt formann VBS.
Mynd 5.1.
Í viðbragðsstjórn sitja:
Viðbragðsstjórn (VBS)

Staðgenglar viðbragðsstjórnar

Forstjóri

Framkvæmdastjóri fjármála

Framkvæmdastjóri lækninga

Vakthafandi sérfræðingur sjúkrasviðs

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Gæða- og verkefnastjóri

Viðbragðsstjórnin sinnir heildarstjórnun og samhæfingu á öllu því sem viðkemur atburðinum
innan stofnunarinnar. Mynd 5.2. lýsir hlutverki viðbragðsstjórnar og staðsetningu hennar
innan stjórnskipulags almannavarna.
Helstu verkefni vegna fjölmiðlasamskipta.
Senda skal út fréttatilkynningu eins fljótt og auðið er til fjölmiðla í samráði við
aðgerðastjórn.
Tilnefna skal einn tengilið við fjölmiðla úr viðbragðsstjórn.
Ákvarða skal fasta reglubundna tíma til að senda út upplýsingar um gang mála.
Ef nauðsyn krefur skal ákvarða stað innan heilbrigðisstofnunar þar sem fjölmiðlafólk
getur komið og fengið upplýsingar um gang mála.
Fylgjast með fréttum í fjölmiðlum frá atburðinum.
Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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Millistjórnendur
Millistjórnendur starfa samkvæmt sínum starfslýsingum nema ef viðbragðsáætlun og
fyrirmæli frá viðbragðsstjórn kveða á um annað. Dæmi um millistjórnendur eru: Yfirlæknar,
yfirhjúkrunarfræðingar, deildarstjórar, yfirsjúkraþjálfari, yfirmenn eldhúss, birgðahalds,
tæknimála, apótek og yfirumsjón með húsnæði stofnunar.
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Stjórnkerfið - grunneiningar-hlutverk-tenging







Aðgerðastjórn innan umdæmis

Samhæfingarstöð í Reykjavík

AST

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

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








Ákvörðun og fyrirmæli um viðbragðsstig stofnunarinnar
o Óvissustig
o Hættustig
o Neyðarstig
Stjórn og samhæfing viðbúnaðar og aðgerða á heilbrigðisstofnun.
Tryggir samskipti (fjarskipti / símasamband) við aðra viðbragðsaðila,aðrar
heilbrigðisstofnanir innan umdæmis og samráð við AS / SST
Upplýsir AST / SST um framvindu
Tryggir samskipti við greiningasveit.
Skipar AHS og tryggir samskipti við hann

Greiningarsveit

Móttaka á heilbrigðisstofnun

Legudeildir

Stoðdeildir

sv
Verkefni

Verkefni

Verkefni

Verkefni

Mynd 5.2. Stjórnskipulag /hlutverk almannavarna og heilbrigðisstofnana
Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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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.
Viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar hefur það hlutverk að tilnefna verkefnastjóra
áfallahjálpar úr starfsliði heilbrigðisstofnunar sem tekur sæti í hópnum.
Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi starfar með aðgerðastjórn í umdæminu og í samráði
við samráðshóp SST. Heilbrigðisstofnun getur leitað til samráðshóps í umdæmi varðandi
aðstoð við sálrænan stuðning til aðstandenda eða annarra þolenda.
Mynd 5.3 sýnir nánar skipulag áfallahjálpar sem veitt er almenningi á neyðartímum.
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Mynd 5.3 Skipulag áfallahjálpar á neyðartímum.
Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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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 heilbrigðisstofnunar skal að jafnaði notað samkvæmt lýsingu á starfssvæðiskorti
stofnunar. 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.
Merkja skal inn á starfssvæðiskort staðsetningu neðangreindra starfssvæða eftir því sem við á
og ákveðið hefur verið fyrirfram. Starfssvæðiskortinu skal dreift til viðeigandi aðila til að
tryggja að réttar upplýsingar um staðsetningu berist milli manna sem fyrst. Öll kort og
teikningar eru sett í kafla 10.
Helstu starfssvæði:
Aðalinngangur
Aðhlynning / biðsvæði innan dyra
Aðkoma sjúkrabíla (að og frá)
Aðsetur viðbragðsstjórnar (aðal og vara)
Bráðamóttaka / móttaka slasaðra
Búnaður greiningarsveitar og staðsetning hans
Lager, hjúkrunarvörur
Móttaka aðfanga
Móttaka aðstandanda
Móttaka farsóttasjúklinga
Móttaka og varsla látinna
Myndgreining
Rannsóknarstofa
Símavarsla
Skurðstofa
Söfnunarsvæði utanhúss vegna rýmingar stofnunar
Þyrlupallur
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Aðalinngangur
Aðalinngangur í nýju byggingunni frá Árvegi.

Aðhlynning og flokkun / biðsvæði innan dyra
Biðsvæði fyrir framan slysa- og bráðavakt (gult svæði). Biðstofa heilsugæslustöðvarinnar (grænt
svæði).

Aðkoma sjúkrabíla (að og frá)
Aðkoma sjúkrabíla er sjúkrabílainngangur / starfsamannainngangur frá Árvegi.

Aðsetur viðbragðsstjórnar
Viðbragðsstjórn hefur aðsetur í nýja fundarherbergi í kjallara nýbyggingar. Varaaðsetur er í fundarsal
í kjallara eldra húss („Teppinu“).

Bráðamóttaka / móttaka slasaðra
Móttaka slasaðra er á slysa- og bráðamóttöku
starfsmannainngang/sjúkrabílaaðgang frá Árvegi.

(rautt

svæði).

Innkoma

um

Búnaður greiningasveitar
Búnaður greiningarsveitar er staðsettur í hliðarherbergi fyrir framan kaffistofu starfsmanna á
bráðamóttöku. Búnaður greiningarsveitar samanstendur af greiningabúnaði (fyrir bráðaflokkun og
áverkamat) og búnaði til sérhæfðar sjúkrahjálpar (ALS), sjá meðfylgjandi atriðalista um búnað í
fylgiskjali 1. Tillögur að lista yfir lyf og vökva fyrir greiningarsveit, sjá fylgiskjal 2.
Björgunarsveit flytur Greiningasveit á vettvang. Skilgreina þarf fyrirfram flutning greiningarsveitar á
vettvang í samráði við VST/ AST / SST eftir því sem við á.
Búnaður og áhöld skáningarmeistara er staðsettur við kaffistofu á bráðamóttökunni.

Lager, hjúkrunarvörur
Hjúkrunarvörulager er í kjallara í eldri byggingu.

Móttaka aðfanga
Móttaka aðfanga er í kjallara eldri byggingar.
innkaupadeildar skipta á sig mótttöku aðfanga.

Starfsmenn tækni og umsjónardeildar og

Móttaka aðstandenda
Móttaka aðstandenda er í kjallara nýbyggingar í Kapellu og starfsvæði endurhæfingar. Iðju- og
sjúkraþjálfi bera ábyrgð á móttöku aðstandenda.
Innganga aðstandenda er í kjallara við Kapellu en ekki um aðalinngang. Björgunarsveitarmenn vísa
veginn.

Móttaka farsóttarsjúklinga
Sjá Viðbragðsáætlun vegna influensu á innra neti.
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Móttaka og varsla látinna
Móttaka og varsla látinna er í kjallara. Líkhús rúmar 5 látna. Útfaraþjónusturá svæðinu. Sem
bráðabirgðarlausn er hægt að koma við kæligám við stofnunina.

Myndgreining
Myndgreiningardeild er staðsett á 1. hæð í eldri byggingu ( norður ).

Rannsóknarstofa
Rannsóknardeild er staðsett á 1. hæð í eldri byggingu ( norður ).

Símavarsla
Símavarsla er í móttöku í aðalandyri. Símstöð hússins er kjallara nýbyggingar.

Skurðstofa
Skurðstofa, vöknun og fæðingastofa eru staðsettar á 2. hæð í eldri byggingu.

Söfnunarsvæði utanhúss vegna rýmingar stofnunar
Söfnunarsvæði utanhúss er á aðalplani stofnunarinnar. ( Sjá rýmingaráætlun).

Þyrlupallur
Þyrlupallur er staðsettur við vesturenda nýbyggingarinnar og er aðkoma að honum frá bílastæði við
aðalinngang stofnunarinnar.
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7. Áhættumat stofnunar
Unnið hefur verið áhættumat fyrir umdæmið í heild. Byggir þessi áætlun meðal annars á þeirri
skoðun.
Stofnunin þjónar um 20 þúsund íbúum Suðurlands. Að auki er fjöldi sumarhúsa á svæðinu um 15
þúsund en áætlað er að íbúafjöldi tvöfaldist á sumrin og oft um helgar. Gríðarlegur
ferðamannastraumur er á svæðinu en fjölförnustu ferðamannastaðirnir s.s. Þingvellir, Gullfoss,
Geysir, Landmannalaugar, Þórsmörk á svæðinu.
Afkastageta stofnunarinnar er um 20 grænir sjúklingar og 5 gulir sjúklingar. Ekki er gert ráð fyrir að
sinna „rauðum“ sjúklingum miðað við mannafla og vaktalínur á stofnuninni.
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8. Verkefni starfsfólks
Hér á eftir eru talin upp verkefni hvers viðbragðsaðila. Þeir aðilar sem hér eru taldir fram bera
ábyrgð upplýsingaflæði til sinna verkeininga.
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Viðbragðsstjórn - ÓVISSUSTIG
Hlutverk viðbragðsstjórnar:
Kemur saman í fundarherbergi nýbyggingar (varaaðsetur fundarherbergi skrifstofa úti)
Gefur fyrirmæli um viðbragðsstig (óvissu-, hættu- og neyðarstig)
Metur eðli og umfang slyssins/atburðarins – Hvað gerðist, fj. slasaðra/veikra, ástand, aldur,
þjóðerni, hvar, aðstæður á vettvangi mtt til hættu og verðufars
Stjórn og samhæfingu viðbúnaðar og aðgerða á heilbrigðisstofnun
Lætur boða út starfsmenn í gegnum Neyðarlínu – tryggir boðun Samhæfngarstöðvar, fjarskipti
við AST / SST (sjá skipulag fjarskipta bls.63) Unnið á Heilbr-S þangað til blár-8 kerfið hefur verið
virkjað
Samskipti og samráð við eftirfarandi eftir því sem við á:
o Aðgerðastjórn
o Samhæfingarstöð
o Fjölmiðla
 Skipa fjölmiðlafulltrúa viðbragðsstjórnar
 Gefa út fréttatilkynningar
 Ákveða fasta tíma fyrir fjölmiðlasamskipti
 Finna aðsetur fyrir fjölmiðlastarfsfólk (ef þarf)
 Fylgjast með fréttum af atburðinum
Fær upplýsingar um áfangastað greiningarsveitar og aðhlynningastjóra frá AST/ SST/ 112
Skipar fulltrúa í samráðshóp áfallahjálpar í umdæminu
Verkefni:
Tryggir öryggisgæslu á heilbrigðisstofnun
Upplýsir stjórnendur lykileininga stofnunarinnar
Fær upplýsingar um stöðu deilda
Tryggir skráningu atburða í tímaröð (aðgerðaskráningu)
Skipar umsjónaraðila með SSA og SSL og með rýmingu stofnunar ef þörf krefur
Metur þörf og kallar inn viðbótar mannafla og búnað heilbrigðisstofnunar
Bíður frekari upplýsinga
Endurmetur viðbúnaðarstig samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum
Tilnefnir einn úr viðbragsstjórn (aðili með fjárveitingavald) í aðgerðarstjórn. Hann verður þar
með hluti af aðgerðarstjórn, sér um samskipt við viðbragðsstjórn
Metur þörf á hvort og hvenær þurfi að kalla út starfsfólk stoðdeilda, röntgen, rannsókn,
læknaritara, starfsfólk í matsal

Afboðun og lok aðgerða
Ákveður hvenær óhætt er að aflétta viðbragðsstigi
Nota skal sömu boðleiðir við afboðun og boðun og tilkynna öllum sem boðaðir voru
samkvæmt gátlistum
Fer yfir atburðarás ásamt starfsfólki og meta hvernig til tókst
Gerir skýrslu um atburðinn innan tveggja vikna og skilar til forstjóra
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Viðbragðsstjórn - HÆTTUSTIG
Hlutverk viðbragðsstjórnar:
Kemur saman í fundarsal nýbyggingar
Gefur fyrirmæli um viðbragðsstig (óvissu-, hættu- og neyðarstig)
Metur eðli og umfang slyssins /atburðarins – Hvað gerðist, fj. slasaðra/veikra, ástand, aldur,
þjóðerni, hvar, aðstæður á vettvangi mtt til hættu, verðufars
Lætur boða út starfsmenn í gegnum Neyðarlínu – tryggir boðun Samhæfngarstöðvar, fjarskipti
við AST / SST (sjá skipulag fjarskipta bls. 63) Unnið á Heilbr-S þangað til blár-8 kerfið hefur verið
virkjað
Stjórn og samhæfingu viðbúnaðar og aðgerða á heilbrigðisstofnun
Metur þörf á beiðni fyrir utanaðkomandi aðstoð
Fjarskipti við AST/ SST/112 (sjá skipulag fjarskipta bls. 65) Unnið á Heilbr-S þangað til blár-8
kerfið hefur verið virkjað
Samskipti og samráð eftir því sem við á,
o aðgerðastjórn
o Samhæfingarstöð
o fjölmiðla
 Skipa fjölmiðlafulltrúa viðbragðsstjórnar
 gefa út fréttatilkynningar
 ákveða fasta tíma fyrir fjölmiðlasamskipti
 finna aðsetur fyrir fjölmiðlastarfsfólk (ef þarf)
Fær upplýsingar um áfangastað greiningarsveitar og aðhlynningastjóra frá AST/ SST / 112, ef
ekki þegar lokið af vakthafandi lækni eða hjúkrunarfræðingi
Verkefni:
Tryggir öryggisgæslu á heilbrigðisstofnun
Upplýsir stjórnendur lykileininga stofnunarinnar
Fær upplýsingar um stöðu deilda
Fær upplýsingar um birgðir vöka /lyfja
Tryggir skráningu atburða í tímaröð (aðgerðaskráning)
Metur þörf og kallar inn viðbótar mannafla og búnað heilbrigðisstofnunar
Lætur undirbúa móttöku slasaðra
Lætur undibúa útskrift inniliggjandi sjúklinga eftir þörfum
Tryggir flutning fyrir útskrifaða sjúklinga eftir þörfum
Virkjar starfssvæði fyrir móttöku aðstandenda
Hefur yfirsýn yfir stöðu deilda hverju sinni
Annast samskipti og miðlar upplýsingum milli deilda
Bíður frekari upplýsinga
Endurmetur viðbúnaðarstig samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum
Tilnefnir einn úr viðbragsstjórn (aðili með fjárveitingavald) í aðgerðarstjórn. Hann verður þar
með hluti af aðgerðarstjórn, sér um samskipt við viðbragðsstjórn
Metur þörf á hvort og hvenær þurfi að kalla út starfsfólk stoðdeilda, röntgen, rannsókn,
læknaritara, starfsfólk í matsal
Afboðun og lok aðgerða
Ákveður hvenær óhætt er að aflétta viðbragðsstigi
Nota skal sömu boðleiðir við afboðun og boðun og tilkynna öllum sem boðaðir voru skv.
gátlistum
Kemur starfsemi heilbrigðisstofnunar í samt horf
Viðrun fyrir starfsfólk og skipuleggur í samráði við hlutaðeigandi aðila
Fer yfir atburðarrás ásamt starfsfólki og meta hvernig til tókst
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Gerir skýrslu um atburðinn innan tveggja vikna og skilar til forstjóra

Viðbragðsstjórn - NEYÐARSTIG
Hlutverk viðbragðsstjórnar:
Kemur saman í fundarsal nýbyggingar
Gefur fyrirmæli um viðbragðsstig (óvissu-, hættu- og neyðarstig)
Metur eðli og umfang slyssins /atburðarins – Hvað gerðist, fj. slasaðra/veikra, ástand, aldur,
þjóðerni, hvar, aðstæður á vettvangi mtt til hættu, verðufars
Lætur boða út starfsmenn í gegnum Neyðarlínu – tryggir boðun Samhæfngarstöðvar, fjarskipti
við AST / SST (sjá skipulag fjarskipta bls. 63). Unnið á Heilbr-S þangað til blár-8 kerfið hefur
verið virkjað
Stjórn og samhæfingu viðbúnaðar og aðgerða á heilbrigðisstofnun
Metur þörf á beiðni fyrir utankomandi aðstoð
Tryggir fjarskipti við aðgerðastjórn / Samhæfingarstöð (sjá skipulag fjarskipta bls. 63). Unnið á
Heilbr-S þangað til blár-8 kerfið hefur verið virkjað
Samskipti og samráð eftir því sem við á,
o aðgerðastjórn
o Samhæfingarstöð
o fjölmiðla
 Skipa fjölmiðlafulltrúa viðbragðsstjórnar
 gefa út fréttatilkynningar
 ákveða fasta tíma fyrir fjölmiðlasamskipti
 finna aðsetur fyrir fjölmiðlastarfsfólk (ef þarf)
Fær upplýsingar um áfangastað greiningarsveitar og aðhlynningastjóra frá AST/ SST / 112, ef
ekki þegar lokið af vakthafandi lækni eða hjúkrunarfræðingi
Verkefni:
Tryggir öryggisgæslu á heilbrigðisstofnun
Upplýsir stjórnendur lykileininga stofnunarinnar
Fær upplýsingar um stöðu deilda
Fær upplýsingar um birgðir vöka /lyfja
Tryggir skráningu atburða í tímaröð (aðgerðaskráningu)
Metur þörf og kallar inn viðbótar mannafla og búnað heilbrigðisstofnunar
Lætur undirbúa móttöku þolenda
Lætur undibúa útskrift inniliggjandi sjúklinga eftir þörfum
Tryggir flutning fyrir útskrifaða sjúklinga eftir þörfum
Virkjar starfssvæði fyrir móttöku aðstandenda
Hefur yfirsýn yfir stöðu deilda hverju sinni
Annast samskipti og miðlar upplýsingum milli deilda
Bíður frekari upplýsinga
Endurmetur viðbúnaðarstig samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum
Tilnefnir einn úr viðbragsstjórn (aðili með fjárveitingavald) í aðgerðarstjórn. Hann verður þar
með hluti af aðgerðarstjórn, sér um samskipt við viðbragðsstjórn
Metur þörf á hvort og hvenær þurfi að kalla út starfsfólk stoðdeilda, röntgen, rannsókn,
læknaritara, starfsfólk í matsal
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Afboðun og lok aðgerða
Ákveður hvenær óhætt er að aflétta viðbragðsstigi
Nota skal sömu boðleiðir við afboðun og boðun og tilkynna öllum sem boðaðir voru skv.
gátlistum
Kemur starfsemi heilbrigðisstofnunar í samt horf
Viðrun fyrir starfsfólk og skipuleggja í samráði við hlutaðeigandi aðila
Fer yfir atburðarás ásamt starfsfólki og meta hvernig til tókst
Gerir skýrslu um atburðinn innan tveggja vikna og skilar til forstjóra

Vakthafandi læknir – óvissustig
Mætir á heilbrigðisstofnun
Sannreynir tilkynningu um hópslys eða aðra vá og viðbúnaðarstig
Upplýsir samstarfsfólk og viðbragðsstjórn um atburðinn
Fær upplýsingar um áfangastað greiningarsveitar og aðhlynningarstjóra frá VST/AST/AST/
Hlustar á Heilbr-S í TETRA fjarskiptakerfinu

Vakthafandi læknir - hættustig
Mætir á heilbrigðisstofnun
Sannreynir tilkynningu um hópslys og viðbúnaðarstig
Hefur samband við forstjóra HSU og tekin er ákvörðun um umfang útkalls. Viðbragðsstjórn
virkjuð
Fær upplýsingar um áfangastað fyrir greiningarsveit og aðhlynningarstjóra frá VST/AST/SST/
Hlustar á Heilbr-S í TETRA fjarskiptakerfinu
Skipar starfsfólk í greiningarsveit og þar á meðal einn lækni sem er stjórnandi sveitarinnar
(stjórnanda greiningarsveitar)
Undirbýr brottför þeirra í samráði við vakthafandi hjúkrunarfræðing á bmt.
Metur hversu mörgum þolendum heilbrigðisstofnunin getur tekið við, í samráði við
vakthafandi hjúkrunarfræðing bmt.
Ákveður hvaða sjúklinga er hægt að útskrifa eða færa á milli deilda, í samráði við vakthafandi
hjúkrunarfræðing og viðbragðsstjórn
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar

Vakthafandi læknir - neyðarstig
Mætir á heilbrigðisstofnun
Sannreynir tilkynningu um hópslys og viðbúnaðarstig
Hefur samband við forstjóra HSU og tekin er ákvörðun um umfang útkalls. Viðbragðsstjórn
virkjuð
Fær upplýsingar um áfangastað fyrir greiningarsvei og aðhlynningarstjóra frá VST/AST / SST /
Hlustar á Heilbr-S í TETRA fjarskiptakerfinu
Skipar starfsfólk í greiningarsveit og þar á meðal einn lækni sem er stjórnandi sveitarinnar
(stjórnanda greiningarsveitar)
Undirbýr brottför þeirra í samráði við vakthafandi hjúkrunarfræðing bmt.
Metur hversu mörgum þolendum heilbrigðisstofnunin getur tekið við, í samráði við
vakthafandi hjúkrunarfræðing bmt.
Ákveður hvaða sjúklinga er hægt að útskrifa eða færa á milli deilda, í samráði við vakthafandi
hjúkrunarfræðing og viðbragðsstjórn
Útskrifar sjúklinga og lætur flytja milli deilda skv. fyrra mati. Gert í samvinnu við vakthafandi
hjúkrunarfræðing og viðbragðsstjórn
Tekur á móti þolendum
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Metur þörf á flutningi þolenda á önnur sjúkrahús og gefur fyrirmæli þar um í samvinnu við
vakthafandi hjúkrunarfræðing og viðbragðsstjórn
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Greiningarsveit- óvissustig
Greiningarsveitir hafa að öllu jöfnu ekki hlutverk á óvissustigi

Greiningarsveit - hættustig
Mönnun
Greiningarsveit skal að lágmarki skipuð sjö manns, 2 læknum, 3 hjúkrunarfræðingum og 2
sjúkraflutningamönnum (Fjöldi starfsmanna í greiningarsveit skal metin eftir stærð atburðar
hverju sinni)
Stjórnandi greiningarsveitar tilnefndur (í flestum tilfellum sérfræðingur á bakvakt)
Vakthafandi varðstjóri sjúkraflutinga er aðhlynningarstjóri
Mæta á stigapall við sjúkrabílainngang bráðamóttöku
Búnaður
o Stjórnandi, læknir, hjúkrunarfræðingur og sjúkraflutningamenn greiningarsveitar sækja
skal búnað greiningarsveitar í hliðarherbergi fyrir framan kaffistofu starfsmanna á
bráðamóttöku. Hlífðarföt eru á sama stað. Brottför undirbúin
o Búnaður samanstendur af 5 bakpokum. Tveir fyrir rauða svæðið, einn fyrir gula
svæðið, einn fyrir græna svæðið og einn fyrir áverkamatssvæði. (fylgiskjal 1)
o Vakthafnadi hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku sækir lyfjatöskur (2 stk) og vökva 2
kassa (10 poka) af NaCl og (10 poka) af RA i lyfjaherbergi göngudeildar. (fyrsta hæð i
gömlu byggingu eining 3) (Listi yfir lyf og vökva – sjá fylgiskjal 2)
o Hjfr. í greiningarsveit tekur með sér Tetrastöð greiningarsveitar sem staðsett er inni á
kaffistofu starfsmanna bmt.
Bíður frekari fyrirmæla
Fær upplýsingar um áfangastað frá 112/viðbragðsstjórn
Flutningur
Hittist við sjúkrabílaaðgang
Fer með björgunarsveitum á vettvang
Greiningarsveit starfar undir stjórn vettvangsstjóra á vettvangi
Stjórnandi greiningarsveitar
Stjórnandi greiningarsveitar skipuleggur störf liðsmanna sveitarinnar í samvinnu við
aðhlynningarstjóra
Stjórnandi setur sig í samband við varðstjóra sjúkraflutninga í gegnum Tetra
Tryggir að fjarskiptasambandi og samskiptum sé komið á við eftirfarandi, (sjá mynd í
fjarskiptakafla 9) í samvinnu við aðhlynningarstjóra:
o Viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar innan umdæmis
o Vettvangsstjóra
o Aðgerðastjórn
o Samhæfingarstöð
Fylgist með að nóg sé af mannskap, búnaði og sjúkraflutningatækjum
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Aðhlynningarstjóri - vakthafandi varðstjóri sjúkraflutninga
Stjórnar og samhæfir sjúkrafhjálp á vettvangi starfsemi á SSS
Hefur yfirumsjón með
o
Undirbúningi á móttöku þolenda.
o
Undirbúningi SSS (rautt, gult og grænt svæði) samkvæmt bráðaflokkun og
áverkamati sjúklinga
o
Undirbúningi á svæði fyrir birgðir og aðrar bjargir innan SSS
Er i fjarskiptasambandi við VST, AST, SST og heilbrigðisstofnun í umdæmi og aðra
verkþáttastjóra, (flutningsstjóra, gæslustjóra og björgunarstjóra) samkvæmt Samskiptaplani
– mynd 9-1
Stjórnandi greiningarsveitar og aðhlynningarstjóri skila minnisblaði til viðbragðsstjórnar um
atburðinn innan viku

Greiningarsveit - neyðarstig
Mönnun
Greiningarsveit skal að lágmarki skipuð sjö manns, 2 læknum, 3 hjúkrunarfræðingum og 2
sjúkraflutningamönnum (Fjöldi starfsmanna í greiningarsveit skal metin eftir stærð atburðar
hverju sinni)
Stjórnandi greiningasveitar tilnefndur (í flestum tilfellum sérfræðingur á bakvakt)
Mætir á stigapall við sjúkrabílainngang bráðamóttöku
Búnaður
o

Stjórnandi, læknir, hjúkrunarfræðingur og sjúkraflutningamenn greiningarsveitar sækja
búnað greiningarsveitar í hliðarherbergi fyrir framan kaffistofu starfsmanna á
bráðamóttöku. Hlífðarföt eru á sama stað. Brottför undirbúin
o Búnaður samanstendur af 5 bakpokum. Tveir fyrir rauða svæðið, einn fyrir gula
svæðið, einn fyrir græna svæðið og einn fyrir áverkamatssvæði. (fylgiskjal 1).
o Vakthafandi hjúkrunarfræðingur sækir lyfjatöskur (2 stk), geymd í læstri skúffu merkt
greiningasveit, lyklar að skúffu geymdir inni á bráðamóttöku og vökva 2 kassa ( 10 poka )
af NaCl og (10 poka) af RA i lyfjaherbergi göngudeildar (fyrsta hæð, gamla bygging, eining
3 Listi yfir lyf og vökva – sjá fylgiskjal 2
o Hj.fr. í greiningarsveit tekur með sér Tetrastöð greiningarsveitar sem staðsett er inni á
kaffistofu starfsmanna bmt.
Bíður frekari fyrirmæla
Fær upplýsingar um áfangastað frá 112/viðbragðsstjórn

Flutningur
Hittist við sjúkrabílaaðgang
Fer með björgunarsveitum á vettvang
Greiningarsveit starfar undir stjórn vettvangsstjóra á vettvangi
Stjórnandi greiningarsveitar
Stjórnandi greiningarsveitar skipuleggur störf liðsmanna sveitarinnar í samvinnu við
aðhlynningarstjóra
Stjórnandi setur sig í samband við varðstjóra sjúkraflutninga í gegnum Tetra
Tryggir að fjarskiptasambandi og samskipti sé komið á við eftirfarandi, (sjá mynd í
fjarskiptakafla 9) í samvinnu við aðhlynningarstjóra:
o Viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar innan umdæmis
o Vettvangsstjóra
o Aðgerðastjórn
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o Samhæfingarstöð
Óskar eftir viðbótarmannskap, búnaði og sjúkraflutningatækjum við viðbragðsstjórn
Upplýsir viðbragðsstjórn um stöðu mála þ.m.t. flutning slasaðra

Aðhlynningarstjóri – vakthafandi varðstjóri sjúkraflutninga
Stjórnar og samhæfir sjúkrahjálp á vettvangi og starfsemi á SSS
Hefur yfirumsjón með
o
Undirbúningi á móttöku þolenda frá slysstað
o
Undirbúninngi SSS (rautt, gult og grænt svæði) skv, bráðaflokkun og áverkamati
sjúklinga
o
Undirbúningi á svæði fyrir birgðir og aðrar bjargir innan SSS
o
Er í fjarskiptasambandi við VST, AST, SST og heilbrigðisstofnun í umdæmi og við
aðra verkþáttastjóra, (flutningsstjóra, gæslustjóra og björgunarstjóra) Sjá mynd 9.1 í
samskiptakafla
Greiningarsveit kemur saman á HSU að aðgerð lokinni og fer ekki heim nema með leyfi
viðbragðsstjórnar
Stjórnandi greiningarsveitar og aðhlynningarstjóri skila minnisblaði til viðbragðsstjórnar um
atburðinn innan viku
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Vakthafandi varðstjóri sjúkraflutninga - óvissustig
Tekur við tilkynningu um óvissustig
Sannreynir tilkynningu og aflar upplýsinga um hugsanlega staðsetningu
Upplýsir yfirmann sjúkraflutninga og aðra varðstjóra um óvissustig hafi verið virkjað
Hefur samband við sjúkraflutningamenn á öllum starfsstöðum HSU og upplýsir þá um stöðu
mála
Kannar hvort ekki sé nægjanlegur fjöldi sjúkraflutningamanna til að manna alla sjúkrabíla HSU
með skömmum fyrirvara
Kannar með aðstoð frá Höfuðborgarsvæðinu
Fær upplýsingar um áfangastað greiningarsveitar og aðhlynningarstjóra frá VST/AST/AST/112.
Kannar birgðarstöðu og tekur til fjöldahjálpartösku og auka súrefni
Skipar niður í bráðaflokkunarhópa eftir þörfum

Vakthafandi varðstjóri sjúkraflutninga - hættustig
Tekur við tilkynningu um hættustig
Sannreynir tilkynningu og aflar upplýsinga um hugsanlega staðsetningu
Upplýsir yfirmann sjúkraflutninga og aðra varðstjóra um að hættustig hafi verið virkjað
Hefur samband við sjúkraflutningamenn á öllum starfsstöðum HSU og upplýsir þá um stöðu
mála. Boðar út sjúkraflutningamenn eftir þörfum í gegnum NL / varðstjórasíma
Kannar hvort ekki sé nægjanlegur fjöldi sjúkraflutningamanna til að manna alla sjúkrabíla HSU
með skömmum fyrirvara
Skipar niður í bráðaflokkunarhópa, eftir þörfum og skipuleggur mönnum sjúkrabíla
Kannar birgðarstöðu og tekur til fjöldahjálpartösku og auka súrefni
Kannar með aðstoð frá Höfuðborgarsvæðinu
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar

Vakthafandi varðstjóri sjúkraflutninga - neyðarstig
Tekur við tilkynningu um neyðarstig
Sannreynir tilkynningu og staðsetningu í gegnum NL og óskar eftir því að hópslysaáætlun HSU
verði virkjuð í samráði við Vakthafandi lækni
Upplýsir yfirmann sjúkraflutninga og aðra varðstjóra um að neyðarstig hafi verið virkjað
Boðar út alsherjarútkall sjúkraflutningamanna í gegnum NL / varðstjórasíma, kallar út
sjúkraflutningamenn frá öðrum starfsstöðum HSU
Reynir að tryggja að nægjanlegur fjöldi sjúkraflutningamanna komi til að manna alla sjúkrabíla
HSU
Tryggir fjarskiptasamband við vettvang í gegnum TETRA
Skipar niður í bráðaflokkunarhópa eftir þörfum, mönnum sjúkrabíla
Upplýsir greiningarsveit um stöðu mála í gegnum TETRA
Óskar eftir aðstoð frá Höfuðborgarsvæðinu
Stýrir bráðaflokkun á vettvangi og forgangsröðun sjúklinga að SSS
Finnur til hentugt svæði fyrir SSS
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Móttökustjóri - móttökuteymi – óvissustig
Móttökuteymi hafa að öllu jöfnu ekki hlutverk á óvissustigi

Móttökustjóri - móttökuteymi – hættustig
Yfirmaður móttökuteymis er móttökustjóri (hjúkrunardeildarstjóri bráðamótöku eða
staðgengill). Hann notar Tetrastöð Bráðamóttöku
Teymi skipuð og staðsett á úthlutuðum stöðvum
Undirbúa komu þolenda á bráðamóttöku/móttöku slasaðra
Miðlar upplýsingum um þolendur til viðbragðsstjórnar
Senda þolendur áfram til meðferðar í samráði við viðbragðsstjórn
Móttökustjóri í samráði við viðbragðsstjórn tilkynnir þegar teymi eru tilbúin að taka við fleiri
þolendum
Móttökustjóri bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn

Móttökustjóri - móttökuteymi – neyðarstig
Yfirmaður móttökuteymis er móttökustjóri (hjúkrunardeildarstjóri bráðamótöku eða
staðgengill). Hann notar Tetrastöð Bráðamóttöku
Teymi skipuð og staðsett á úthlutuðum stöðvum
Undirbúa komu þolenda á bráðamóttöku/móttöku slasaðra
Miðla upplýsingum um þolendur til viðbragðsstjórnar
Senda þolendur áfram til meðferðar í samráði við stjórnendur
Móttökustjóri tilkynnir viðbragðsstjórn þegar teymin eru tilbúin að taka við fleiri þolendum
Móttökustjóri bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
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MÓTTAKA SLASAÐRA – GÁTLISTI

Móttökustjóri (hjúkrunardeildarstjóri bráðamóttöku eða staðgengill) er yfirmaður
móttökuteymis. Móttökuteymi eru skipuð af móttökustjóra (læknir og hjúkrunarfræðingur og
annað heilbrigðisstarfsfólk eftir atvikum)
Undirbúa aðstöðu fyrir móttöku í anddyri
Raðar hjfr/lækni í móttökuteymin
Setja upp móttöku á heilsugæslu mönnuð með lækni og hjúkrunarfræðingi, notist fyrir alla
aðra en þá sem lentu í hópslysi.
Raða sjúklingum á teymin
Hafa tiltækan búnað sem nota þarf
Hafa allt til reiðu á slysastofu,
Útvega blóðþrýstingsmæla /stetoskóp fyrir hvert teymi
Umbúðir, vökvar, verkjalyf, sjá um að til séu nægar birgðir (viðbragðsstjórn útvegar það sem
á vantar)
Blóðpr.glös, stasar og plástur og skæri
Hafa yfirsýn yfir fjölda sjúklingana á hverju svæði fyrir sig
Sjá til þess að sjúklingar séu ekki fluttir burt af móttökusvæði nema það sé skráð hvert þeir
fara
Miðlar upplýsingum til viðbragðsstjórnar
Kallar eftir þörfum eftir aukaaðstoð
Sjá til þess að unnt sé að mæta þörfum sjúklinga sem þar bíða strax/sem allra fyrst
Hafa aðstoðarmenn sem aðstoða teymin, obs. líðan sj. og öryggi þeirra. Sjá um flutning sj. á
milli svæða, útvega hluti sem bæta/auka aðbúnað sj. og starfsfólks Sjá til þess að sj. sé fylgt
og þeir sóttir í rannsóknir.
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Læknaritarar - óvissustig
Ritarar hafa að öllu jöfnu ekki hlutverk á óvissustigi nema ritari viðbragðsstjórnar
Ritari viðbragðsstjórnar bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn

Læknaritarar - hættustig
Tilkynna öðrum riturum um viðbragðsstig skv. fyrirmælum viðbragðsstjórnar
Taka fram skráningarblöð og viðeigandi gögn fyrir sínar starfseiningar sem staðsett eru hjá
greiningarsveitarbúnaði hjá kaffistofu bmt.
Kalla út fleiri ritara samkvæmt fyrirmælum viðbragðsstjórnar
Einn ritari vinnur með hverju móttökuteymi við skráningu og upplýsingamiðlun
Einn ritari vinnur við flæðisskráningarblað við móttöku sjúkinga við sjúkrabílainngang og
aðalinngang
Ritarar vinna venjubundin störf eða önnur verk samkvæmt ósk viðbragðsstjórnar
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn

Læknaritarar - neyðarstig
Tilkynna öðrum riturum um viðbragðsstig skv. fyrirmælum viðbragðsstjórnar
Taka fram skráningarblöð og hópslysagögn fyrir sínar starfseiningar sem staðsett eru hjá
greiningarsveitarbúnaði hjá kaffistofu bmt.
Kalla út fleiri ritara samkvæmt fyrirmælum viðbragðsstjórnar
Einn ritari vinnur með hverju móttökuteymi við skráningu og upplýsingamiðlun
Einn ritari vinnur við flæðisskráningarblað við móttöku sjúkinga við sjúkrabílainngang og
aðalinngang
Ritarar vinna venjubundin störf eða önnur verk samkvæmt ósk viðbragðsstjórnar
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
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Gátlisti skráningameistara
Skráningameistari er deildarstjóri læknaritara, staðgengill er annar tiltækur læknaritari
Hans verkefni eru eftirfarandi:
Tilnefnir og kallar út annan læknaritara fyrir viðbragðsstjórn
Sækir skráningablöð og penna sem geymt er hjá búnaði greiningasveitar í herbergi inn af
bráðamóttöku. Sér um merkingar á svæðinu
Tilnefnir starfsmann til að skrá inn starfsfólk sem kemur til vinnu
Skráir sjúklinga sem koma inn á viðeigandi blað eftir númeri á greiningaspjaldi
Sjúkraliði nr. 1 skráir greiningarnúmer þolenda á skáningarblað sem fylgir sjúklingi áfram inn
á viðeigandi flokkunarsvæði (gult eða grænt svæði)
Sjúkraliði nr. 2 fylgir sjúkl. eftir og nær frekari upplýsingum, s.s. nafn, kennitölu, þjóðerni,
áverkalýsing inn á flokkunarsvæðum
Fyllir jafnóðum inn allar upplýsingar sem berast um hvern og einn
Ef sjúklingur færist milli lita þá er settur svigi utan um hann á fyrsta skráningablaði
Sér til þess að þeir sem ekki koma með greiningaspjöld fái spjald við komu
Aðrir sjúklingar (s.s. aðstandendur, sjónarvottar o.s.frv. sem ekki voru í slysinu en þurfa engu
að síður aðhlynningu) eru skráðir á blað
Skráningameistari er sá eini sem má skrá á flæðisblöðin og flytja upplýsingar milli blaða

41

2017

Gátlisti ritara viðbragðsstjórnar
Er skipaður af viðbragðsstjórn úr hópi læknaritara
Gefur sig fram við viðbragðsstjórn
Fær upplýsingar um stöðuna og skráir framvindu atburðar
Heldur til haga skrá yfir starfsmenn sem hafa verið kallaðir út og hvar þeir eru
Skráir niður öll símanúmer sem viðbragðsstjórn þarf á að halda
Kallar til fleiri læknaritara ef á þarf að halda
Gengur frá framvindu þegar aðgerð lýkur, skrá allar tímasetningar
Yfirgefur ekki hús nema eftir fyrirmælum viðbragðsstjórnar
Aðstoðar viðbragðsstjórn við að gera lokaskýrslu um atburðinn
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Sjúkraliðar Bráðamóttöku - óvissustig
Sjúkraliðar hafa að öllu jöfnu ekki hlutverk á óvissustigi

Sjúkraliðar Bráðamóttöku- hættustig
Tveir sjúkraliðar ásamt læknaritara skipa tvö skáningarteymi við móttöku slasaðra. Annað
teymið er staðsett við sjúkrabílainngang en hitt við aðalinngang
Sjúkraliði nr. 1 skráir greiningarnúmer sjúklings á skáningarblað sem fylgir sjúklingi áfram
inn á viðeigandi flokkunarsvæði (gult eða grænt svæði)
Sjúkraliði nr. 2 fylgir sjúklingi inn á flokkunarsvæði og skráir upplýsingar um nafn, kennitölu
þjóðerni os.frv. á skráningarblaðið sem honum fylgir
Sjúkraliðar vinna venjubundin störf eða önnur verk samkvæmt ósk viðbragðsstjórnar
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn

Sjúkraliðar Bráðamóttöku- neyðarstig
tveir sjúkraliðar ásamt læknaritara skipa tvö skáningarteymi við móttöku slasaðra. Annað
teymið er staðsett við sjúkrabílainngang en hitt við aðalinngang
Sjúkraliði nr. 1 skráir greiningarnúmer sjúklinga á skáningarblað sem fylgir sjúklingi áfram
inn á viðeigandi flokkunarsvæði (gult eða grænt svæði)
Sjúkraliði nr. 2 fylgir sjúklingi inn á flokkunarsvæði og skráir áfram upplýsingar um nafn,
kennitölu þjóðerni os.frv. á skráningarblaðið sem honum fylgir
Sjúkraliðar vinna venjubundin störf eða önnur verk samkvæmt ósk viðbragðsstjórnar
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
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Símavakt - óvissustig
Berist tilkynning um hópslys eða aðra vá frá utanaðkomandi aðila til símavaktar skal umsvifalaust haft
samband við vakthafandi lækni og viðbragðsstjórn
Tryggir símavörslu heilbrigðisstofnunar
Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn

Símavakt - hættustig
Berist tilkynning um hópslys eða aðra vá frá utanaðkomandi aðila til símavaktar skal umsvifalaust haft
samband við vakthafandi lækni og viðbragðsstjórn
Upplýsir samstarfsfólk um viðbragðsstig
Tryggir símavörslu heilbrigðisstofnunar
Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
Símavakt beinir fyrirspurnum frá:
o

Aðstandendum sjúklinga til starfsmanna áfallahjálpar

o

Fjölmiðlum til viðbragðsstjórnar.

Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar

Símavakt- neyðarstig
Berist tilkynning um hópslys eða aðra vá frá utanaðkomandi aðila til símavaktar skal umsvifalaust haft
samband við vakthafandi lækni og viðbragðsstjórn
Upplýsir samstarfsfólk um viðbragðsstig
Tryggir símavörslu heilbrigðisstofnunar
Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
Símavakt beinir fyrirspurnum frá:
o

Aðstandendum sjúklinga til starfsmanna

o

Fjölmiðlum til viðbragðsstjórnar

Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Yfirmaður myndgreiningar - óvissustig
Upplýsir samstarfsfólk um viðbúnað
Metur hvort fresta þurfi rannsóknum öðrum en bráðarannsóknum á röntgendeild
Hefur yfirsýn yfir þolendur á röntgendeild
Miðlar upplýsingum til viðbragðsstjórnar

Yfirmaður myndgreiningar - hættustig
Upplýsir samstarfsfólk um viðbúnað
Metur hvort fresta þurfi rannsóknum öðrum en bráðarannsóknum á röntgendeild
Hefur yfirsýn yfir þolendur á röntgendeild
Miðlar upplýsingum til viðbragðsstjórnar
Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar

Yfirmaður myndgreiningar - neyðarstig
Upplýsir samstarfsfólk um viðbúnað
Metur hvort fresta þurfi rannsóknum öðrum en bráðarannsóknum á röntgendeild
Hefur yfirsýn yfir þolendur á röntgendeild
Miðlar upplýsingum til viðbragðsstjórnar
Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Yfirmaður rannsóknardeildar - óvissustig
Upplýsir samstarfsfólk um viðbúnað
Leitar eftir upplýsingum og fyrirmælum frá viðbragðsstjórn

Yfirmaður rannsóknardeildar - hættustig
Upplýsir samstarfsfólk um viðbúnað
Leitar eftir upplýsingum og fyrirmælum frá viðbragðsstjórn
Undirbýr mælitæki til almennra meinefnarannsókna, blóðmeinarannsókna, blóðgasmælinga
og storkuprófa
Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar

Yfirmaður rannsóknardeildar - neyðarstig
Upplýsir samstarfsfólk um viðbúnað
Leitar eftir upplýsingum og fyrirmælum frá viðbragðsstjórn
Undirbýr mælitæki til almennra meinefnarannsókna, blóðmeinarannsókna, blóðgasmælinga
og storkuprófa
Muna eftir að láta viðbragðsstjórn útvega blóð og plasma eftir þörfum
Ef þær aðstæður skapast að geyma þarf blóð þá þarf að leita aðstoðar blóðbíls með milligöngu
viðbragðsstjórnar
Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Móttaka aðstandenda í Kapellu og Endurhæfingu
Starfsmenn endurhæfingar sjá um móttökusvæði aðstandenda.
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Verkefnisstjóri áfallahjálpar – óvissustig
Verkefnisstjóri (sálfræðingur HSU) hefur að öllu jöfnu ekki hlutverk á óvissustigi

Verkefnisstjóri áfallahjálpar – hættustig
Tekur sæti í samráðshópi áfallahjálpar í umdæminu
Skipuleggur og stýrir áfallaþjónustu innan stofnunar eða fær aðra til þess ef umfang er mikið
Útdeilir verkefnum, hefur heildaryfisýn og sér um samskipti við viðbragðsstjórn
Skipuleggur umönnun og stuðning við ættingja látinna í samráði við stjórnanda viðkomandi
deildar
Metur þörf á viðrun fyrir starfsfólk heilbrigðisstofnunar
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
Verklok miðast við að því fólki sem tengist áfallinu
(sjúklingar/aðstandendur/sjónarvottar/hjálparaðilar) sé komið í réttan farveg undir stjórn
samráðshóps í umdæmi.

Verkefnisstjóra áfallahjálpar – neyðarstig
Tekur sæti í samráðshópi áfallahjálpar í umdæminu
Skipuleggur og stýrir áfallaþjónustu innan stofnunar eða fær aðra til þess ef umfang er mikið
Útdeilir verkefnum, hefur heildaryfisýn og sér um samskipti við viðbragðsstjórn
Skipuleggur umönnun og stuðning við ættingja látinna í samráði við stjórnanda viðkomandi
deildar
Metur þörf á viðrun fyrir starfsfólk heilbrigðisstofnunar
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
Verklok miðast við að því fólki sem tengist áfallinu
(sjúklingar/aðstandendur/sjónarvottar/hjálparaðilar) sé komið í réttan farveg undir stjórn
samráðshóps í umdæmi.
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Lyfjabirgðir – óvissustig
Ekki þarf að kanna birgðir lyfja/vöka að öllu jöfnu á þessu stigi

Lyfjabirgðir – hættustig
Viðbragðsstjórn lætur kanna birgðir lyfja og vökva á heilbrigðisstofnun
Viðbragðsstjórn útvegar lyf og vökva eftir þörfum
Ritari Viðbragðsstjórnar heldur skrá um aðföng

Lyfjabirgðir – neyðarstig
Viðbragðsstjórn lætur kanna birgðir lyfja og vökva á heilbrigðisstofnun
Viðbragðsstjórn útvegar lyf og vökva eftir þörfum
Ritari Viðbragðsstjórnar heldur skrá um aðföng
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Sjúkradeild – óvissustig
Stjórnendur á legudeildum upplýsa sitt starfslið um viðbragðsstig hópslyss
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn. Hlusta á TETRA fjarskipti á Heilbr.-S
sem flyst á Av-heilsug_1 skv. tilkynningu frá Viðbragðsstjórn

Sjúkradeild – hættustig
Fá staðfest hjá viðbragðsstjórn að virkja skuli deildina
Stjórnendur á legudeildum upplýsa sitt starfslið um viðbragðsstig hópslyss
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn. Hlusta á TETRA fjarskipti á Heilbr.-S
sem flyst á Av-heilsug_1 skv. tilkynningu frá Viðbragðsstjórn
Athuga hvaða sjúklingar geta útskrifast – gátlisti bls.51
Láta útskrifa sjúklinga eftir þörfum
Láta undirbúa stofur fyrir komur sjúklinga
Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni (flæðisskráningarblað)
Miðla upplýsingum til viðbragðsstjórnar þegar óskað er
Stjórnandi gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar

Sjúkradeild – neyðarstig
Fá staðfest hjá viðbragðsstjórn að virkja skuli deildina
Stjórnendur á legudeildum upplýsa sitt starfslið um viðbragðsstig útkalls
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn. Hlusta á TETRA fjarskipti á Heilbr.-S
sem flyst á Av-heilsug_1 skv. tilkynningu frá Viðbragðsstjórn
Athuga hvaða sjúklingar geta útskrifast – gátlisti bls. 51
Láta útskrifa sjúklinga eftir þörfum
Láta undirbúa stofur fyrir komur sjúklinga
Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni (flæðisskráningarblað)
Miðla upplýsingum til viðbragðsstjórnar þegar óskað er
Stjórnendi gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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FYRSTU VIÐBRÖGÐ VIÐ TILKYNNINGU UM HÓPSLYS

Lyflæknisdeild
Eftirlit á deild:
Deildarstjóri er mótttökustjóri á deild.
Kannar birgðir vöka og lyfja
Fylgist með plássum á deildunum
Tryggir að allir séu skráðir inn á deildina (nota eyðublaðið Vinnuskemi H/L deild og er geymt
undir séráætlun deildar)
Útdeildir verkefnum til sjúkraliða og hjúkrunarfr/ljósmæðra
Raðar starfsfólki á stofur
Tryggir aðföng s.s. hjúkrunarvörur, lín, lyf, o.fl.
Annast samskipti við viðbragðsstjórn og aðrar deildir
Áframhaldandi mönnun er í höndum deildarstjóra
o 12 tíma vaktir
o Unnið er í samráði við hópstjóra hjúkrunar, deildarstjóra og hjúkrunarstjóra og
endurskoðað á 12 tíma fresti

Innlagnarflæði:
Veikustu sjúklingarnir fara á stofu 10 (bráðaherbergi)
Samskipti við Viðbragðsstjórn um Tetra (s. 5159 fundarherbergi í kjallara) Tilgreina hvaða aðstoðar
sé þörf
Sjúklingi hrakar þ.e. grænn/gulur verður rauður þá hvað?
Fluttur inn á stofu 10
Hafa samband við viðbragðsstjórn, Tetra ( s. 2064 ) og óska eftir aðstoð læknis

Pappírar með sjúklingi:
Með hverjum sjúklingi kemur:
o Rannsóknarblað
o Fyrirmælablað læknis
o Gæslublað
o Rtg-blað
Bæta skal við framvindublaði hjúkrunar og lyfjablaði. Öll blöð sjúklings skulu vera merkt
sama númeri og sjúklingur (sjá greiningarspjöld)
Pappírar geymast við rúm (helst í möppu/spjaldi)
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ÚTSKRIFT SJÚKLINGA
Viðkomandi LÆKNIR á sjúkradeild í samráði við vakthafandi hjúkrunrfræðing/ljósmóður eða
aðstoðardeildarstjóra ákveða hverja og hve marga sjúklinga er hægt að útskrifa og tilkynna
það VIÐBRAGÐSSTJÓRN
Deildarstjóri skal síðan sjá um að tilkynna sjúklingum og aðstandendum þeirra um
útskriftarákvörðun og að sjúklingum séu afhent nauðsynleg lyf að mati læknis
Listi með nöfnum, heimilisföngum og símanúmerum útskrifaðra sjúklinga er síðan komið til
heimahjúkrunar sem hefur samband við viðkomandi innan sólarhrings og síðan eftir þörfum
Viðbragðsstjórn skipuleggur heimkeyrslu sjúklinga sem aðstandendur geta ekki sótt, en
rólfærir sjúklingar geta hafst við í aðstandendaherbergi til bráðabirgða
Ef nauðsyn telst að flytja á brott rólfæra sjúklinga, sem ekki eiga í annað hús að venda, eða
þurfa sérstaka gæslu eða umönnun, skal hafa samband við Almannavarnir Árborgar og
nágrennis, sem munu sjá um að koma upp dvalaraðstöðu fyrir þá í samvinnu við
Árnesingadeild RKÍ
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LYFLÆKNIS DEILD
GÁTLISTI HJÚKRUNARRITARA

Fá nafnalista frá lækni eða hjúkrunarfræðingi um hverja á að útskrifa
Hringja í aðstandendur og tilkynna útskrift v/ neyðarástand
o Nota setustofu fyrir rólfæra sjúklinga
o Tilkynna að sækja þarf viðkomandi strax
o Heimahjúkrun muni hafa samband við fyrsta tækifæri
Gera jafnóðum lista fyrir heimahjúkrun
o Nafn einstaklings
o Heimilisfang
o Símanúmer
o Tengiliður/aðstandandi
Halda atburðaskrá
Nota tómar sjúklingamöppur og setja þar öll gögn sem heimahjúkrun þarf – geyma á vakt
Annast samskipti um skiptiborð vaktar, tryggir að skilaboð berist til og frá vaktinni. Má ekki
yfirgefa vaktina nema með vitneskju aðstoðardeildarstjóra
Afleysari verður sjúkraliði skipaður af aðstoðardeildarstjóra
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LYFLÆKNINGADEILD
GÁTLISTI AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRA

Fá upplýsingar um slysið s.s. hvernig slys, áætlaður fjöldi slasaðra o.fl.
Athuga mönnun (tryggja að nægur mannafli komi á staðinn)
Fylgja eftir útskriftaráætlun
Birgðastaða, umbúðir/ lyf/ vökvar/ sog/ súrefni (útdeilir verkefnum)
Annað í samráði við viðbragðsstjórn aðsetur fundarherbergi (sími 2064). Hlusta á TETRA
fjarskipti á Heilbr.-S
Skráning slasaðra inn á deild
o Nota sérstakt skráningareyðublað
o Skrá alla slasaða með NÚMERI greiningarkorts
Sér til þess að hver sjúklingur hafi sinn ”primer” hjúkrunarfræðing og sjúkraliða

Manna þarf hverja vakt í samráði við hópstjóra hjúkrunar, aðstoðardeildarstjóra þar sem
hjúkrunarþyngd er metin á 12 tíma fresti
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LYFLÆKNINGADEILD
GÁTLISTI VAKTHAFANDI HJÚKRUNARFRÆÐINGS

Byrja á útskriftaráætlun
o Ákveða hverjir geta hugsanleg útskrifast
o Læknir kemur og tekur endanlega ákvörðun um útskrift
o Tilkynna sjúklingum um útskrift
o Ganga frá pappírum fyrir heimahjúkrun

Sjá tiltektarlista deildar bls. 57
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LYFLÆKNINGADEILD
GÁTLISTI SJÚKRALIÐA

Undirbúningur vegna neyðarástands
 Tæma stofur og undirbúa fyrir komu slasaðra
Undirbúa sjúklinga til flutnings
o Ef útskrift -> bíða á biðsvæði útskrifaðra í setustofu L - deildar
o Ef ekki hægt að útskrifa -> innlögn á hjúkrunardeildir
Undirbúa deild fyrir mótttöku slasaðra
o Sjá til þess að öll tiltæk sog og súrefnistæki séu tilbúin (fara með á stofur)
o Teppi og auka koddar
o Hitateppi
o Hanskar, setja kassa inn á allar stofur og á vaktherbergi
o Hlífðarsloppar (hafa þá tiltæka nálægt vakt)
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HEILSUGÆSLA
GÁTLISTI HJÚKRUNARFRÆÐINGS

Fer inn á bráðamóttöku og bíður frekari fyrirmæla

HEILSUGÆSLA
GÁTLISTI SJÚKRALIÐA

Mætir í móttöku við aðalinngang, tilkynnir komu sína til skráningameistara
o Aðstoðar við uppsetningu á móttökusvæðum sjúklinga
o Finnur til áhöld og annað sem til fellur
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FÆÐINGADEILD
GÁTLISTI VAKTHAFANDI LJÓSMÓÐUR

Byrja á útskriftaráætlun
o Ákveða hverjir geta hugsanleg útskrifast
o Tilkynna sjúklingum um útskrift
o Ganga frá pappírum fyrir heilsugæslu
Tekur á móti og sinnir börnum starfsfólks fer með þau niður í fundarsal.Sjúkraliði af Fosseða Ljósheimum staðgengill
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LYFLÆKNINGADEILD DEILD
TILTEKTARLISTI

Hjúkrunarvörur (varabirgðir inni á hj.lager)
Acutvagn ( á stofu 10)
Hnoðbretti (1 á acutvagni og 1 fyrir framan deildarstjóraherbergi)
Vökvasett og allir vökvar (RA, NaCl, RLG, Macrodex, Hemohes (skápur á gangi,acutvagn stofa
10 og skurðstofa)
Inf. bakkar (nálar og tilheyrandi)
O2 gleraugu, grímur og friðarpípur
Umbúðir (skápur á gangi)
o Þrýstingsumbúðir (kompressur/púðar og teygjubindi)
o Plástrar (silki og bréf)
o Bruni – salt vatn, kompressur
Þvagleggir og þvagtökubakkar
Teppi og auka koddar (línherbergi á gangi)
Setja súrefni og sog inn á allar stofur
Hitateppi (geymt á vöknun skurðstofugangi)
Hanskar /ster + hreinir
Hlífðarsloppar
Súrefniskútar ( geymdir á línherbergi)
Fótaskemil (f. hnoð)
Vasaljós (milliherbergi)
Stetoscope

Lyf (í acute vagni stofa 10/lyfjaskáp /lyfjalager kjallara)
o Morfin
o Petidin / phenergan
o Solu-Cortef
o Adrenalín / Atropin / Efidrin
o Stesolid
o Dormicum
o Vogalene, primperan
o Glúkósa 50%
o Öndunarlyf (ventolin, atrovent, bedapred)
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Hjúkrunardeild Fossheimar – Ljósheimar – óvissustig
Stjórnendur á legudeildum upplýsa sitt starfslið um viðbragðsstig útkalls
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn

Hjúkrunardeild Fossheimar - Ljósheimar – hættustig
Fá staðfest hjá viðbragðsstjórn að virkja skuli deildina
Stjórnendur á legudeildum upplýsa sitt starfslið um viðbragðsstig útkalls
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
Láta undirbúa stofur fyrir komur sjúklinga af sjúkradeild
Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni (flæðisskráningarblað)
Miðla upplýsingum til viðbragðsstjórnar þegar óskað er
Stjórnandi gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar

Hjúkrunardeild Fossheimar – Ljósheimar – neyðarstig
Fá staðfest hjá viðbragðsstjórn að virkja skuli deildina
Stjórnendur á legudeildum upplýsa sitt starfslið um viðbragðsstig útkalls
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn
Láta undirbúa stofur fyrir komur sjúklinga frá sjúkradeild
Hafa yfirsýn yfir sjúklinga á deildinni (flæðisskráningarblað)
Miðla upplýsingum til viðbragðsstjórnar þegar óskað er
Stjórnendi gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Yfirmatreiðslumaður/eldhús - óvissustig
Yfirmatreiðslumaður / starfsfólk eldhúss hafa að öllu jöfnu ekki hlutverk á óvissustigi

Yfirmatreiðslumaður/eldhús - hættustig
Leitar eftir upplýsingum frá viðbragðsstjórn hvort kalla skuli fleiri út
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn

Yfirmatreiðslumaður/eldhús - neyðarstig
Lætur smyrja samlokur til afgreiðslu úr matsalog sendir á deildir og vettvang eftir þörfum
Leitar eftir upplýsingum til viðbragðsstjórnar hversu margir starfsmenn eru kallaðir út
Leitar eftir upplýsingum um hversu mörgum sjúklingum er búist við
Metur þörf fyrir að laga súpu og kakó
Hefur til reiðu niðurskorna ávexti
Útkalli lýkur þegar viðbragðsstjórn tilkynnir að svo sé
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Ræstingarstjóri / yfirmaður þvottahúss - óvissustig
Ræstingarstjóri / Yfirmaður þvottahúss hafa að öllu jöfnu ekki hlutverk á óvissustigi

Ræstingarstjóri / yfirmaður þvottahúss - hættustig
Leitar eftir upplýsingum frá viðbragðsstjórn hvort kalla skuli fleiri út
Athugar stöðu á líni og teppum
Athugar með birgðir af plastpokum og fleira því tengt
Bíða frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn

Ræstinarstjóri / yfirmaður þvottahúss - neyðarstig
Leitar eftir upplýsingum frá viðbragðsstjórn hvort kalla skuli fleiri út
Athugar stöðu á líni og teppum
Athugar með birgðir af plastpokum og fleira því tengt
Útkalli lýkur þegar viðbragðsstjórn tilkynnir að svo sé
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar
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Aukin aðstoð á Bráðamóttöku HSU Selfossi
Vakthafandi læknir og hjúkrunarfræðingur á Bráðamóttöku fá boð frá sjúkraflutningum um að von sé
á sjúklingum og / eða aðstandendum úr slysi eða óhappi sem ekki eru taldir alvarlega slasaðir en
þurfa skoðun og aðhlynningu. Við slíkar aðstæður meta í sameiningu vakthafandi læknir og
hjúkrunarfræðingur þörf á aukinni aðstoð tveggja eða fleiri hjúkrunarfæðinga og lækna til
tímabundinna starfa á Bráðamóttökuna.
Boðun fer fram í gegn um 112 (Bjargir)
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8.20 Viðbragðsáætlun vegna sjóslys t/ Herjólfi
Sérstakir viðbragðsaðilar:
HSU Selfoss, Þorlákshöfn , Rangárþing , Vík og Kirkjubæjarklaustur
ÓVISSUSTIG


Viðbragðsstjórn HSU virkjuð og mætir á sína starfsstöð. Yfirfer áætlanir og bjargir
heilbrigðisstofnunar
 Fulltrúi viðbragðsstjórnar HSU í AST fylgist með framvindu og upplýsir viðbragðsstjórn HSU
 Frekari fyrirmæla beðið frá AST
HÆTTUSTIG
Neyðarlína sér um boðun á greiningarsveit og viðbragðsstjórn HSU.



Viðbragðsáætlun HSU virkjuð á hættustigi. Tryggir fjarskipti við greiningarsveit og AST á
talhópi Av-heilsug_1
 Fulltrúi viðbragðsstjórnar HSU í AST fylgist með framvindu og upplýsir viðbragðsstjórn HSU.
 Frekari fyrirmæla beðið frá AST
NEYÐARSTIG
YÐARSTIG
Neyðarlína sér um boðun á greiningarsveit og viðbragðsstjórn HSU



Viðbragðssáætlun HSU virkjuð á neyðarstigi. Viðbragðsstjórn HSU tryggir fjarskipti við
greiningarsveit og AST á talhópi Av-heilsug_1
1. NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
NEYÐARSTIG – UTAN HAFNAR
Neyðarlína sér um boðun á greiningarsveit og viðbragðsstjórn HSU



Viðbragðssáætlun HSU virkjuð á neyðarstigi. Viðbragðsstjórn HSU tryggir fjarskipti við
greiningarsveit og AST á talhópi Av-heilsug_1

ukin sssss
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ryggja fjarskipti við lækni á söfnunarsvæði slasaðra í húsi Bj.fél. niðri á höfn

9. Samskiptaleiðir
Í almannavarnaástandi er nauðsynlegt að hafa skýrar boðleiðir.
Samkvæmt 12. grein
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 og eftir því sem tök eru á.
Heilbrigðisstofnanir eru hvattar til að nota TETRA fjarskiptakerfið í almannavarnaástandi.
Samhæfingarstöðin og aðgerðastjórnir í hverju lögregluumdæmi hafa samskipti sín á milli á
Av_uppk_1. Aðgerðastjórnir og vettvangsstjórnir á Suðurlandi nota Av-SL_1. Verkþáttastjórar hafa
samskipti á Av-SL_2 og í almannavarnaástandi nota allar heilbrigðisstofnanir Av-Heilsug_1. Áhöfn
heilbrigðisstarfsmanna í Samhæfingarstöðinni er hluti af þessum talhópi. Í upphafi hverrar aðgerðar
er það regla að ítreka hvaða talhópar eru í notkun.
Mynd 9.1 skýrir uppkallsrásir og talhópa.
Neyðarlínan
kafla 4.

boðar viðbragðsstjórn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands samkvæmt boðunarskrá í
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Skýringar
Rauða línan: Samskipti SST, AST, AHS og viðbragðsstjórnar HSU
Bláa línan: Samskipti VST og verkþáttastjóra á vettvangi
Græna línan: Samskipti AST og VST
Gula línan: Uppkallsrás SST og samskipti SST og AST

Mynd 9.1. Samskipti Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og almannavarna.
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10. Kort
Teikningar af húsnæði samkvæmt kafla 6. Þar eru nefnd starfssvæði innan stofnunar.
Yfirlitsmynd af húsnæði, lóð og aðkomu
Landakort, nánasta umhverfi og staðsetning heilbrigðisstofnunar
Landakort, lögregluumdæmið og heilbrigðisumdæmið

Önnur nauðsynleg kort eða uppdrættir
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11. Dreifingarlisti
Eintakið er vistað rafrænt á eftirtöldum vefsíðum: www.hsu.is
Innri vefsíðu stofnunar : Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Auk þess eru rafræn og prentuð eintök vistuð á eftirtöldum stöðum:

Viðbragðsstjórn (1), handog lyflækningadeild (1),
fæðingadeild (1),
skurðdeild (1),
hjúkrunardeildin
Ljósheimar (1) og
Fossheimar (1).
Deildir innan stofnunar, fjöldi eintaka í sviga

Heilsugæslustöðin
Þorlákshöfn (1), Hveragerði
(1), Selfossi (2), Laugarási
(1), Hellu (1), Hvolsvelli (1),
Vík (1) og
Kirkjubæjarklaustri (1).
HSU Vestmannaeyjum (1)
HSU Höfn (1)

Aðgerðastjórnstöð umdæmis

1 stk.

Lögreglustjóri umdæmis

1 stk.

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

1 stk.

Almannavarnadeild RLS

1 stk.

Landlæknir

1 stk.

Tafla 11.1.
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12. Breytingasaga
Útgáfa

Dagsetning

Skýringar / breytingar

Fært inn af:

1. útgáfa

06.2010

Sett í dreifingu

AMS

1. yfirlestur

05.2012

Sett í dreifingu

AMS

2. útgáfa

03.2015

Sett í dreifingu

GE

2. yfirlestur

31.01.2017

Sett í dreifingu

AG

3.yfirlestur

09.05.2017

Sett í dreifingu

AG

4.yfirlestur

04.06.2019

Sett í dreifingu

AG
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13. Fylgiskjöl
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