Nóvember 2016

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN
HEILBRIGÐISSTOFNUNAR

Heilbrigðisstofnunin
Vestmannaeyjum

Heilbrigðisstofnunin í
Vestmannaeyjum
Almannavarnadeild RLS
Landlæknisembættið

Viðbragðsáætlun
Heilbrigðisstofnunarinnar í
Vestmannaeyjum
Ritstjóri:
Guðný Bogadóttir

Verkefnastjórn:
Arna Huld Sigurðardóttir
Guðný Bogadóttir
Gunnar Þór Geirsson
Styrmir Sigurðsson

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig

1

Efnisyfirlit
Formáli ............................................................................................................................................. 3
1.

Inngangur................................................................................................................................. 4

2.

Staðhættir ................................................................................................................................ 5

3.

Skammstafanir og orðskýringar ............................................................................................... 8

4.

Virkjun áætlunar og boðun.................................................................................................... 10

5.

Stjórnkerfi .............................................................................................................................. 12

6.

Starfssvæði .......................................................................................................................... 175

7.

Áhættumat stofnunar............................................................................................................ 19

8.

Verkefni Starfsfólks.................................................................. Error! Bookmark not defined.2

9.

Samskiptaleiðir ...................................................................................................................... 43

10.

kort ................................................................................................................................... 45

11.

Dreifingarlisti .................................................................................................................... 45

12.

Breytingasaga ................................................................................................................... 55

13.

Útkallslisti HSU - Vestmannaeyjar - viðauki A......................................................................

14,

Búnaður greiningarsveitar - viðauki B.............................................................................

15.

Sýnishorn SMART-TAG spjöld - viðauki C............................................................................

Viðbragðsáætlun heilbrigðisstofnunar

2

Formáli
Landlæknisembættið, Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra 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 Almannavarnadeildar ríkislögreglustjórana. Umsagnaraðilar skulu
leitast við að skila umsögn og samþykkt innan eins mánaðar frá móttöku fullunninar 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 stafsfólki Heilbrigjðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum ( HSU-Ve)
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 Suðrulands Vestmannaeyjum er ætlað að vera til
leiðbeiningar um viðbragðsáætlanagerð HSU-Ve en ekki er um endanleg fyrirmæli að ræða.
Ábyrgð á áætlun þessari er á höndum stjórn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og hefur áætlunin
verið send til umsagnar og samþykkt af Landlæknisembættinu, Almannavarnanefnd og
Almannavarnadeild 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 Heilbrigðisstofnunarinnar Suðurlands www.hsu.is Áætlunin hefur
verið prentuð út í heild sinni og kynnt starfsfólki. Er tiltekið í áætlun hvert er hlutverk hvers
starfsmannahóps og hver ber ábyrgð á því að kynna áætlun fyrir núverandi og nýjum
starfsmönnum.
Áætlun þessi tekur þegar gildi.
Vestmannaeyjum 01.12.2016
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2. Staðhættir
Heilbrigðisstofnunin Suðurlands i Vestmannaeyjum , HSU-VE er staðsett við Sólhlíð 10 .
Heilbrigðisstofnunin starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.
HSU-Ve er heilbrigðisstofnun sem samanstendur af sjúkrahúsi og heilsugæslu. Stofnunin veitir
heilbrigðisþjónustu samkvæmt heilbrigðislögum, sem felur í sér; hvers kyns heilsugæslu,
lækningar,
hjúkrun,
almenna
og
sérhæfða
sjúkrahúsþjónustu,
sjúkraflutninga,
hjálpartækjaþjónustu og þjónustu heilbrigðisstarfsmanna innan og utan heilbrigðisstofnana sem
veitt er í því skyni að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa
sjúklinga.
Helstu símanúmer ef að vá steðjar að eru:
Símanúmer á skiptiborði

4822500

Vaktsími hjúkrunarfræðings á sjúkradeild

8919607

Vaktsími heilsugæslulæknis

8640195

Vaktsími hjúkrunarfræðings á heilsugæslu

406471

Komi til virkjunar áætlunar verða boðskipti mestmegnis gegn um Tetra – kerfi
Sjúkradeild
Vaktlæknir
Heilsugæsla
Lyflæknir
Sjúkraflutningar
Aðhlynningarstjóri

Upptökusvæði HSU-Ve . Komi til almannavarnarástands er upptökusvæði stofnunarinnar
Vestmannaeyjabær á Heimaey, ásamt nærliggjandi smáeyjum , u.þ.b. 15 talsins og hafsvæðið í
kring. En einnig má telja Landeyjarhöfn og flugvöll á Bakka í Landeyjum sem upptökusvæði
samkvæmt viðbragðsáætlunum.

Staðsetning og helstu vegir sem liggja að stofnuninni.
HSU-Ve er staðsett að Sólhlið 10 og er aðkoma þaðan að aðalinngangi 1. hæðar, aðkoma
sjúkrabíla er í inngang á 1 hæð frá Helgafellsbraut. Einnig er aðkoma að kaupellu í kjallara frá
Sólhlíð. Sjá nánar á yfirlitskorti í viðauka D
Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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Flugvellir og hafnir á upptökusvæði stofnunarinnar.
Vestmannaeyjaflugvöllur, er áætlunaflugvöllur auk lendinga leigu og einkaflugvéla. Völlurinn
þjónar öllu flugi til og frá Eyjum. Til er flugslysaáætlun fyrir Vestmannaeyjaflugvöll og eru
verkefni HSU-Ve talin upp í þeirri áætlun.
Á flugvellinum er aðallendingastaður þyrlu, en til vara hefur þyrla lent við Eiði. Sjá merkingu á
yfirlitskorti í viðauka D
Vestmannaeyjahöfn
Í og við höfnina er oft mikil umferð. Höfnin er löndunarhöfn fyrir fiskiskip,
gámaflutningaskip. Smábátar og skemmtiferðaskip eiga einnig viðdvöl í höfninni .

vöru og

Landeyjarhöfn, er aðalhöfn farþegaferjunnar Herjólfs. Herjólfur getur flutt allt að 500 farþega
og ef óhapp verður við Landeyjarhöfn er áætlað að björgunarbátur Björgunarfélags
Vestmannaeyja sé um 20 mínútur á leið í Landeyjarhöfn og þá væntanlega fyrsti aðili á slysstað.
Flugvöllur á Bakka í Landeyjum, sá flugvöllur er notaður af smærri vélum, leigu og einkaflugi.
Flugtími er 5 mínútur frá Vestmannaeyjaflugvelli og má því ætla að viðbragðstími vegna óhapps
á Bakkaflugvelli sé einna stystur frá Vestmannaeyjum
Byggð á upptökusvæði HSU-Ve
Vestmannaeyjabær. Íbúar eru um 4000 að jafnaði. Íbúum fjölgar umtalsvert tímabundið,
aðallega á sumrin þegar haldin eru stór íþróttamót , Goslokahátíð 1. helgina í júlí, og á
Þjóðhátíð, í byrjun ágúst.
Margar smáeyjar eru í kring um Heimaey, þar er ekki föst byggð en úteyjarlíf á sumrin.
Mikil umferð báta og skipa eru á hafssvæði í kring um Eyjar

Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestmannaeyjum
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestmannaeyjum skiptist í tvö megin svið, sjúkrahús og
heilsugæslu auk stoðdeilda. Allur rekstur er í samliggjandi húsnæði. Á sjúkrasviði er veitt
almenn og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta. Á sjúkrahúsi eru legudeildir, göngudeild og
fæðingarhjálp. Almenn heilsugæsluþjónusta og slysamóttaka er veitt á heilsugæslu
Fjöldi rúma á legudeidum eru 22.
Á sólarhringsvakt eru;
sjúkraflutningsmenn og heilsugæslulæknir.
Á sjúkradeild
hjúkrunarfræðingur og 2 sjúkraliðar á næturvakt.

lyflæknir,
ljósmóðir,
eru sólarhringsvaktir,

Starfsmenn eru í allt um 100 í 70 stöðugildum.
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3. Skammstafanir og orðskýringar
3.1. Skammstafanir
112
AVD
AHS
AST
AVN,
AV-NEFND
ÁÆTLANIR
BJARGIR
FRAMKVÆMD
HSV
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)
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
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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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.

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig

9

4. Virkjun áætlunar og boðun
4. 1. Virkjun
Tilkynning um atburð sem kallar á virkjun HSU-Ve berst frá neyðarlínu 112 samkvæmt
verklagsreglum og fer eftir eðli og alvarleika atburðar hvert stig viðbúnaðar er virkjað.
Við virkjun flugslysaáætlunar, sjóslysáætlunar eða almannavarnaáætlunar virkjast
viðbragðsáætlun gegn um 112 – neyðarlínuna og verður starfsfólk í viðbragðsstöðu eða
mætir á starfseiningar samkvæmt boðun.
Við slys eða yfirvofandi vá er það ákvörðun heilsugæslulæknis í samráði við
viðbragðsstjórn stofununarinnar að virkja viðbragðsáætlun.
Stjórn HSU-Vestmannaeyjum hefur skilgreint hópslys sem þrjá eða fleiri mikið slasaða.

Þegar vakthafandi lækni fær boð frá neyðarlinu þar sem hugsanlega eru um virkjun
hópslysaáætun að ræða, þá:
1. Hefur vaktlæknir samband við neyðrarlínu og óskar eftir virkjun viðbragðsstjórnar
stofnunarinnar. – sjá gátlista bls 25/26, skema bls 23
2. Viðbraðgsstjórn virkjar viðbragðsáætlun stofunarinnar ef ekki er um flugslys – sjóslys
eða almannavarnaratburð að ræða.
Viðbragðsstjórn skipa jafnan:
Forstjóri og framkvæmdastjórn HSU-Ve
Yfirlæknir heilsugæslu
Yfirlæknir lyflækninga
Yfirhjúkrunarfræðingur heilsugæslu
Hjúkrunarfræðingur heilsugæslu
Deildarstjóri sjúkradeildar
Aðstoðardeildarstjóri sjúkradeildar
Yfirmaður sjúkraflutninga

3. Vaktlæknir upplýsir samstarfsfólk um viðbúnað samkvæmt áætlun – sjá gátlista bls
26
4. Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstjórn.

4. 2. Boðun
Boðun er gegnum útkallslistum sem skráð er á 112.bjargir. Starfsfólk fær sms og þar kemur fram
hvert viðbúnaðarstig er og ef um hættu- eða neyðarstig er að ræða mæta starfsmenn á
sjúkradeild og láta vita af komu. EKKI Á HRINGJA OG BIÐJA UM STAÐFESTINGU EÐA LEITA EFTIR
UPPLÝSINGUM.

Viðbragðsáætlun heilbrigðisstofnunar
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1. Boðun þegar almannavarnaráætlanir eru virkjaðar, flugslys, sjóslys, nátturuhamfarir eða
önnur vá.
2. Boðun við slys eða umfangsmikla atburði þegar talið er að virkja þurfi hópslysaáætlun
stofunarinnar. Slys, eitranir eða annað.

Þegar upplýsingar berast sem gefa tilefni til að virkja áætlunina hsu-vE skal vakthafandi
heilsugæslulæknir meta ástandið og ákveða
í samráði við viðbragðsstjórn
Heilbrigðisstofnunarinnar, á hvaða stigi skuli unnið. Upplýsa skal starfsmenn stofnunar ásamt
AST/AVN og eftir atvikum 112 / SST.
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, staður, gata, fyrirtæki
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. Um leið og viðbragðsstjórn, vakthafandi hjúkrunarfræðingur eða læknir
fær tilkynningu um afboðun þá upplýsir hann viðbragðsstjórn stofnunarinnar og starfsmenn.

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 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 Almannvarnanefnd Vestmannaeyja sitja fulltrúar frá Sýslumannsembættinu,
Vestmannaeyjabæ, Heilbrigðisstofnuninni, . 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. bls 12

Aðhlynningarstjóri
Stjórnar og samhæfir sjúkrahjálp á vettvangi. Aðhlynningarstjóri (AHS) kemur frá HSU-Ve er
tilnefndur af viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar. Aðhlynningarstjóri er hluti af greiningarsveit
HSU_VE Hann hefur yfirumsjón með undirbúningi á móttöku þolenda frá slysstað á söfnunarsvæði
slasaðra.
Sjá nánar gátlista aðhlynningarstjóra á bls 30

Viðbragðsáætlun heilbrigðisstofnunar
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Samhæfingarstöðin SST
Aðgerðastjórn AST
Vettvangsstjórn VST
Aðhlynningarstjóri AHS

Viðbragðsstjórn
HSU-Vestmmaeyjum

Greiningarsveit

Legudeild
Skurðstofa

Stoð og
þjónustudeildir
Röntgen
Rannsókn

Heilsugæsla

Mynd 5.1. Stjórnskipulag almannavarna og tenging þess við HSU-Ve

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 þurfa þeir aðilar
sem hafa sama lit að geta talað saman í gegn um tetrastöðvar, sjá nánar í kafla 9.

Viðbragðsstjórn
Framkvæmdastjórn HSU-Ve skipar viðbragðsstjórn (VBS) sem ber ábyrgð á viðbragðsáætluninni.
Áætlunina skal yfirfarin árlega og endurskoðuð eftir því sem aðstæður breytast. Skal þeirri vinnu vera
lokið í maí ár hvert.
Helstu verkefni eru að skipuleggja viðbúnað og hafa yfirsýn yfir starfsemi, stýra og samhæfa aðgerðir
innan stofnunarinnar og eiga samstarf við aðra viðbragðsaðila. Framkvæmdastjóri skipar jafnframt
formann VBS.
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. Sjá verkefni viðbragðsstjórnar í gátlista bls. 27
Aðsetur viðbragðsstjórnar er á skrifstofu yfirhjúkrunarfræðings heilsugæslu á 1. hæð.
Beinn 4322510 Tetra stöð númer 6406334 , póstfang: Gudny.Bogadottir@HSU.is

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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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 innan Heilbrigðisstofnunar Suðurlands Vestmannaeyjum
VBS








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

Viðbragðsáætlun heilbrigðisstofnunar
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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 Vestmannaeyjum. Sími
Í Vestmannaeyjum er starfandi samráðshópur áfallahjálpar Hópurinn heldur reglulega fundi
og er að auki kallaður saman þegar tilefni þykir til . Að auki hefur samráðshópurinn tengiliði í
öðrum stofnunum, svo sem skólum , lögreglu, slökkviliði og björgunarsveit og fundar
reglulega með þeim.
Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi
Lögregluumdæmi: Vestmannaeyjar
Fundarstaður hópsins: Heilbrigðisstofnun Suðurlands -Vestmannaeyjum
Hópstjóri: Auður Ásgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur
Nafn stofnunar
HSU-Vestmannaeyjum

Nafn fulltrúa
Auður Ásgeirsdóttir

Staða
Hjúkrunarfræðingur
HÓPSTJÓRI

Netfang
Auður.Asgeirsdottir@Hsu.is

Sími
481 2212

GSM
896 3340

Þjóðkirkjan

Guðmundur Ö. Jónsson

Prestur

gudm.orn@gmail.com

553 2731

848 1899

HSU

Thelma Gunnarsdóttir

Sálfræðingur

thelma@vestmannaeyjar.is

481 2260

848 4492

RKÍ

Sigríður Sigmarsdóttir

Þroskaþjálfi / RKÍ

sillajon@simnet.is

481 3020

863 0518

Sjá nánar gátlista fyrir samráðshóp áfallahjálpar bls 42
Viðbragðsstjórn heilbrigðisstofnunar hefur það hlutverk að tilnefna verkefnastjóra
samráðshóps úr starfsliði heilbrigðisstofnunar sem tekur sæti í hópnum
Samráðshópur áfallarhjálpar starfar með aðgerðastjórn í umdæminu og í samvinnu við
samráðshóp SST. Heilbrigðisstofnun getur leitað til samráðshóps áfallahjálpar í umdæmi
varðandi aðstoð við sálrænan stuðning til aðstandenda eða annarra þolenda.

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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Mynd 5.3 sýnir nánar skipulag áfallahjálpar sem veitt er almenningi á neyðartímum.

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

Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi
Samhæfing og stjórnun
Áfallahjálp

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
Kirkjan og trúfélög
Heilbrigðisþjónusta
Áfallahjálparteymi
Félagsþjónustan
Aðrir: Björgunarsveitir, flugrekendur og aðrir

Samráðshópur áfallahjápar
Kirkjan
Heilbrigðisþjónusta
Félagsþjónusta

Millistjórnendur
Millistjórnendur starfa samkvæmt sínum starfslýsingum nema ef viðbragðsáætlun og
fyrirmæli frá viðbragðsstjórn kveða á um annað. Dæmi um milistjórnendur, deildarstjóri
sjúkradeildar, yfirmaður eldhúss, ræstingar og umsjónarmaður húss.

Viðbragðsáætlun heilbrigðisstofnunar
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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 HSU-Ve skal að jafnaði notað samkvæmt lýsingu á starfssvæðum innan
stofnunarinnar. Sjá yfirlitsmynd viðauka D . 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.
Starfssvæðiskorti verður dreift til viðeigandi aðila til að réttar upplýsingar berist milli manna
sem fyrst.

6.1 Helstu starfssvæði:
Aðalinngangur
Aðhlynning /biðsvæði innan dyra
Aðkoma sjúkrabíla (að og frá)
Aðsetur viðbragðsstjórnar (aðal og vara)
Apótek
Bráðamóttaka / móttaka slasaðra
Búnaður greiningarsveitar og staðsetning hans
Gjörgæsla
Lager, hjúkrunarvörur
Móttaka aðfanga
Móttaka aðstandenda
Móttaka farsóttasjúklinga og þolenda eitrana/geislunar
Móttaka og varsla látinna
Myndgreining
Rannsóknarstofa
Símavarsla
Skurðstofa
Söfnunarsvæði utanhúss vegna rýmingar stofnunar
Söfnunarsvæði starfsmanna innanhúss
Þyrlupallur
Vökvageymsla

Neyðarstig
Hættustig
Óvissustig
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Aðalinngangur
Aðalinngangur er á 1 hæð frá Sólhlíð , ef viðbraðgsáætlun er virkjuð er aðalinngangi lokað . Aðkoma
sjúkrabíla og björgunarfólks verður þá frá Helgafellsbraut í gegn um inngang í suðausturhorni.
Allir inngangar í húsinu verða læstir . Aðkoma aðstandenda verðu í gegn um inngang að Kapellu.
Aðrir sem þurfa að komast inn í húsið verður vísað á inngang í kjallara frá Sólhlíð. Varsla verður við
þessa innganga.
Aðhlynning / biðsvæði innan dyra
Að jafnaði fer endurmat og fyrsta skoðun fram á skiptistofu 1 og slasaðir skulu fluttir þaðan að
skoðun lokinni.
Óskoðaðir eftir komu á HSV Söfnunarsvæði óskoðaðra er á heilsugæslu, gangi fyrir framan aðaldyr
og/eða biðstofu eftir ástandi slasaðra og umfangi atburðar.
Skoðaðir eftir komu á HSV
Söfnunarsvæði skoðaðra , lítið slasaðra - grænir sem þarfnast meðferðar er á gangi á 1. hæð ef
aðstæður leyfa, annars fluttir í fjöldahjálparstöð uns meðferð þeirra getur hafist.
Skoðaðirí hættuástandi - gulir sem flutnings er sjúkraliðaherbergi þar sem hægt er að útbúa
eftirlitssvæði fyrir 3 sjúklinga. Að auki er hægt að nota bekki á læknastofum.
Söfnunarsvæði skoðaðra, mikið slasaðir – rauðir og ef til vill gulir eru á stofum 305 og 306 á
sjúkradeild
Skoðaðir sem ekki á að flytja á aðra stofnun og þarfnast innlagnar eru fluttir á sjúkradeild.
Aðkoma sjúkrabíla (að og frá)
Aðkoma sjúkrabíla er frá Helgafellsbraut, sjá kort. Farið inn um inngang í suðaustur horni. Settar
verða upp merkingar og umferð annarra ökutækja stöðvuð inn á svæðið
Aðsetur viðbragðsstjórnar
Aðsetur viðbragðsstjórnar er á skrifstofu yfirhjúkrunarfræðings heilsugæslu á 1 hæð. Beinn simi er
4322510 TETRA stöð númer 6406334, Netfang Gudny.Bogadottir@HSU.is Varaaðsetur er í
ritaraherbergi 3. hæð, innanhússsími 212
Apótek
Apótek er staðsett í kjallara.
Samráðshópur áfallahjálpar í umdæmi:
Hefur aðsetur í fundarsal 3. hæð. Sími 8963340
Bráðamóttaka / móttaka slasaðra
Móttaka slasaðra er á heilsugæslu.
Búnaður greiningasveitar
Búnaður greiningasveitar er staðsettur í geymslu í kjallara. Sjá yfrilit yfir búnað í viðauka B

Þar er einnig geymsla fyrir annan búnað sem nýtist við móttöku sjúklinga.
Sjá staðsetningu geymslu á yfirlitsmynd.
Fjöldahjálparstöðvar
Fjöldahjálparstöðvar eru í Barnaskóla, aðalstöð. Einnig í Arnardrangi og Hamrskóla ef þörf er á.
Starfsemi: Í fjöldahjálparstöð er safnað saman þeim þolendum sem við
læknisskoðun á SSS hafa verið metnir óslasaðir. Þar fer fram:
Móttaka og skráning þolenda
Úrvinnsla á skráningu með það að markmiði að sameina fjölskyldur
Aðhlynning
Gæsla á verðmætum
Almenn og sálræn skyndihjálp
Sálgæsla sem er veitt af forystumönnum trúfélaga

Gjörgæsla
Gjörgæsla er á stofu 207, á sjúkradeild 2. hæð.
Greingarsveit
Greiningarsveit hittist á heilsugæslu , skrifstofu viðbragðststórnar, Tetra sími greiningarsveitar er
6406472
Lager, hjúkrunarvörur
Lager og hjúkrunarvörur eru í geymslu á heislugæslu og geymslu sjúkradeildar á annari hæð.
Móttaka aðfanga
Starfsmaður á lager tekur á móti aðföngum við inngang í suðausturhorni. kjallararainngang á
norðurhlið.
Móttaka aðstandenda
Móttaka aðstandenda verður í kapellu HSU-Ve sem staðsett er í kjallara. Sérinngangur er á vesturhlið
hússins, aðkoma frá Sólhlið.
Móttaka farsóttarsjúklinga, þolendur eitrana / geislunar
Móttaka farsóttarsjúklinga, þolenda eitrana / geislunar verður í kjallara. Gert er ráð fyrir skoðun
sjúklinga í herbergi á móti kapellu og kjallaragangi. Sturtuaðstaða í herbergi þar sem ljósaskápur er
staðsettur. Sjúklingar verða fluttir með lyftu á 2 hæð, lagðir inn á stofu 203
Móttaka og varsla látinna
Móttaka látinna og líkgeymsla eru í kjallara, í líkgeymslu er möguleiki á að geyma 6 lík.
Myndgreining
Staðsetning er á 1. hæð, heilsugæslugangi
Rannsóknarstofa
Staðsetning er á 1. hæð , heilsugæslugangi
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Símavarsla
Staðsetning er á 1 hæð við aðalinngang frá Sólhlíð
Skurðstofa
Skurðstofur er staðsettar á 3 hæð, svo og pökkun og sótthreinsun
Söfnunarsvæði starfsfólks
Starfsmenn, fyrir utan viðbragðsstjórn, ritara viðbragðsstjórnar, greiningarsveit og umsjónarmanns
húss mæta á sjúkradeild, göngudeildarherbergi og tilkynna komu sína til vinnu.
Söfnunarsvæði utanhúss vegna rýmingar stofnunar
Ef stórslys eða vá ber að höndum má gera ráð fyrir að rýma þurfi stofnunina. Á legudeild þarf jafnvel
að útskrifa sjúklinga eða færa til á stofum, deildarritari skráir hvert hver sjúklingur fer og heldur utan
um upplýsingar. Heim, á Hraunbúðir, Dvalarheimili aldraðra eða á aðra stofur. Á heilsugæslu er
biðstofa og læknastofur rýmdar og lokað fyrir aðgengi nýrra einstaklinga.
Ef rýma þarf heilbrigðisstofnun af einhverjum orsökum þarf að vera ljóst hvar sjúklingar og
starfsmenn eiga að safnast saman. Nauðsynlegt er að telja alla einstaklinga þegar stofnun er rýmd og
viðbragðsstjórn ber að tilnefna ábyrgan aðila til þess. Starfsfólk safnast saman á bílaplani fyrir
sunnan hús. Sjá rýmingaráætlun í viðauka E
Súrefniskútar
Lausir súrefniskútar eru geymdir í kjallara, suðurgangi. Sjá staðsetningu á mynd bls X
Þyrlupallur
Þyrlupallur er á Vestmannaeyjaflugvelli, báðar brautir, til vara er lendingarstaður á Eiðinu
Vökvageymsla
Vökvageymsla er á lyfjaherbergi sjúkradeildar
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)
Samkvæmt áætlun almannavarna eru eftirfarandi staðir áætlaðir sem söfnunarsvæði slasaðra.
Flugstöð Vestmannaeyjaflugvallar, flugslys og slys á landi í nágrenni flugvallar
Hús Björgunarfélags Vestmannaeyja á hafnarsvæði, slys á sjó og á landi í nágrenni
Aðgerðarstjórn
Aðsetur aðgerðarstjórnar er í húsi björgunarféagsins við Faxastíg
Aðgerðastjórn er að jafnaði þannig skipuð:
Aðgerðarstjóri er Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum eða staðgengill hans
Fulltrúi Slökkviliðs Vestmannaeyja
Fulltrúi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands Vestmannaeyjum
Fulltrúi Björgunarfélags Vestmannaeyja
Fulltrúi Rauða kross deildar Vestmannaeyja

7 . Áhættumat stofnunar
Í Vestmannaeyjum eru 4100 íbúar. Að auki er í kring mikil umferð á sjó, fiskiskip og flutningaskip.
Flugvöllur er á Eyjunni og einnig er stutt í flugvöll á Bakka í Landeyjum.
Höfn er í Vestmannaeyjum og að auki er höfn í Landeyjum
upptökusvæði fyrir Vestmannaeyjar.

sem verður að telja með sem

Vestmannaeyjar eru eyjaklasi, byggðin er öll á Heimaey. Á öðrum eyjum dvelja menn tímabundið
við veiðar og útivist á sumrin. Auk fjölmennra íþróttaviðburða, Goslokahátiðar og Þjóðhátiðar er
fjöldi ferðamanna töluverður á sumrin sem ýmist ferðast um Heimaey á eigin vegum eða í
skipulegum rútuferðum. Að auki er boðið upp á siglingar og skoðunarferðir á sjó.

7.1.Helstu áhættuþættir
Eldgos og jarðskjálftar
Samkvæmt áhættumati sem unnin var af forsvarsmönnum lögreglu og almannavarnadeildar ríkisins
eru eldgos og jarðskjálftar alvarlegustu og mest ógnandi vá á upptökusvæði HSU- Ve.
Sjá viðbraðgsáætlu og rýmingaráætlun Almannavarnar vegna eldgoss.
Aðrir áhættuþættir
Flugslys
Sjóslys og þá sérstaklega slys á farþegaferjunni Herjólfi,
sjá viðbragðsáætlun
almennavarnanefndar og hlutverk stofnunarinnar vegna sjáslya, viðauki X
Fjölmenni, þar sem íbúafjöldi margfaldast, svo sem á Þjóðhátíð og öðrum skipulögðum
atburðum.
Ferðamenn, bílslys, rútuslys, sjóslys
Útivist
Ofsarok
Til er viðbragðsáætlun vegna flugslysa og viðbragðsáætlun vegna farþegaferjunnar Herjólfs. Ljóst er
að verði slys eða óhapp á ferð Herjólfs í Landeyarhöfn eru Vestmannaeyjar næsti staður, þannig má
reikna með að greiningarsveit og starfsfólk verði flutt til Landeyjarhafnar og einnig að fjöldi farþega
verði fluttir til Vestmannaeyja til líkamlegra og andlegrar aðhlynninga.
Stofnunin þarf einnig að vinna sérstakar áætlanir viðbragða vegna annarra þátta. Svo sem rýmingu
og viðbrögð við hópslysum á fjölmennum hátíðum, og vegna eitrana og faraldra.
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7.2. Afkastageta HSU-Vestmannaeyjum
Stjórn HSU-Vestmannaeyjum hefur skilgreint hópslys sem þrjá eða fleiri mikið slasaðir. Afkastageta
fer þó háð ýmsum óvissuþáttum Til dæmis hversu marga starfsmenn hægt er að ná í með skömmun
fyrirvara, sérstaklega um helgar á sumrin.
Til viðbótar við starfsmenn HSU-Ve eru í Vestmannaeyjum,
Dvalarheimilisins Hraunbúða sem hægt er að leita til í neyð.

björgunarsveit og starfsfólk

Viðbragðsáætlun miðar því að því að greina af nákvæmni ástand slasaðra, veita fyrstu hjálp , og
undirbúa til flutnings ef þarf.
Reiknað er með að auka bjargir, starfsfólk, vörur og lyf berist frá Reykjavík, og einnig að hægt sé að
flytja starfsfólk og búnað frá Suðurlandi sé Landeyjarhöfn opin og sé þá notast við bát
Björgunarfélagsins í Vestmannaeyjum

Afkastageta.
Tegund slysa

Öndunarvélar
Brunar - eitranir

Sjóslys - ofkælingar

Faraldrar , til dæmis
vegna matareitrana,
svínaflensu og fl.

Stofnunin hefur skilgreint hópslys sem þrjá eða fleiri. slasaðir,
þar af 1-2 gulir og 2 grænir. Líklegt er að ef fjölmennara slys
verður muni önnur starfsemi verða óvirk og markmið að
forgangsraða slösuðum, sinna bráðahjálp og meta hvort flytja
þurfi slasaða á önnur sjúkrahús.

1 öndunarvél er til á skurðstofu, á sjúkradeild er til 1 bipap
öndunarvél.
Engin sérstök gjörgæsla er eða aðstaða fyrir brunasjúklinga,
stefna að því að veita fyrstu hjálp og flytja einstaklinga síðan á
LSH.
Afkasta geta stofnunar til að sinna ofkældum er háð stigun
ofkælingar og öð alvarleika annarra áverka hinna ofkældu og
slösuðu.
Til eru hitateppi, ofnar og vökvahitari sem nýtast við móttöku á
ofkældum einstaklingum
Ef möguleiki er vegna ástands smitaðra, er stefnt að því að
meðferð vegna matareitrana og annarra faraldra verði
ambulant, sinnt í heimahúsi.
Gert er ráð fyrir að hægt sé að taka á móti einstaklingum sem
grunaðir eru um hættulega smitsjúkdóma eða eitranir í kjallara.
Sturta er í herbergi þar sem ljósalampi er og hægt að setja upp
aðstöðu. Ef þarf að leggja fólk inn er gert ráð fyrir að sett verði
upp aðstaða á skukrðstofum til að sinna smituðum
einstaklingum. Þar er til staðar lokuð loftræsting, sér skol,

sturtur og W.C.

7.3. Forgangsröðun og skráning
Við bráðaflokkun í hópslysi, eitrun, geislun og hugsanlega farsóttar skiptir gott og skilvirkt
bráðaflokkunarkerfi miklu.
Árið 2008 var tekin í notkun ný flokkun bráðasjúklinga á slysavettvangi og kemur hún í stað eldra
kerfis sem í daglegu tali var kallað „almannavarnaspjöldin“. Við flokkunina eru notuð SMART-TAG
spjöld og á þau eru skráð lágmarksupplýsingar um hvern sjúkling og hann jafnframt metin til
forgangs af vettvangi. Með þessari flokkun eru sjúklingar nefndir rauðir, gulir eða grænir (einnig
nefndir “forgangur 1, 2 eða 3) eftir áverkum. Hver sjúklingur er merktur með spjaldi þar sem litur
gefur til kynna forgangflokk hans fyrir flutning af slyssstað til frekari þjónustu. Á spjaldinu er einnig
raðnúmer og er það auðkenni sjúklings þar til hann hefur verið innritaður á sjúkrahús. Spjöldin er
einnig hægt að nota við áverkamat sem raðar sjúklingum á ný í þrjá forgangshópa með sömu liti. Á
spjöldin er auk þess hægt að skrá lágmarksupplýsingar um áverka og heilsufar.
Bráðaflokkunarkerfið skiptist í tvo hluta, bráðaflokkun á vettvangi sem er einfalt og fljótlegt og
áverkamati sem notað er á söfnunarsvæði slasaðra og í sjúkraflutningum .
• 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.
Allir slasaðir sem fluttir eru á HSV koma inn í gegnum inngang á heilsugæslu, suðaustur horni. Við
komu er sjúklingur innskráður samkvæmt númeri á SMART-TAG spjaldi og endurflokkaður .
Sjá dæmi um SMART-TAG spjöld í viðauka C

8. Verkefni starfsfólks
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8.1 Almennar upplýsingar.
Innköllun starfsmanna i hópútkalli er í gegnum 112, sent sms. Útkall er skipulagt í samráði við
viðbragðsstjórn og vaktlækni og skal fara eftir útkallslistum .
Við innkall tilkynna starfsmenn komu sína á sjúkradeild , þar sem þeim er úthlutað verkefnum.
Byrjað er að ná í þá sem mæta eiga á næstu vakt. Athuga að kalla ekki út fleiri en nauðsynlegt er þar
sem þörf getur verið á óþreyttu starfsfólki til að taka við af þeim sem fyrir eru.
Hér á eftir eru talin upp verkefni hvers viðbragðsaðila. Taldir eru fram þeir aðilar sem bera ábyrgð á
upplýsingaflæði til sinna verkeininga en starfsmenn bera einnig ábyrgð á að kynna sér
viðbragðsáætlanir og hvert þeirra hlutverk er.
Mappa með viðbragðsáætlun og öðrum öryggisáætlunum skal vera aðgengileg á hverri deild.

8.2.

Verkefnalýsingar – gátlistar.

Ábyrgð á kynningu til núverandi og nýrra starfsmanna
Framkvæmdastjóri lækninga sér um kynningu til
 Aðhlynningarstjóra
 Greiningarsveitar
 Símavaktar
 Umsjónarmanns
 Viðbragðsstjórnar
Heilsugæsla – yfirlæknir og yfirhjúkrunarfræðingur sjá um kynningu fyrir
 Húkrunarfólk
 Ljósmæður
 Lækna á heilsugæslu
 Rannsókn
 Ritara
 Ræstingar heilsugæslu
 Röntgendeildar
 Sjúkraflutningamanna
 Starfsfólks í eldhúsi
 Tölvumanns
Sjúkradeild - deildarstjóri og/eða aðstoðardeildarstjóri sjá um kynningu fyrir
 Deildarritara
 Hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á deild
 Lyflækni
 Ræstingar sjúkradeildar
 Starfsfólks skurðstofu

8.3.Boðunarferli – útköll starfsmanna

Vakthafandi læknir/hjúkrunarfræðingur á deild sannreyna
tilkynningu og fá nánanri upplýsingar um atburð.

Gátlisti
viðbragðisstjórnar bls

Alvarleika atburðar á óvissustigi
þarf að endurmeta þegar nánari
upplýsingar lyggja fyrir.

Ef augljóslega er um neiðarstig
að ræða, er ferlið hafið samtímis
og viðbragðsstjórn er virkjuð

Viðbragðsstjórn ákveður viðbragðs
stig í samráði við vaktlækni

Alvarleika
stig atburðar?

Óvissustig
Upplýsingaöflun - hættumat
hópútkall ekki virkjað

Hættustig
Viðbúnaður V. hættu
Hópútkall ekki virkjað

Neyðarstig
Neiðaraðgerðir v. atburða
Hópútkall virkjað

Samráð við
almannavarnardeild/
lögreglustjóra

Samráð við almannavarnardeild - lögreglustjóra í
héraði

Sjá skipulag
hópútkalls bls xx

Stjórnendur deildar
upplýstir

Stjórnendur deida upplýstir og beðnir um að
undirbúa deildar m.t.t. rýminga og hugsanlegs
hópútkalls, gefa viðbragðsstjórn skýrslu um
stöðu deilda.

Greiningarsveit í
viðbragðs stöðu

Gátlisti
greiningarsveitar bls
xx
Búnaður bls nn

Gátlisti
aðhlynningarstjóra
bls mm

Greiningarsveit fer yfir búnað, fær upplýsingar
um áfangastað og undirbýr brottför.

Aðhlnningastjóri skipaður

Starfsfólk skurðstofu fer yfir stöðu og undirbýr
skurðstofu.

Símavakt kölluð út.

Umsjónamaður kallaður til.

Aðrir starfsmenn virkjaðir eftir ákvörðun
viðbragðsstjórnar/vaktlæknis

Ritari viðbragðsstjórnar skipaður, sér um
skráningu atburðar.

Tæknimaður kallaður út
Viðbragðsstjórn skipar fjölmiðlafulltrúa úr
sínum röðum.

Afboðun og lok aðgerða
Viðbragðsstjórn ákveður hvenær aðgerðum skal lokið. Um leið og ljóst er að ekki þarf allar þær
bjargir sem virkjaður eru samkvæmt áætluninni, skal hefja afboðun. Nota skal sömu boðleiðir
við afboðun og notaðar voru við boðun.
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Almenna reglan er sú að þegar starfsmaður er kallaður út mætir hann á vinnustað, fer í vinnuföt og
tilkynnir komu sína á viðeigandi stað , venjulega á sjúkradeild.
Allir starfsmenn , nema að annað sé tekið fram mæta á sjúkradeild, tilkynna sig og fá útdeilt
verkefnum.

8.4 Gátlistar fyrir starfseiningar
Aðhlynningarstjóri .................................................................................................. 30
Deildarritari .............................................................................................................34
Eldhús ..................................................................................................................... 42
Greiningarsveit ........................................................................................................30
Ljósmóðir .................................................................................................................39
Lyfjafræðingur..........................................................................................................42
Lyflæknir .................................................................................................................32
Læknaritarar ...........................................................................................................40
Móttökuhópur (hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, ræsting heilsugæslu)................. 36
Rannsókn ................................................................................................................ 41
Röntgen.................................................................................................................... 41
Ræsting ...................................................................................................................41
Samráðshópur áfallahjálpar................................................................................... ..42
Símavakt ................................................................................................................. 31
Sjúkradeild - starfsfólk ........................................................................................... 38
Sjúkraflutningsmenn ...............................................................................................33
Skurðhjúkrunarfræðingar..........Óvirkt.................................................................35
Skurðlæknir .............................Óvirkt.................................................................35
Svæfingarlæknir........................Óvirkt.................................................................33
Tölvumaður ............................................................................................................. 34
Umsjónarmaður ...................................................................................................... 31
Vakthafandi heilsugæslulæknir.................................................................................25
Vakthafandi hjúkrunarfræðingur á sjúkradeild /deildarstjóri ................................26
Viðbragðsstjórn........................................................................................................ 27
Fulltrúi viðbragðsstjórnar í aðgerðasjtórn...................................................29
Tengiliður við fjölmiðla................................................................................29
Verkefnastjóri innanhúss.............................................................................29
Aðrir listar og eyðublöð
Viðaukar
Símalisti starfsfólks, innköllunarlisti
Greiningarsveit - útbúnaður
Yfirlitsmyndir og kort
Rýmingaáætlun
Skoðun slasaðra , forgangsröðun og skráning eyðublað

Viðauki A .....................
Viðauki B .......................
Viðauki C.......................
Viðauki D .......................
Viðauki E......................

Hópslys

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Vakthafandi heilsugæslulæknir
Mætir á HSU-Ve
Tetra stöð 6406470
Fær upplýsingar um:
1. Hvað gerðist
2. Hversu margir – fjöldi slasaðra/veikra og ástand
3. Hvar – staðsetning atburðar
4. Hver tilkynnir
5. Aðstæður á vettvangi; hættur, veðurfar o.fl.
Upplýsir samstarfsfólk og viðbragðsstjórn um atburðinn.
Hringir í 112 og biður um að hópslysaáætlun sé virkjuð , ef ekki virkjuð af
112
Fær upplýsingar um áfangastað greingarsveitar og aðhlynningarstjóra frá
VST/AST/AST/112.
Kallar út greingarsveit og aðstoðar greiningarsveit við brottför. Skipar í
hlutverk aðhlynningarstjóra í smaráði við viðbraðgsstjórn.
Metur hversu mörgum þolendum HSU- Ve geti tekið við í samráði við
lækni á sjúkradeild, vakthafandi hjúkrunarfræðing og viðbraðgsstjórn.
Mætir á vettvang og vinnur að forskoðun ásamt sjúkraflutningafólki eða
vinnur með greiningarsveit eða er þar sem mest þörf er talin á
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar.
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Neyðarstig

Hættustig

ssustig

Hópslys
Vakthafandi hjúkrunarfræðingur á sjúkradeild /deildarstjóri
Tetrastöð 6406471

Fær boð um atburð með sms frá 112 eða frá vakthafandi lækni
Undirbýr komu starfsfólks og skráning þeirra sem mæta þar til
deildarritari eða annar ritari mæti.
Undirbýr brottför greiningarsveitar í samráði við
heilsugæslulækni/viðbragðstjórn.
Skipar ritara á staðnum sem sér um að skrá alla atburði i tímaröð.
Kallar út starfsfólk eftir ákvörðun viðbragðsstjórnar, byrja á þeim sem
næstir eiga að mæta á vakt og síðan aðra eftir útkallslista.
Athugar stöðu legurýmis . Útskrifar sjúklinga eða flytur annað, innan eða
út af deild í samráði við skurðlækni og viðbragðsstjórn.
Tilkynnir aðstandendum um væntanlega útskrift.
Metur hversu mörgum þolendum deildin getur tekið á móti í samráði við
aðhlynningrstjóra og viðbragðsstjórn
Undirbýr komu þolenda. Útdeilir verkefnum til starfsfólks, sjá gátlista
fyrir móttökuhópa og starfsmenn á deild bls 36 og 34.
Stýrir flutningi þolenda á önnur sjúkrahús í samvinnu við vakthafandi
lækni og viðbragðsstjórn.
Gerir minnisblað um atburðinn og skilar til viðbragðsstjórnar innan viku
frá atburði.

Hópslys

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Viðbragðsstjórn (hópslysastjórn)
Mætir á 1. hæð HSU-VE – skrifstofu yfirhjúkrunarfræðings. Beinn sími
4322510 . Virkja fjarskiptabúnað – tölvu og Tetrastöð nr 6406334 ( geymd á
sjúkradeild)

Viðbragðsstjórn skipa:
Framkvæmdastjórn HSU
Yfirlæknir heilsugæslu
Yfir hjúkrunarfræðingur heilsugæslu
Hjúkrunarfræðingur heilsugæslu
Deildarstjóri sjúkradeildar
Aðstoðrardeildarstjóri sjúkradeildar
Yfirmaður sjúkraflutninga

Metur umfang og eðli atburðar - slyss.
Gefur fyrirmæli um viðbragðsstig , þ.e. óvissustig , hættustig eða neyðarstig.
Skipar í greiningarsveit og aðhlynningarstjóra ef ekki búið.

Stjórnar og samhæfir viðbragði innan Heilbrigðisstofnunarinnar.
Annast samstarf og samskipti við AST/SST/112 .
Fær upplýsingar um áfangastað greiningarsveitar og aðhlynningastjóra frá
AST/ SST /112.
Skiptir með sér verkefnum í samræmi við verkefni hópslysastjórnar .
Aðili í aðgerðastjórn /samhæfingarstöð
Aðili sem sér um samskipti við fjölmiðla og upplýsingar til almennings
Verkefnastjóri innanhúss
Metur þörf á beiðni fyrir utanaðkomandi aðstoð.
Sér um að atburðir séu skráðir í tímaröð.

Tryggir fjarskipti við aðgerðastjórn / samhæfingarstöð (sjá skipulag fjarskipta).
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Undirbýr móttöku slasaðra - móttökuhópur.
Undirbýr útskrifti af deildum og tryggir flutning sjúklinga af deildum.
Hefur yfirsýn yfir stöðu deilda hverju sinni.
Tryggir öryggisgæslu i húsi og lokun allra innganga.
Skipar starfsmann sem tengilið við SSA og SSL.
Skipar fulltrúa i samráðshóp áfallahjálpar.
Virkjar starfssvæði fyrir móttöku aðstandenda.
Fær upplýsingar um birgðahald og þörf fyrir auka birgðir, lyf, vökvi og blóð.
Metur flutningsgetu innanbæjar og þörf fyrir flutning slasaðra frá Eyjum .
Metur þörf fyrir og kallar inn utanaðkomandi hjálparstarfsfólk og
flutningsleiðir.
Metur þörf fyrir og kallar inn aðstoðarfólks , til dæmis burðarmenn og
dyravörslu.
Endurmetur stöðu og viðbragðsstig reglulega samkvæmt nýjustu upplýsingum
Afboðun og lok aðgerða
Viðbragðsstjórn ákveður hvenær aðgerðum skal lokið .
Nota skal sömu boðunarleiðir við afboðun og notaðar voru við boðun.
Veitir starfsfólki tækifæri fyrir viðrun í samráði við hlutaðeigandi aðila.
Fer yfir atburðarrás ásamt starfsfóki og metur hvernig til tókst
Kemur starfsemi HSU-Ve aftur í samt lag
Innan 2ja vikna skal viðbragðsstjórn skrifa skýrslu um atburðinn og skila til
framkvæmdastjóra.

Fulltrúi viðbragðsstjórnar HSU-Ve í aðgerðastjórn
er að jafnaði reyndur hjúkrunarfræðingur
Er fulltrúi HSU-Ve í aðgerðarstjórn og tengiliður við aðra starfsmenn á

vettvangi og innanhúss. Aðsetur aðgerðarstjórnar er í húsi Börgunarfélags
við Faxastíg.
Metur viðbúnað á HSU-Ve með tilliti til :
 Mannafla og hugsanlegrar þarfar á mannafla annars staðar frá
 Getu til móttöku slasaðra
 Stöðu á birgðum (blóð, vökvi og lyf) og hugsanlega þörf fyrir
aukabirgðir.
 Þörf fyrir aðstoð við öryggisgæslu, flutninga innanhúss og önnur
verkefni sem upp kunna að koma
Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og
samhæfingarstöðina.
Skipuleggur i samstarfi við Rauða krossinn ef þörf er á aðstoð RKÍ á sjúkrahúsi
vegna óslasaðra eða aðstandenda.
Tengiliður viðbragðsstjórnar við fjölmiðla
Er að jafnaði framkvæmdastóri
Annast samskipti við fjölmiðla og sendir út fréttatilkynningu eins fljótt og
auðið er í samráði við aðgerðarstjórn.
Ákveða skal fasta reglubundna tíma til að senda út upplýsingar um gang mála
og ef nauðsyn krefur finna stað innan HSU-Ve þar sem fjölmiðlafólk getur
komið og fengið upplýsingar. Til dæmis í Arnardrangi, hús RKÍ í
Vestmannaeyjum.
Fylgjast með fréttum í fjölmiðlum frá atburðinum.
Verkefnastjóri innanhúss
Er að jafnaði yfirhjúkrunarfræðingur heilsugæslu eða annar reyndur
hjúkrunarfræðingur
Útdeilir verkefnum innanhúss og skipar í verkefni í samvinnu við aðra
stjórnendur sjúkradeildar og heilsugæslu .
Metur í samvinnu við aðra stjórnendur hvar álag er mest og færir til starfsfólk
í samræmi við þörf á hverjum stað.
Er tengiliður milli starfssvæða innanhúss og miðlar upplýsingum milli
starfseininga og viðbragðsstjórnar.
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Hópslys
Greiningarsveit

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Mætir á aðsetur viðbragðstjórnar ef virkjuð, annars á sjúkradeild.
Viðbragðsstjórn ákveður hvort greiningarsveit er send á vettvang
Greiningarsveit og búnaður er fluttur á vettvang með bíl HSU-Ve

Mönnun greiningarsveitar
Lyflæknir , er stjórnandi greiningarsveitar
2 – 3 reyndir hjúkrunarfræðingar eða aðrir heilbrigðisstarfsmenn
Heilsugæslulækir - metið hvort fari með fyrstu sjúklingum á heilsugæslu
og sjái um endurmat og fyrstu meðferð
Tekur til búnað greingarsveitar sem geymdur er í herbergi við hlið lyftu,
sjá gátlista yfir búnað greiningarsveitar í viðauka B







Tekur Tetrastöð af sjúkradeild
Lyfjatösku af sjúkradeild
Neyðartöskur úr geymslu í kjallara
Vökva og umbúðatösku úr geymslu í kjallara
Vesti og annan búnað geymslu í kjallara
Súrefniskúta úr kjallara

Greingarsveit fer á vettvang með bíl HSU –VE ef kostur er.

Aðhlynningarstjóri
Tetrastöð 6406335
Er reyndur heilbrigðisstarfsmaður, æskilegt að hann hafi
björgunarsveitarmann sér við hlið og að auki ritara
Stjórnar og samhæfir sjúkrahjálp á vettvangi og starfssemi á SSS . Hefur
yfirumsjón með:


Undirbúning iog móttöku þolenda frá slysstað



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



Undirbúning á svæði fyrir birgðir og aðrar bjargir innan SSS



Er í fjarskiptasambandi við VST,AST, SST , HSU-Ve og aðra
verkþáttastjóra, flutningsstjóra, gæslustjóra og björgunarstjóra,
sjá mynd bls 43

Stjórnandi greiningarsveitar og aðhlynningarstjóri skila minnisblaði til

viðbragðsstjórnar um atburðinn innan viku

Hópslys

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Símavakt
Berist tilkynning um hópslys eða aðra vá frá utanaðkomandi aðila til
símavaktar skal umsvifalaust hafa samband við Neyðarlínu 112 sem
síðan hefur samband við vakthafandi lækni
Fær upplýsingar um viðbragðsstig eða virkjun hópslysaáætlunar frá
vaktlækni, viðbragðssjtórn HSU-Ve eða 112.
Hefur útkall samkvæmt útkallslista samkvæmt fyrirmælum
viðbraðgsstórnar .
Tryggir símavörslu HSU-Ve.
Bíður frekari upplýsinga og fyrirmæla frá viðbragðsstórn.
Fær upplýsingar frá viðbragðsstjórn um hvert skuli beina fyrirspurnum.
Aðstandendum sjúklinga til starfsmanna áfallahjálparteymis.
Fjölmiðlum til viðbragðsstjórnar .
Gerir minnisblað um atburðinn og skilar til viðbragðsstjórnar innan viku
frá atburði.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Símaritarar gefa aldrei nokkrar upplýsingar til fjölmiðla sem tengja má
einstökum persónum, hópum , farartækjum eða húseignum.

Hópslys
Umsjónarmaður
Mætir á aðsetur viðbragðsstórnar
Aðstoðar greiningarsveit við að taka saman búnað ef þörf er á.
Tryggir öryggi stofnunarinnar og undirbýr lokun ef á þarf að halda.
Lokar öllum inngöngum hússins og setur upp skilti við innganga eftir því
sem við á. Merkimiðar og skilti eru geymd á skrifstofu umsjónarmanns.
Setur upp merkingar , aðkoma sjúkrabíla, innganga , söfnunarsvæði
aðstandenda og annað eftir því sem við á.

33

Fylgist með súrefni og útvegar lausa kúta ef á þarf að halda á SSS og
heilsugæslu. Lausir súrefniskútar eru geymdir í kjallara við vesturdyr.
Aðstoðar við að útvega hjólastóla, vagna og annað sem á þarf að halda á
heilsugæslu.
Leitar eftir upplýsingum og fyrirmælum frá viðbragðsstjórn.
Kallar eftir og útdeilir verkefnum til aðstoðarfólks eftir því sem við á.
Kallar inn aðstoðarfólk við öryggisgæslu í samráði við viðbragðsstjórn.
Beinir aðstandendum og aðkomufólki á rétt svæði innan stofunarinnar
Tryggir dyravörslu við innganga sem umgangur á að vera um, kjallari, við
kapellu fyrir aðstandendur og sjúkrabílaaðkoma.
Öryggisverðir /dyraverðir tryggja að enginn óviðkomandi komi inn í
húsið.
Öryggisverðir/dyraðverðir tryggja að enginn þolandi fari út úr húsi án
þess að framvísa útskriftarspjaldi, koma spjöldum til viðbragðsstjórnar.
Umsjónarmaður fylgist með aðgengi að likgeymslu og krufningarherbergi
á HSV og að aðgangur sé lokaður óviðkomandi.
Skila skýrslu um atburðinn innan viku og skila til viðbragðsstjórnar.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Lyflæknir
Er stjórnandi greiningarsveitar og mætir í aðsetur viðbragðsstjórnar á 1.
hæð, sjúkradeild ef aðsetur viðbragðsstjórnar er ekki tilbúið
Fær upplýsingar um atburð og undirbýr brottför greingarsveitar.
Metur ásamt vaktlækni þörf fyrir viðbótarbúnað greiningarsveitar .
Er lykilmaður í störfum greiningarsveitar og metur ásamt
aðhlynningarstjóra hvort þurfi að kalla út aukinn fjölda starfsmanna í
greiningarsveit.
Að loknum störfum í greiningarsveit fer lyflæknir á sjúkrahús og sinnir
störfum þar.

Óvirkt

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Svæfingalæknir
Er hluti af greiningarsveit og mætir í aðsetur viðbragðsstjórnar á 1. hæð,
sjúkradeild ef aðsetur viðbragðsstjórnar ekki tilbúið
Fær upplýsingar um eðli og umfang atburðar.
Undirbýr brottför greiningarsveitar - finnur til lyf greiningarsveitar
samkvæmt lyfjalista - sjá nánar í lista yfir útbúnað greiningarsveita. Lyf
geymd í lyfjageymslu sjúkradeildar.
Fer með fyrstu sjúklingum sem fluttir eru á HSV og tekur til starfa á
skurðstofu eða þar sem hans er þörf.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Sjúkraflutningamenn
Tetrastöð 8645584
Tetrastöð 8628472
Sjúkraflutningsmenn á vakt mæti í sjúkrabíl á vettvang, meti þörf fyrir
aukinn búnað.
Fara á slysastað þegar vettvangsstjóri gefur leyfi og gera frumgreiningu
samkvæmt SMART -TAG kerfi
Akstur á sjúkrabíl fer í hendur aðila sem Vettvangsstjorn útvegar
Aðstoða á heilsugæslu, söfnunarsvæði slasaðra eftir þörfum þegar
frumgreiningu lýkur .
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Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Deildarritari
Finnur til starfsmannalista og skráir starfsmenn sem mæta og í hvaða
verkefni þeir eru settir. og hefur undirbúning að því að kalla út starfsfólk í
samráði við viðbragðsstjórn og símavakt.
Skráir atburði í tímaröð
Skráir eftir föngum öll samskipti við deild, eðli þeirra og tímasetningar .
Starfsmenn láta deildarritara vita þegar verkefnum þeirra er lokið.
Færir upplýsingar um sjúklinga inn á sérstakt skráningarblað/ spjald fyirir
hópslys, er í hópslysamöppu á deild.
Útdeilir hluta af verkefnum sínum til aðstoðarmanns ef á þarf að halda
Upplýsir viðbragðsstjórn reglulega um stöðu mála og sendir lista yfir
starfsmenn sem mættir eru og hvað verkefnum þeir sinna ásamt
símanúmerum.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Óvirkt
Hópslys
Skurðhjúkrunarfræðingur
Fær upplysingar um eðli og umfang atburðar.
Lætur rýma skurðstofu eftir þörfum og metur í samráði við skurðlækni
hvort fresta þurfi aðgerðum.
Fer yfir skurðstofu , hefur tæki tilbúin og undirbýr fyrir hugsanlegar
komur sjúklinga.

Aðstoðar við vöktun og aðhlynningu sjúklinga utan skurðstofu eftir
þörfum.
Fer á skurðstofu þegar þess er þörf.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Óvirk
Hópslys
Skurðlæknir
Fær upplýsingar um eðli og umfang atburðar og hugsanlegs viðbragðs.

Skoðar stöðu legurýma á deild og undirbýr útskrift sjúklinga í samráði við
vakthafandi hjúkrunarfræðing/ deildarstjóra.
Upplýsir viðbragðsstórn og móttökuhóp um getu deildar til að taka við
sjúklingum.
Lætur undirbúa skurðstofu fyrir komu sjúklinga.
Tekur þátt í störfum móttökuhóps á heilsugæslu þegar fyrstu sjúklingar
berast og þar til þörf er á störfum á skurðstofu.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Móttökuhópur , undirbúningur , móttaka og meðferð slasaðra
Tetra númer
Í móttökuhóp eru læknar, hjúkrunarfræðingur , sjúkraliðar á heilsugæslu,
ljósmóðir , ritari og aðrir eftir þörfum.
Allir slasaðir sem fluttir eru á HSU-Ve koma í gegn um suðaustur inngang
á heilsugæslu, sjúklingar sem koma eru bráðaflokkaðir og með númer
Verkefni við undirbúning á móttöku slasaðra
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Kveikja á tækjum
Blóðþrýstingsmælar tilbúnir inni á læknastofum, biðstofu og
gangi.
4 Lausir súrefniskútar tilbúnir til notkunar .
Tilbúinir 2 vökvar á vökvastatívum á skiptistofum og
sjúkraliðaherbergi.
Finna til hjúkrunarvörur, (grisjur, plástra, teygjubindi og
skolvökva) , á biðsvæði og læknastofur
Koma með 2 færanlega vagna á heilsugæslu
Hjólastóla
Skjóltjöld af deild og skurðstofu
Stálborð
Ritari + aðstoðarmaður
Finna til sjúklingamöppur – sjá nánari lýsingu
Borð fyrir möppur, penna, og annað við töflu á gangi.
Sækja flæðispjald þar sem skráð er á númer slasaðra, staðsetning
og nafn ábyrgs starfsmanns hins slasaða
Starfsmönnum er skipt í teymi, læknir + hjúkrunarfræðingur + sjúkraliðar
og aðstoðarmenn, ber hvert teymi ábyrgð á tilgreindum einstaklingum,
þ.e. skoðun, umönnun,staðsetningu og skráningu
Móttaka slasaðra
Biðsvæði óskoðaðra er á heilsugæslu meðan aðstæður leyfa, á gangi og
biðstofu.
Lítið slasaðir – grænir á gangi.
Hættustig – gulir á heimahjúkrunarherbergi þar sem sett er upp aðstaða
til að fylgjast vel með 2 slösuðum í rúmi.
Neyðarstig – rauðir, hafa forgang i skoðun og skulu fluttur sem fyrst á
sjúkradeild, st. 306, 305.
Dyraverðir gæta þess að enginn komi inn sem ekki á erindi, og að enginn
fari út án eyðublaðs undirritað af hjúkrunarfræðingi.
Skoðun og endurmat eru gerð á skiptistofu 1 .
Skoðaðir sem þarfnast innlagnar og ekki á að flytja í burtu eru fluttir á
sjúkradeild.
Skoðaðir sem á að flytja á aðrar heilbrigðisstofnanir, verða á heilsugæslu
, á læknastofum og gangi þar til þeir verða fluttir ef kostur er
Skoðaðir sem eru lítið slasaðir – grænir og þarfnast meðferðar en geta

beðið eru fluttir á fjöldahjálparstöð.
Hjúkrunarfræðingur og/eða annar starfsmaður fylgist með biðsvæði
óskoðaðra - grænna þar sem ástand getur breyst snögglega
Fylgist með liðan slasaðra
Gæta að þörf fyrir mat og drykk
Athuga þörf fyrir áfallahjálp
Samskipti við aðstandendur

Enginn má yfirgefa heilsugæslu án samþykkis læknis og fyrirmæla um
útskrift eða flutning.
Móttökuhópur fær reglulega upplýsingar frá viðbragðsstjórn um gang
mála og væntanlega komur þolenda.
Starfsfólk er á sínum starfstöðvum uns annað er ákveðið og gæti þurft að
fara á aðrar starfstöðvar eftir álagi innanhúss, eðli og umfangi slyss.
Sjúklingamöppur (innskriftarmöppur sjúklinga við viðbragðsáætlun)
Möppur 40 stk., eru geymdar hjá ímkjallara. Innihalda öll helstu innskriftargögn og
útskriftarspjald. Eyðublöð og útskriftarspjald hverrar möppu skulu bera sama númer og
bráðaflokkunarspjald viðkomandi sjúklings. Ritari í móttökuhópi tekur þessar möppur með
sér þangað ásamt lista til skráningar á öllum innkomnum einstaklingum.
Möppurnar notist fyrir alla sjúklinga sem koma á HSV, lifandi sem látna!
Innihald sjúklingamöppu:
1. Ordinations blað (fyrirmæli læknis).
2. Hitablað.
3. Innskriftarblað (skráning legu).
4. Upplýsingar fyrir hjúkrun.
5. Hjúkrunarblað.
6. Yfirvökublað.
7. Röntgenbeiðni.
8. Blóðprufubeiðni.
9. Þvagprufubeiðni.
10. Útskriftarspjald.
11. Plastpoki fyrir persónulega muni.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Listi fyrir skráningu innkominna sjúklinga Þessi listi er ætlaður til skráningar á öllum þeim
sem leita til eða eru fluttir á HSV við viðbragðsáætlun. Á hann skal ritari í móttöku skrá
númer bráðaflokkunarspjalds sjúklings, komutíma og hvaða teymi/starfsmaður er ábyrgur
fyrir sjuklingi

Hópslys
Starfsfólk á sjúkradeild
Starfsfólk í vinnu upplýst um atburð og viðbragðsstig, annað starfsfólk
ekki kallað til á óvissustigi.
Starfsfólk á vakt fer yfir sjúklingalista, m.t.t. hugsanlegrar tilfærslu á milli
stofa og/eða mögulegrar útskriftar.
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Finnur til útkallslista og hlutverk starfsfólk s við virkjun hópslysaáætlunar
Hópslysaáætlun virkjuð samkvæmt ákvörðun viðbragðsstjórnar og /eða
vaktlæknis .
Fulltrúi viðbragðsstórnar og vakthafandi hjúkrunarfræðingur á deild
úthluta verkefnum á meðal starfsfólks
Útskrifa sjúklinga og flytja milli stofa í samráði við viðbragðsstjórn og
lækni ef kostur er.
Hópur 1 - undirbýr deild fyrir móttöku sjúklinga
Rýmir stofur á rauða gangi – undirbýr útskrift og flutning sjúklinga.
Undirbýr stofur
 Undirbýr að nota stofu 205 sem gjörgæslustofu
 Yfirferog gerir klárt sog og súrefni á öðrum stofum á rauða gangi
 Kveikir á og hefur tilbúna monitora, telemetríur, bráðavagn,
lífsmarkamæla
 Hefur tilbúna vökva fyrir 2 á hverri stofu
 Finnur til umbúðir eftir eðli atburðar ( áverkar, bruni, kæling,
sýkingar)
 Sér til þess að rúm, vagnar , hjólastólar og teppi séu til reiðu
 Sér síðan um flutning slasaðra á millit heilsugæslu og
sjúkradeildar,
Mögulegt er að heilbrigðisstarfsmenn verði sendir á greiningarsvæði
og sinni þar störfum greiningarsveitar 2. Athugið að greiningarsveit 2
á að fylgja sjúklingum á HSV og taka þarf við verkefnum eftir
ákvörðun hópslysastjórnar.

Hópur 2 – aðstoðar við lokun og öryggisgæslu á húsi og undirbýr fyrir
komu slasaðra á heilsugæslu.
Lokar öllum inngöngum í hús. Gæti þurft að sjá um dyravörslu við
innganga þar til aðrir dyraverðir fást.
Undirbýr móttöku slasaðra á 1. hæð.








Aðstoðar við að rýma biðstofu
Finnur til ambulansa – 2 og setur á biðstofu.
Finnur 2 hjólastóla, teppi og kodda og færir á heilsugæslu
Hefur tilbúna vökva á vökvastatífum
Tilbúna 2 – 3 lausa súrefniskúta
Finnur til umbúðir eftir eðli og umfangi slyss
Tilkynnir viðbragðsstjórn þegar þessum verkefnum er lokið

Einstaklingar úr þessum hópi gætu verið settir sem tengiliðir við aðra
aðila, svo sem áfallahjálparteymi, milli móttökuhóps og sjúkrdeildar,

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

biðsvæði aðstandanda

Hópslys
Ljósmæður

Fá upplýsingar um umfang og eðli atburðar.
Eru hluti af móttökuhóp, ef önnur verkefni sem hafa forgang í starfi
ljósmæðra eru ekki til staðar.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Fara á skurðstofu og aðstoða ef þörf er á.

Hópslys
Læknaritar
Læknaritari viðbragðsstjórnar er kallaður út um leið og viðbragðsstórn
tekur til starfa.
 Hefur aðsetur í herbergi viðbragðsstjórnar
 Skráir eftir föngum og í tímaröð öll ytri og innri samskipti
viðbragðsstjórnar
 Skráir ákvarðanir viðbragðsstjórnar
 Svarar í símann og tekur við skilaboðum
Aðrir læknaritarar eru ekki kalliðir út á óvissustig.
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Ritarar skipta með sér verkum og kalla til aðstoð ef með þarf.
Ræsir allar tölvur á heilsugæslu.
Setur upp borð og aðstöðu til skráningar við inngang slasaðra þar sem
geymdar eru möppur fyrir sjúklinga, SMART-TAG greiningarspjöld ,
geymd í geymslu í kjallara
Tafla á gangi á 1 hæð notuð sem flæðiskemi, skráð inn nöfn og
staðsetning sjúklinga og hvaða teymi hann tilheyrir.
Ritari og dyraverðir bera ábyrgð á að enginn komi óskráður inn á
heilsugæslu.
Ritari skráir númer sjúklings samkvæmt METTAG greiningarspjaldi,
komutíma og frumgreiningarlit.
Skráir á flæðiskema/töflu og setur starfsmann ábyrgan fyrir sjúklingi.
Skráir breytingar á staðsetningum sjúklings á flæðiskema/töflu
samkvæmt upplýsingum ábyrgs starfsmanns.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Vinnur að skýrslugerð og finnur eldri sjúkraskýrslur eftir þörfum.

Hópslys
Rannsókn
Athugar og skráir blóðbirgðir og lætur viðbragðsstórn vita.
Kveikir á og hefur tæki tilbúin til notkunar.
Leitar eftir upplýsingum og bíður frekari fyrirmæla.
Gerir minnisblað um atburðinn innan viku og skráir til viðbragðsstjórnar.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Röntgen
Metur hvort fresta þurfi rannsóknum öðrum en bráðarannsóknum á
röntgendeild.
Hefur yfirsýn yfir þolendur á röntgendeild.
Miðlar upplýsingum til verkefnastjóra innanhúss- viðbragðsstórnar.
Kallar eftir burðarmönnum eða aðstoðarfólki eftir þörfum.
Gerir minnisblað um atburðinn eftir viku og skilar til viðbragðsstjórnar.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Ræsting og býtibúr
Ræstitæknir skurðdeild
Finna til ræstivagna og hafa tilbúna á heilsugæslu og deild.
Kanna aðföng, mat og drykk í býtibúri m.t.t. hugsanlegs fjölda innlagna.
Aðstoða við að færa aðstandendum og öðrum mat og drykk.
Aðstoða þar sem á þarf að halda.
Ræstitæknir skurðdeild, fer yfir aðstæður á skurðdeild, hefur tæki til
sótthreinsunar og pökkunar tilbúin og aðstoðar annað starfsfólk við að
finna til sótthreinsaðar vörur sem á þarf að halda.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Samráðshópur áfallahjálpar
Aðsetur er i fundarsal 3. hæð
Fær upplýsingar um eðli og umfang atburðar.
Skipuleggur áfallahjálp innan umdæmis HSU-Ve með áfallahjálparteymi
LSH.
Metur eftir eðli og umfangi atburðar hvort þörf sé á utanaðkomandi
aðstoð.
Áfallahjálparhópur skiptir með sér verkum, hefur heildaryfirsýn og sér um
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samskipti við viðbragðsstjórn.
Skipuleggur umönnun og stuðning við ættingja látinna í samráði við
stjórnanda viðkomandi deilda.
Metur þörf á viðrun fyrir starfsfólk heilbrigðisstofnunar.
Gerir minnisblað innan viku og skilar til viðbragðsstjórnar.
Verklok miðast við að fólki sem tengist áfallinu
(sjúklingar/aðstandendur/sjónarvottor/hjáplarliðar) sé komið í réttan
farveg undir stjórn samráðshóps áfallahjálpar í umdæmi.

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Hópslys
Lyfjafræðingur

Athugar stöðu vökva og lyfjalagers og gefur upplýsingar til viðbragðstj.

Hópslys

Neyðarstig

Hættustig

Óvissustig

Afgreiðir lyf úr lyfjabúri eftir þörfum.

Eldhús

Kannar aðföng , mat og drykk á lager með tilliti til hugsanlegrar fjölgunar
verkefna, þar með talið viðbótarstarfsmenn,aðstandendur og hugsanlega
björgunarfólk
Sér um að inngangar í hús, að austan og sunnan við eldhús séu lokaðir

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 boðar viðbragðsstjórn HSU –Ve samkvæmt boðunarskrá í
kafla 4.

Mynd 9.1. Samskipti Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja og almannavarna.

Av_uppk_1

Av-SL_1

HSVE

Av-SL_2

Av-Heilsug_1

SST
AST
VST

Björgunarstjóri

Aðhlynningarstjóri

Gæslustjóri

Flutningastjóri

Vinnurásir
Av_1

Vinnurásir
Av_2

Vinnurásir
Av_3

Vinnurásir
Av_4

Skýringar
Rauða línan:
Bláa línan:
Græna línan:
Gula línan:

Samskipti SST, AST, AHS og viðbragðsstjórnar HSU-Ve
Samskipti VST og verkþáttastjóra á vettvangi
Samskipti AST og VST
Uppkallsrás SST og samskipti SST og AST

10. kort

11. Dreifingarlisti
Eintakið er vistað rafrænt á eftirtöldum vefsíðum:
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Innri vefsíðu stofnunar : Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Auk þess eru rafræn og prentuð eintök vistuð á eftirtöldum stöðum:

Deildir innan stofnunar, nefnið allar og fjölda eintaka
Aðgerðastjórnstöð umdæmis

1 stk.

Lögreglustjóri umdæmis

1 stk.

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

1 stk.
1 stk.

Tafla 11.1.

12. Breytingasaga
Útgáfa

Dagsetning

1. útgáfa

Skýringar / breytingar

Fært inn af:

Sett í dreifingu , 01062011

1. yfirlestur
2. útgáfa

Íris Marelsdóttir
Júlí 2014

Endurskoðun

GB, EÓS

2. yfirlestur

Viðauki A

Útkallslisti Heilbrigðisstofnunar Suðurlands Vestmannaeyjum
Farsími vakthafandi læknis
Vaktsími hjúkrunarfræðinga á deild

895-1955
891-9607, 897-961

D 172
D-579

Tetrastöðvar
Viðbragðsstjórn
Aðhlynningarstjóri
Vaktlæknir
Sjúkradeild
Greingasveit

6406334
6406335
6406470
6406471
6406472
Viðbragðsstjórn

Nafn

Heimasími

Guðný Bogadóttir yfirhjúkrunarfræðingur heilsugæslu

5345728

Farsími

Farsími

8655956

Ef ekki næst í alla þá sem tilgreindir eru í viðbragðsstjórn tilnefnir viðbragðsstjórn staðgengla .
Greiningarsveit 6 – 10 einstaklingar
Nafn
Vakthafandi heilsugæslulæknir
Lyflæknir

Farsími
8640195
8979611

Heilsugæslulæknar
Hjúkrunarfræðingar/sjúkraliðar
Sjúkraflutningsmenn

Sem næst í og eftir álagi á slysstað/heilsugæslu/sjúkradeild
2-3 reyndir starfsmenn
Miðað við hverja næst í og álagi við önnur störf

Viðauki b
Búnaður greiningarsveitar
Búnaður greiningarsveitar er geymdur í kjallara í herbergi merkt MMMMMM
Þar eru töskur og vesti sem greingarsveit tekur meðferðis í byrjun .
Einnig taska sem þarf að setja inní umbúðir og vökva og taka skal með.
Súrefniskútar sem greingarsveit tekur með eru geymdir í kjallara , norðurgangi
Lyfjataska fyrir greiningarsveit er geymd í lyfjaskáp á súkradeild.
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Listi yfir búnað
Rauð taska –
Blá taska
Rauð taska

Bakpokar heimahjúkrunar
Blóðþrýstingsmælar
Súrefnismettunarmælar
Skæri og umbúðir
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