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1.1 Að starfa í hópi
Tilgangur með þessari umfjöllun er að gefa innsýn í það hvað hópvinna er 
og gefa yfirlit yfir hvernig hægt er að nota hópa á skynsamlegan hátt. Reynt 
verður að lýsa því hvaða atriði hafa áhrif á vinnu hópa og hvernig samskipti 
og samvinna þróast og einnig að lýsa því hvernig nota má hópa til að efla eigin 
þekkingu og færni. Allir hafa einhvern tíma starfað í hópi, tilheyrt fjölskyldu, 
skólabekk, íþróttafélagi, vinnuhópi og þannig mætti lengi telja. Þannig hafa 
allir ákveðna innsýn í hvernig hópar vinna, hvernig einstaklingar hegða sér í 
hópi og ekki síst hvernig okkur sjálfum líður í ákveðnum hópum.

Ýmis reynsla af starfi í hópum hefur gefið okkur ákveðna mynd af hópvinnu, 
kostum hennar og göllum. Við höfum líka skoðun á því hvað eru góðir hópar 
og hvernig hópar geta haft áhrif á einstaklingana innan hópsins (góður eða 
slæmur félagsskapur). Það getur samt verið erfitt að skilgreina hvað hópur sé, 
hvað greini hóp frá safni einstaklinga og hvað það sé, sem geri það að verkum 
að sumir hópar vinni betur en aðrir.

1.1.1 Hvað er hópur?
Flestar skilgreiningar á hópi benda á að það þurfi að minnsta kosti tvo 
einstak linga til að mynda hóp. Hópstarfið þarf að vara í ákveðinn tíma og 
þátttakendurnir þurfa að hafa að minnsta kosti eina ástæðu fyrir því að taka 
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þátt. Það að hópstarf þurfi að standa yfir í einhvern tíma þarf ekki að þýða 
að hópurinn sé til í langan tíma. Það getur verið um að ræða klukkustundir 
eða fáa daga. Það er mikilvægt að muna að fjöldi einstaklinga á sama stað er 
ekki endilega hópur.

Það er engin skilgreining til á því hver sé hámarksfjöldi einstaklinga í hópi. 
Yfirleitt eru það aðrir þættir sem vega mest þegar fjöldinn er ákveðinn, t.d. 
markmið með vinnunni, eðli verkefnisins eða þörf á formlegu skipulagi. Til 
þess að hópar geti starfað eðlilega má stærðin þó ekki vera meiri en svo að 
allir innan hópsins geti átt samskipti sín á milli.

Allir hópar eru myndaðir til þess að gera eitthvað. Þeir eiga sér eitthvað 
markmið. Þeir geta verið myndaðir til þess að koma með hugmyndir eða 
tillögur, til þess að efla starfsanda eða gera eitthvað skemmtilegt. Þeir geta 
einnig verið hluti af framleiðslueiningu.

Verkefni hópsins
Með því að mynda hóp er hægt að nýta starfskrafta einstaklinganna betur 
en ef þeir vinna hver fyrir sig. Til þess að þetta sé hægt þarf að skipuleggja 
vinnuna og tryggja að liðsstyrkurinn nýtist sem best. Þetta er gert með því 
að dreifa verkefnum og þegar hver og einn hefur komist að niðurstöðu um 
sinn hlut kemst hópurinn að heildarniðurstöðu í sameiningu. Ef einhver einn 
úr hópnum hefur ákveðna þekkingu, sem ætlunin er að nýta sérstaklega, er 
eðlilegt að deila út verkefnum með hliðsjón af því.

Kraftur fjöldans kemur best fram þegar finna þarf lausn á vandamáli en 
það hefur sýnt sig að fleiri góðar tillögur koma frá hópi en frá sama fjölda 
einstaklinga.

Mynd 1.1 Hópur slökkviliðsmanna
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Í flestum tilfellum er hópurinn ekki bara myndaður til þess að finna 
lausn á einhverju verkefni heldur er hver og einn, sem hefur tekið þátt í að 
finna lausnina, líka þátttakandi við að framkvæma verkið. Þannig skapast 
áhugi á að sjá að sú vinna, sem hefur verið lögð í að finna lausnina, sé nýtt 
til framkvæmda. Oft eru verkefni falin hópum til þess að tryggja tryggð og 
áhuga á framkvæmd verksins.

Algengast er að hópar hafi einhvern tíma til ráðstöfunar. Takist hópnum að 
dreifa verkefnum og nýta hugmyndaauðgi, nýta þeir bæði tíma og fjármuni 
vel. Sé þetta hins vegar ekki gert er hópvinna ákaflega dýr vinnuaðferð.

Ytri aðstæður
Flestir hópar starfa innan einhvers stærra kerfis, s.s. fyrirtækis eða slökkviliðs. 
Þetta eru ytri aðstæður hópsins, sem annars vegar afmarkast af húsakosti, 
stjórnendum, vinnufélögum o.s.frv., og hins vegar af skyldum, tryggð og því 
að vera hluti af heildarmyndinni. Öll þessi atriði hafa áhrif á það hvernig 
hópurinn vinnur.

Yfirleitt hefur hópnum verið falið eitthvert verkefni. Einhverjir aðrir hafa 
ákveðið hvað hópurinn á að gera. Oft er líka búið að ákveða hversu mikinn 
tíma og hversu mikið fjármagn hópurinn fær, hvar hópurinn á að starfa og 
jafnvel hverjir eiga að vera í honum, áður en hópurinn tekur til starfa. Slíkir 
rammar auðvelda hópnum að hefja vinnuna en þeir geta líka haft áhrif á 
niðurstöðu hópsins. Of þröngir rammar hindra skapandi hugsun og það að 
sveigjanleiki hópsins nýtist að fullu.

Öll fyrirtæki og stofnanir hafa sína innri menningu, sem meðal annars kemur 
fram í því hvernig starfsmenn hegða sér við mismunandi aðstæður. Þessar 
óskráðu reglur geta haft mikil áhrif á starf hópa, t.d. ef yfirmenn eru í hópi 
með öðrum og óskráðar reglur fyrirtækisins segja að það sé ekki ásættanlegt 
að vera ósammála yfirmönnum sínum. Það getur því haft áhrif á starf hópa 
ef einstaklingar í hópnum horfa of mikið á það hvernig starf þeirra í hópnum 
geti haft áhrif á framtíðarmöguleika þeirra innan fyrirtækisins.

Mikilvægt er að þeir sem vinna sem hópur að einhverju ákveðnu verk
efni upplifi að hópurinn fái ákveðna athygli og að samskipti eigi sér stað 
í stærra samhengi utan hópsins. Samskipti innan hópsins verða að fylgja 
ákveðnum reglum. Ef tekið er dæmi 
af fimm einstaklingum, sem mynda 
hóp, má lýsa samskiptamáta þeirra á 
eftirfarandi þrjá vegu, sjá mynd 1.2.

Séu samskiptin opin geta allir 
talað við alla. Það er enginn einn, 
sem stýrir samskiptunum og enginn 
einn getur haft meiri áhrif en annar. 
Fari samskiptin fram í hring getur 
hver einstaklingur átt samskipti við 
tvo aðra. Líkt og með opin samskipti 
hafa allir jafn mikla möguleika á að 
koma skoðunum sínum á framfæri. 

Mynd 1.2 Mismunandi 
samskiptamátar innan hópa
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Í síðasta samskiptaforminu verða öll samskipti að fara fram í gegnum einn 
af meðlimum hópsins. Sá sem situr sem miðjumaður getur bæði haft áhrif 
á hvernig samskiptin eiga sér stað og hvernig gengur að koma boðum milli 
manna.

Sveigjanleiki hóps
Markmið hópa getur verið misvel skilgreint. Munurinn á verkefni tveggja 
hópa, þar sem annar á að grafa skurð sem er 10 m langur, 30 cm djúpur og 
verkið má taka tvo daga, en hinn á að koma með tillögu að betri kennslu í 
sálfræði, er verulegur. Því betur sem markmiðið er skilgreint og afmarkað, því 
auðveldara er fyrir hópinn að einbeita sér að lausninni.

Hlutverk innan hópsins þurfa líka að vera vel skilgreind. Eitt hlutverk er 
að sjá um að hópurinn sé að vinna að því markmiði sem hópnum var sett, 
annað að sjá til þess að vinnan sé markviss og að ákveðin framdrift eigi sér 
stað. Þriðja hlutverkið getur verið að koma með hugmyndir eða tillögur. 
Fjórða að vega og meta þær tillögur, sem koma fram, skoða hvort þær séu 
framkvæmanlegar og koma í veg fyrir að áhuginn og vinnugleðin í hópnum 
skapi einhverjar tálsýnir. Fimmta hlutverkið að framkvæma, en það þýðir 
að vinna sjálfa vinnuna við verkefnið eða úrlausnina. Enn eitt hlutverkið er 
að sjá um það að meðlimum hópsins líði vel, en í því felst m.a. að leysa þau 
vandamál, sem koma upp milli meðlima hópsins. Síðasta hlutverkið er að sjá 
til þess að vinnunni sé lokið, að tímarammar haldi og sjá um að halda uppi 
þrýstingi til að klára verkið.

Sum af þessum hlutverkum geta verið í höndum sama einstaklings en 
önnur fara hins vegar verr saman. Til dæmis er erfitt fyrir þann sem kemur 
með góðar hugmyndir að leggja kalt mat á raunsæi þeirra.

Það hefur mikil áhrif á hlutverk stjórnandans hver hann er og hvernig 
hann hefur verið valinn. Ef hópurinn velur sér sjálfur stjórnanda hefur hann 
lítil völd, sé hann hins vegar settur af utanaðkomandi aðilum hefur hann 
mun meiri völd. Sem dæmi um þetta eru annars vegar slökkviliðsmenn, sem 
lúta stjórn varðstjórans, og hins vegar nemendahópur, sem getur valið sér 
stjórnanda að vild fyrir hvert verkefni.

Til þess að einhver framleiðsla eigi sér stað í hópi þarf að taka ákvarðanir 
og framkvæma þær. Það skiptir miklu máli fyrir hópinn hvernig ákvarðanir 
eru teknar, hverjir taka þær og hverjir eiga að framkvæma þær. Ákvarðanir 
geta verið teknar þannig:

•  Stjórnandi hópsins tekur ákvörðun án þess að aðrir meðlimir hópsins hafi 
áhrif á hana.

•  Meðlimir hópsins fá að koma með tillögu að lausnum og segja sína skoðun 
en stjórnandi tekur ákvörðunina.

•  Hópurinn tekur sameiginlega ákvörðun.

•  Ákvarðanir eru teknar af einstökum meðlimum hópsins um afmörkuð 
málefni.

Deilur koma alltaf upp í vinnuhópum. Þær geta verið milli einstaklinga innan 
hópsins eða milli hópsins og annarra. Ýmsar leiðir eru til þess að taka á slíkum 
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vandamálum. Það er hægt að láta sem þau séu ekki til, draga úr mikilvægi 
þeirra eða láta stjórnanda hópsins þvinga lausn í gegn. Það er líka hægt að 
komast að samkomulagi þannig að allir fái einhverja tilslökun en enginn fái 
þá niðurstöðu, sem hann kýs helst. Í síðasta lagi er hægt að leita að lausnum 
á vandanum með því að ráðast á orsök hans. Óskráðar reglur eru til innan 
allra hópa, þær segja til um menningu hópsins, hvort hópurinn er ákveðinn 
og fylginn sér eða hlédrægur og heldur sig í bakgrunni.

Hópar slökkviliðsmanna og stjórnun
Í uppbyggingu stjórnskipulags og starfi í hópi eru nokkur atriði sem skipta 
máli og þurfa slökkviliðsmenn að þekkja þau vel. Það er til þess að allir geti 
unnið saman að ákveðnu markmiði og að þeir nái árangri.

Hópar slökkviliðsmanna geta verið eftirfarandi:

•  Þeir slökkviliðsmenn, sem eru á vakt á tiltekinni stöð.

•  Áhöfn á slökkvibíl.

•  Eining sem vinnur á ákveðnu svæði, t.d. öðru megin við stórt hús, sem 
brennur.

•  Eining sem vinnur að 
ákveðnu verkefni, t.d. 
við reyk los un, að rjúfa 
þak og þess háttar.

•  Liðsstyrkur, þ.e.a.s. þeir 
slökkvi liðs menn sem 
eru á vett vangi en hafa 
ekki fengið úthlut að 
verk efni og eru til taks.

•  Í Brunamálaskólanum 
er nemend um skipt í 
hópa sem eiga að fást 
við úrlausn verk efna.

Í öllum þessum tilvikum þurfa hóparnir að vinna vel saman og mynda sterka 
heild til þess að skila sem bestum árangri úr hópstarfinu.

Í hópvinnu í slökkviliði er mikilvægt að það sé einungis einn stjórnandi 
fyrir hvern hóp, þannig að slökkviliðsmenn í tilteknum hópi þurfi ekki að taka 
við skipunum frá fleiri en einum. Annars er hætta á glundroða innan hópsins. 
Það er líka mikilvægt fyrir slökkviliðsmenn að gera sér grein fyrir því að það er 
ekki alltaf um lýðræði að ræða í slökkvistarfi, því að oftast vinnst enginn tími 
til þess að komast að því hvað öllum í hópnum finnst best að gera. Stjórnandi 
er sá sem fer með valdið og ábyrgðina og ef tveir ætla að stjórna sama verkefni 
verða árekstrar sem leiða til þess að úrlausn tefst. Einn stjórnandi getur á 
áhrifaríkan hátt haldið utan um starf ákveðins fjölda slökkviliðsmanna og 
oftast hefur verið miðað við 3–7 slökkviliðsmenn.

Boðskipunum eða valddreifingu er raðað til slökkviliðsmanna frá slökkvi
liðs stjóra til varaslökkviliðsstjóra og frá honum til varðstjóra, sem svo stjórnar 
hóp slökkviliðsmanna eins og að framan er lýst.

Mynd 1.3 Áhöfn slökkvibíls
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Stjórnun getur verið bæði markmiðsstjórnun og bein stjórnun. Með beinni 
stjórnun er átt við að gefin er skipun um hvernig verkið skuli framkvæmt. 
Með markmiðsstjórnun þarf eingöngu að gefa skipun hvað skuli gert, t.d. 
segir stjórnandi við sinn hóp að það þurfi að leggja frá ákveðnum brunahana í 
ákveðinn bíl. Slökkviliðsmennirnir í hópnum eiga að hafa þekkingu á þessum 
verkþætti og vera búnir að þjálfa sig það vel að stjórnandinn þurfi eingöngu 
að gefa skipunina.

Niðurlag
Hópvinna eru vinnulag, þar sem hægt er að láta reyna á ýmsar hliðar starfs
mannsins í vinnu með því að fela mönnum mismunandi verkefni innan 
hópsins. Í hópvinnu fá menn líka viðbrögð við framkomu sinni og þannig 
læra þeir hvernig hegðun þeirra hefur áhrif á aðra. Hópvinna er því ákjósanleg 
til þess að auka færni manna til að starfa með öðrum. Maður ber sjálfur 
ábyrgð á hegðun sinni innan hópsins. Mjög mikilvægt er að temja sér góða 
samskiptahæfni. Munum að hlusta og sýna vinnufélögunum virðingu. Gagn
rýn um ekki harkalega. Komum heiðarlega fram og verum hreinskilnir. Sköpum 
traust og opin samskipti. Árangur björgunarstarfa ræðst af þremur þáttum, að 
hlutverk og markmið séu skýr, aðgengi að tækjum og mannafla og þekkingu 
þjálfun og reynslu þeirra sem þátttaka. Ef við berum þetta saman við hópinn 
gilda alveg sömu lögmál. Markmiðin þurfa að vera skýr og einnig hlutverkin 
innan hans. Starfsaðstæður þurfa að vera sem bestar og gott aðgengi að réttum 
tólum og tækjum sem hæfa verkefninu. Látum þekkingu, þjálfun og reynslu 
hvers og eins njóta sín. Þegar hópurinn leggur saman þekkingu sína, reynslu 
og þjálfun kemur hópurinn alltaf með betri niðurstöðu en einstaklingurinn. 
Með því að láta fagmennsku vera í fyrirrúmi og hafa stjórn á tilfinningum 
okkar sköpum við góðan liðsanda. Félagarnir þurfa líka að finna að maður 
gefi sig í verkefnið og hafi áhuga.

1.2  Réttindi og skyldur – 
Vinnusiðfræði

1.2.1 Réttindi og skyldur slökkviliðsmanna
Réttindi eru réttindi launþega gagnvart vinnuveitanda. Skyldur eru þær skyldur 
sem launþegi ber gagnvart vinnuveitanda og þjónustuaðilum. Í reglugerð nr. 
792/2001 BR um réttindi og skyldur slökkviliðsmanna er fjallað m.a. um að 
slökkviliðsmönnum beri að viðhalda þekkingu sinni, að þeir skuli að jafnaði 
ganga í einkennisfatnaði við störf sín, þeir skuli fá nauðsynlegan hlífðarfatnað 
og einnig er þar kveðið á um tryggingu slökkviliðsmanna.
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Þar er einnig eftirfarandi ákvæði um þagnarskyldu: „Slökkviliðsmönnum 
er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og 
leynt skulu fara samkvæmt lögum og eðli máls. Þagnarskyldan helst þó þeir 
láti af störfum.“

Þetta þýðir m.a. að ef slökkviliðsmaður, sem hefur tekið þátt í slökkvistarfi 
þar sem mannslát hefur átt sér stað og er staddur í fermingarveislu daginn 
eftir, er þar spurður hvort hann hafi verið í umræddu útkalli er rétt að hann 
svari því játandi en segi ekki frá því hver hinn látni hafi verið eða fari út í 
einstök smáatriði.

Eins getur þetta ákvæði skarast á við það að slökkviliðsmaðurinn hafi þörf 
fyrir að segja, t.d. maka sínum, frá atburðum til þess að létta af sér streitu. Í 
þannig tilvikum er best fyrir slökkviliðsmanninn að lýsa atburðum almennt 
og fara ekki út í einstök smáatriði.

Það er mjög mikilvægt að slíkir atburðir séu ræddir meðal starfsfélaga, 
þannig að slökkviliðsmaðurinn hafi ekki þörf fyrir að létta á hjarta sínu 
gagnvart maka sínum, sem getur síðan ekki snúið sér neitt til að koma frá sér 
sínum áhyggjum.

Slökkviliðsmenn skulu ekki nýta upplýsingar sem þeir afla í starfi sínu, til 
persónulegra hagsbóta fyrir sjálfa sig eða aðra eða til þess að valda öðrum skaða. 

Í kafla IV í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 er m.a. kveðið á um slökkvi liðs
stjóra, hvaða hæfisskilyrði er fyrir ráðningu hans, skyldur hans og stjórnunar
hlutverk. Þar kemur m.a. fram að slökkviliðsstjóri stjórnar slökkvistarfi við 
elds voða og hefur stjórn á vettvangi við mengunaróhöpp á landi. Við þessi störf 
eru löggæslu lið og opinberir eftirlitsaðilar undir yfirstjórn slökkviliðs stjóra. 
Þar er einnig ákvæði um hæfi, löggildingu og slysatryggingu slökkviliðs manna, 
þjónustu skyldu í slökkviliði og sérstaka heimild slökkviliðs. Í kafla V í sömu 
lögum er ákvæði um almennar skyldur, svo sem skyldu til þess að koma í veg 
fyrir eða takmarka tjón af völdum eldsvoða og mengunaróhappa og varðandi 
meðferð elds og eldfimra efna.

Til þess að öðlast löggildingu sem slökkviliðsmaður er kveðið á um að 
viðkomandi þurfi að hafa lokið námi fyrir slökkviliðsmenn við Brunamála
skólann eða hlotið sambærilega menntun. Jafnframt skal viðkomandi hafa 
gegnt slökkvistarfi eða starfað við brunavarnir að aðalstarfi í að lágmarki eitt 
ár samfellt eða starfað í hlutastarfi í slökkviliði minnst fjögur ár.

Hægt er að nálgast nýjustu lög á vefnum hjá alþingi á: www.altingi.is, 
reglugerðir á heimasíðu Stjórnartíðinda á: www.stjornartidindi.is og hjá 
Mannvirkjastofnun á: www.mvs.is.

1.2.2 Vinnusiðfræði
Vinnusiðfræði birtist yfirleitt í einhvers konar siðareglum á vinnustað eða innan 
starfsstétta. Í þeim siðareglum sem hér eru settar fram felst það siðferðilega 
gildismat sem slökkviliðsmenn ættu jafnan að temja sér. Siðareglum er ætlað að 
minna menn á þær víðtæku og ströngu siðferðiskröfur sem gerðar eru til þeirra 
og stuðla þannig að því að varðveita og efla það traust og þann trúverðugleika 
sem slökkviliðsmönnum ber að hafa í samfélaginu.
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Það er meginhugsun siðareglnanna að slökkviliðsmenn sýni gott fordæmi 
í störfum sínum. Þeir skulu vinna þau af samviskusemi, fagmennsku og 
heilindum. Lykilhugtök reglnanna eru: Traust og trúverðugleiki, hlutleysi, 
trúnaður, fagmennska og agi.

Traust og trúverðugleiki
Slökkviliðsmenn þurfa vera heiðarlegir og málefnalegir í vinnu sinni og byggja 
álit sitt og framkvæmd verka á því sem þeir vita réttast og sannast.

Störf þeirra eiga því að vera unnin á faglegan hátt og einkennast af sanngirni 
og óhlutdrægni.

Slökkviliðsmenn þurfa að koma þannig fram í starfi sínu og utan þess að 
þeir verði hvorki sjálfum sér til vansæmdar né rýri á einhvern hátt álit, traust 
og trúverðugleika slökkviliðsins og þar með gildi þeirrar starfsemi sem þar 
fer fram.

Hlutleysi
Slökkviliðsmönnum ber að fara vel með vald sitt. Þeir ættu að gæta þess að 
persónulegar skoðanir á einstaklingum, stofnunum eða viðfangsefnum hafi 
hvorki áhrif á vinnuna né árangur í starfi.

Trúnaður
Slökkviliðsmenn eiga ávallt að gæta trúnaðar og virða þagnarskyldu.

Fagmennska
Slökkviliðsmenn þurfa að vinna verk sín í samræmi við þær aðferðir sem þykja 
traustastar hverju sinni og nýtast best í hverju því verkefni sem ber að höndum.

Slökkviliðsmönnum ber að sýna fagmennsku í störfum sínum og fylgja 
viðeigandi aðferðum, vinnureglum, siðareglum og stöðlum.

Umfjöllun slökkviliðsmanna, greining, álit og skýrslugerð, þarf að standast 
eðlilegar kröfur um nákvæmni og áreiðanleika. Umfjöllunin á að vera málefna
leg og óhlutdræg og ályktanir skal einungis draga af þeim gögnum sem fyrir 
liggja og þykja skipta máli. Jafnan skal gæta sanngirni og meðalhófs.

Talning og yfirferð á tækjum og tólum slökkviliðsins er mikilvægur þáttur í 
daglegu starfi slökkviliðsmanna og í því að viðhalda faglegri þekkingu þeirra. 
Það er mikilvægt að slökkviliðsmaður, sem er að mæta á skylduvakt sína, fái 
milliliðalausar upplýsingar um ástand tækisins, sem hann á að starfa við frá 
þeim slökkviliðsmanni sem hann tekur við af. Sé þetta gert af samviskusemi 
verður starfið á slysavettvangi árangursríkara og skilvirkara.

Mikilvægt er að framkvæma talningu á tækjum og tólum við upphaf hverrar 
vaktar og eins eftir stærri útköll.

Slökkviliðsmönnum ber að viðhalda faglegri þekkingu sinni og hæfni með 
endurmenntun og tryggja þannig að þeir séu færir um að takast á við þau 
verkefni sem þeim eru falin hverju sinni.

Slökkviliðsmenn eiga ekki taka að sér verkefni sem þeir hafa ekki þekkingu, 
hæfni eða hæfi til að vinna.
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Agi
Í aga felst þrennt. Í fyrsta lagi er til daglegt skipulag um starf slökkviliðs; 
vinnureglur, fatareglur, umgengisreglur, lög, reglugerðir o.fl. sem upplýsir 
slökkviliðs menn um það hvernig þeir eiga að haga sínu daglega starfi. Stjórn
andi ætti ekki að þurfa að hafa afskipti af starfsmanni út af þessum málum 
nema viðkomandi starfsmaður fari ekki eftir þeim. Sjá t.d. útdrátt úr fata reglum 
SHS, Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, hér að neðan:

Fatareglur þessar tóku gildi þann 1. nóvember 2009. Starfsmenn skulu gæta 
þess að eiga ávallt viðeigandi fatnað í því magni sem þarf til að uppfylla 
reglur þessar. Vegna þjónustu Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. (SHS) við 
almenning og eðli starfseminnar er nauðsynlegt að starfsmenn þess klæðist 
einkennisfötum við öll störf á vegum liðsins, með viðeigandi einkennum. Við 
sérstök tækifæri getur slökkviliðsstjóri ákveðið annað. Starfsmenn í einkennis
fötum eru fulltrúar SHS út á við í öllum tilvikum. Einkennisfötin eru tákn SHS 
og nokkurs konar persónuskilríki þeirra sem þau bera. Fatareglurnar gilda 
því jafnt um fasta starfsmenn, afleysingafólk og nema.

Samsetning vinnufatnaðar, aldur, merkingar og önnur einkenni skulu ekki 
vera eldri en frá árinu 2009 og tilheyra framleiðslu núverandi samnings aðila 
fatamála SHS. Þetta ákvæði á ekki við hátíðareinkennisföt. Blanda einkennis
fatnaðar með öðrum fatnaði er ekki heimil, hvorki innan né utan vinnutíma 
starfsmanna. Ekki er leyfilegt að vera í öðrum fatnaði en frá samningsaðila 
SHS á hverjum tíma. Þar er m.a. átt við einkenni frá öðrum slökkviliðum og 
viðbragðsaðilum. Ekki skulu vera aðrar merkingar á vinnueinkennisfötum 
nema þær sem hafa verið samþykktar af slökkviliðsstjóra.

Við val efna eru öryggissjónarmið leiðandi. Af þeim sökum er ekki síður 
mikilvægt að starfsmenn gæti þess ávallt að klæðast réttum fatnaði. Allur 
fatnaður sem lagður er til er í eigu slökkviliðsins.

(Útdráttur úr fatareglum SHS)
 

Í öðru lagi felst agi í því að menn geri sér grein fyrir því að ábyrgðin og 
valdið liggi hjá stjórnandanum. Einn stjórnandi er settur yfir ákveðinn hóp 
slökkviliðsmanna og er sá stjórnandi ábyrgur gagnvart sínum yfirmanni fyrir 
starfi síns hóps. Stjórnandinn er á sama tíma ábyrgur fyrir hópnum, fyrir því 
að sjá honum fyrir verkefnum, tryggja öryggi hans og miðla upplýsingum. 
Þannig má segja að í slökkviliði sé ekki alltaf um lýðræði að ræða, sérstaklega 
ekki á vettvangi.

Í þriðja lagi er átt við verklagsreglur. Verklagsregla er vel skipulögð, hæfilega 
formleg og einsleit lýsing á framkvæmd, sem stuðlar að því að með einfaldri 
skipun framkvæmi slökkviliðsmenn ákveðna aðgerð og að ekki sé munur á 
verklagi eftir því hver framkvæmir verkið.

Agi á að stuðla að því að framkvæmd verkefna verði auðveldari og áreiðan
legri. Stjórnandi verður að geta treyst því að þær fyrirskipanir sem hann hefur 
gefið verði framkvæmdar. Framkvæmdir í aðgerðum eru eins og púsluspil, 
stjórnandi sem gefur ákveðin fyrirmæli verður að geta treyst því að þeim sé 
fylgt svo að heildarmyndin gangi upp.
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Á námskeiðum á vegum Mannvirkjastofnunar á agi líka við um mætingu, 
klæðaburð, háttvísi og framkomu. Slökkviliðsmenn þurfa að klæðast einkennis
fatnaði síns slökkviliðs, mæta tímanlega og sýna bæði kennurum sínum og 
meðnemendum tillitssemi og virðingu.

Slökkviliðsstjóri hvers slökkviliðs setur reglur fyrir sína starfsmenn um 
klæðaburð á námskeiðum sem haldin eru innan liðsins, svo og við önnur 
dagleg störf og skyldur slökkviliðsmanna.

Það er einnig mikilvægt að á verklegum æfingum séu kennarar virtir sem 
stjórnendur á vettvangi og að í lok æfinga og eftir þær hjálpist allir að við að 
ganga frá þeim tækjum og tólum, sem notuð voru við æfingarnar. Allir sem 
taka þátt í æfingum eiga að vera fullbúnir hlífðarfatnaði. Hlífðarfatnaður er 
nauðsynlegur við slökkvistarf og æfingar sem líkja eftir slökkvistarfi. Allur 
hlífðarfatnaður á að vera í samræmi við reglugerð nr. 914/2009 um hlífðarfatnað 
slökkviliðsmanna sem er að finna á heimasíðu Mannvirkjastofnunar www.
mvs.is.

1.3 Öryggismál og vinnuvernd

1.3.1 Öryggi slökkviliðsmanna
Starf slökkviliðsmanna er eitt 
af hættulegustu störfum sem 
fyrir finn ast og slys, sem verða í 
starfsgreininni, geta verið mjög 
alvar leg og jafnvel leitt til dauða.

Annað tjón sem getur orðið 
á vettvangi getur leitt til þess 
að mannafli minnki, búnaður 
skemmist eða til lögsókna. Til 
þess að koma í veg fyrir slíkt 
tjón er nauðsynlegt að huga að 
forvörn um. Tveir meginþættir 
hvetja til forvarna innan slökkvi
starfsins, þ.e. öryggi starfsmanna og fjárhagur slökkviliðsins. Með öryggi 
starfs manna er átt við að komið sé í veg fyrir óþarfa þjáningar eða streitu. 
Með fjárhag slökkviliðsins er átt við lögfræðikostnað og kostnað vegna slysa 
á mönnum eða tjóns á tækjum og búnaði.

Slökkviliðsmenn hafa í gegnum tíðina sætt sig við að slysa hætta sé hluti 
af starfsumhverfi þeirra. Slökkviliðs menn vita að starf þeirra er hættulegt 
og hafa því tilhneig ingu til að líta þannig á að vinnu slys séu óhjákvæmileg. 
Þetta á að hluta til líka upptök í hetju ímynd um slökkviliðs mann inn. Flest 

Mynd 1.4 Sjúkraflutningamenn að 
hlúa að slökkviliðsmanni.
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vinnuslys sem slökkviliðs menn lenda í eru hins vegar slys sem koma hefði 
mátt í veg fyrir. Slökkviliðsmenn eiga að hafa nógu haldgóða faglega þekkingu 
til þess að taka ekki óþarfa áhættu.

Að viðhalda þekkingu sinni
Það er mjög mikilvægt fyrir slökkviliðsmenn að viðhalda þekkingu sinni, 
enda ber þeim að gera það samkvæmt 15. gr. reglugerðar um réttindi og 
skyldur slökkviliðsmanna: „Slökkviliðsmönnum ber að viðhalda þekkingu 
sinni og tileinka sér nýjungar varðandi starfið, m.a. með námskeiðum og 
verklegri þjálfun þar sem henni verður við komið“. Markmið þessarar kröfu 
er að slökkviliðsmenn séu ætíð vel þjálfaðir og þekki nýjustu verklagsreglur 
og tækjabúnað það vel að starf þeirra verði fumlaust þegar á þarf að halda. 
Annars geta afleiðingarnar orðið afdrifaríkar.

Starf slökkviliðsmannsins er þannig að hann þarf að geta fram kvæmt marga 
hluti á mjög skömmum tíma og 
yfirleitt undir miklu álagi. Hann 
þarf að geta fram kvæmt þá hluti 
sem honum ber fljótt, fumlaust 
og nánast ósjálf rátt. Það gerist 
ekki nema hann þekki vel það 
sem hann á að gera og/eða hafi 
þjálfað sig nægilega vel til þess. 
Afleiðingar þess að viðhalda ekki 
þekkingu sinni geta verið eftir
farandi:

• Eigið öryggi sett í hættu.

• Öryggi starfsfélaga sett í hættu.

• Mannslíf og líf dýra verði frekar í hættu.

• Umhverfið verður frekar í hættu.

• Eignir og persónulegir munir liggja undir frekari skemmdum.

•  Þekking og færni við tækjabúnað ábótavant, þannig að björgunarstarf verður 
ekki nægjanlega skilvirkt og árangursríkt.

Persónulegur hlífðarfatnaður slökkviliðsmanna
Slökkviliðsmenn þarfnast rétts hlífðarfatnaðar vegna þeirra aðstæðna og 
umhverfis, sem þeir vinna við. Það er hægt að draga úr og jafnvel fyrirbyggja 
meiðsl ef slökkviliðsmenn nota viðurkenndan hlífðarfatnað sem ætlaður er 
fyrir verkefnið, þó að það eitt og sér tryggi ekki öryggi slökkviliðsmanna. Það 
er því mikilvægt að slökkviliðsmenn noti hlífðarfatnað sinn rétt. Aldrei fara 
bara í buxur og stígvél þótt einungis eigi að slökkva eld í gámi, svo dæmi sé 
tekið. Þá eru slökkviliðsmenn að tefla eigin öryggi í hættu og gætu sjálfir þurft 
að bera hluta skaðabóta, ef þeir slasast.

Allur hlífðarfatnaður hefur sín eðlislægu takmörk, sem verður að virða.
Slökkviliðsmenn þurfa einnig að vera samviskusamir við að halda sínum 

eigin hlífðarfatnaði hreinum. Hlífðar fatnaður slökkviliðs manna þarf að 

Mynd 1.5 Að baki öryggi liggja bæði 
mannlegir og fjárhagslegir þættir.
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vera í samræmi við reglu gerð um 
hlífðarfatnað og þá staðla sem gilda 
um fatnaðinn. Jafn framt þarf að fara 
eftir leiðbeiningum framleið enda 
um viðhald og þrif á fatnað inum. 
Mannvirkja stofnun hefur einnig 
gefið út leiðbein ingar um hlífðar
fatnað fyrir slökkviliðs menn sem 
fjalla meðal annars um þrif og við
hald búnaðar ins. Persónuhlífar eiga 
líka við um öndunarvörn þó ekki 
sé um reyk köfun að ræða og þar 
þarf að fylgja reglum Vinnueftirlits 
ríkisins. Varðandi reykköfun þarf 
að fylgja þeim reglum sem settar 

eru fram í reglugerð um reykköfun og fara eftir leiðbeiningum framleiðenda 
um viðhald og þrif.

Öryggisatriði vegna aksturs og tækjabúnaðar
Slys á leið til og frá vettvangi eru allt of 
algeng og hafa mörg alvarleg slys hent 
slökkviliðsmenn á leið á vett vang. 
Orsök þessara slysa er gjarnan hrað
akstur, ekið er yfir gatnamót á móti 
rauðu ljósi án þess að gæta ýtrustu 
varúð ar, slökkviliðsmenn klæða sig 
í hlífðarfatnað eftir að lagt er af stað, 
sætis belti eru ekki notuð eða jafnvel 
ekki fyrir hendi, ekið er af stað áður 
en áhöfnin er tilbúin o.s.frv. Neyðar
ástand sem skapast hefur annars staðar 
getur varla talist góð og gild afsökun 
til að skapa neyðarástand í eigin garði. 
Allt kapp er best með forsjá.

Mikilvægt er nota handrið eða hand
föng þegar farið er inn og út úr slökkvi
liðs bílum. Það dregur úr hættu á að 
menn renni eða detti.

Öryggi og hættur á slökkvistöðvum
Stór hluti vinnu slökkviliðsmannsins fer fram á slökkvistöðinni og hann eyðir 
miklum hluta skylduvaktar sinnar þar. Hættur á slökkvistöðinni stefna ekki 
einungis slökkviliðsmönnum í hættu heldur einnig þeim gestum sem koma á 
stöðina. Þess vegna þarf að gera öryggisráðstafanir á stöðinni til þess að draga 
úr möguleika á því að slys verði.

Við dagleg störf á stöðinni geta orðið slys eins og á öðrum vinnustöðum. 

Mynd 1.6 Slökkviliðsmenn þarfnast góðs 
hlífðarfatnaðar við þær aðstæður sem 

þeir þurfa að vinna við.

Mynd 1.7 Notið handföng við að 
fara inn og út úr slökkvibíl.
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Algengust eru bakslys, þar sem menn ofgera bakinu við lyftingar á einhverju 
án þess að beygja hnén. Besta leiðin til að forðast slík slys er að beita fótunum 
við allar lyftingar, hvort sem um er að ræða þunga eða létta hluti, reyna ekki 
að takast á við meira en þörf er á og vera ófeiminn við að fá aðstoð.

Næst algengast er að mönnum skriki fótur á blautu gólfi (ýmist olíublettir 
eða vatn) eða fólk detti um eitthvað 
sem skilið hefur verið eftir í gangvegi. 
Vandinn hér er hirðuleysi og slæleg 
umgengni.

Allir starfsmenn þurfa að vera sam
taka í að skapa ekki slíkar slysa gildrur. 
Yfirmönnum slökkviliða ber að sjá til 
þess að allir gangi snyrtilega um, ekki 
bara fyrir augað heldur ekki síður til 
þess að koma í veg fyrir slys.

Öryggi verkfæra og búnaðar
Verkfæri og búnaður er mjög mikilvægur fyrir störf slökkviliðsmannsins. Hafi 
slökkviliðsmaðurinn ekki fengið nægjanlega þjálfun í notkun og viðhaldi 
verkfæra geta orðið slys. Verkfæri og búnaður, sem er illa við haldið, getur 
verið hættulegur og leitt til slysa á slökkviliðsmönnum bæði á stöðinni og á 
vettvangi. Slökkviliðsmenn verða að nota viðeigandi persónuhlífar hvort sem 
þeir eru við vinnu á verkstæði eða á vettvangi. Þó persónuhlífar komi ekki í 
stað góðra tækja og verklags veita þær talsverða vörn gegn hættu. Grundvöllur 
öryggis er að persónuhlífar séu rétt notaðar.

Algengustu verkfæri sem notuð eru hjá slökkviliðum eru handverkfæri og 
vélknúin verkfæri. Eftirfarandi eru verklagsreglur við notkun verkfæra, sem 
gilda jafnt á vettvangi eins og á verkstæði:

• Notið viðeigandi persónuhlífar.

•  Fjarlægið skartgripi, hringi og armbands úr.

• Veljið rétt verkfæri.

•  Lesið leiðbeiningar framleiðanda og fylgið þeim.

•  Skoðið verkfæri fyrir notkun til þess að meta ástand þeirra. Sé verkfærið 
skemmt þarf að laga það eða skipta um.

•  Sjáið til þess að nægjanlegt geymslu
pláss sé fyrir verkfæri og setjið á réttan 
stað eftir notkun.

•  Skoðið og þrífið verkfæri áður en gengið 
er frá þeim.

•  Áður en gerðar eru breytingar á verkfær
um þarf að ganga úr skugga um að 
breyting arnar hafi ekki veruleg áhrif á 
öryggi tækisins í notkun.

•  Notið neistafrí verkfæri þegar unnið er 
í sprengifimu umhverfi.

Mynd 1.8 Fáið hjálp við 
að lyfta þungu.

Mynd 1.9 Ekki búa til slysagildrur.
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Handverkfæri
Góð regla er að skoða öll verkfæri áður en þau eru notuð. Slík skoðun getur 
komið í veg fyrir slys. Notkun framlenginga til að ná meira vogarafli við notkun 
kúbeina eða annarra slíkra verkfæra, getur valdið því að meira álag er lagt á 
verkfærin en þau eru gerð fyrir. Þetta getur valdið því að verkfærið brotni, 
ekki bara við þessar aðstæður heldur einnig seinna þó að þá sé aðeins verið 
að nota það undir venjulegu álagi.

Vélknúin verkfæri
Borar, sagir, smergill og raf og logsuðubúnaður er meðal þess búnaðar, sem 
algengur er á slökkvistöðvum. Óháð því hvernig þessi búnaður er knúinn 
þarf að virða öryggisreglur við notkun hans. Sé það ekki gert geta orðið 
alvarleg slys. Þeir sem ætla að nota slík verkfæri eiga að hafa lesið og skilið 
leiðbeiningar framleiðanda. Fagmenn eiga alltaf að sjá um viðgerðir á biluðum 
tækjum. Sé haldin skrá yfir viðgerðir er hægt að koma auga á ranga notkun 
áður en slys verður.

Vélsagir
Algengustu vélsagir sem notaðar 
eru hjá slökkviliðum eru hjólsagir 
og keðjusagir. Sé vélsög vitlaust 
notuð eða illa við haldið getur hún 
verið eitt það hættulegasta verk færi, 
sem slökkviliðsmaðurinn notar.

Hjólsagir á slökkvistöðinni eru 
almennt festar í borð en þær sem 
notast er við á vettvangi eru yfir
leitt notaðar til að rjúfa þök. Nokkrar einfaldar öryggisreglur fyrir notkun 
vélsaga koma í veg fyrir algengustu slysin:

•  Verið viss um að sögin henti fyrir efnið sem á að saga og virðið takmörk 
sagarinnar.

• Notið persónuhlífar, þ.á m. hanska og hjálmhlíf.

• Forðist lausan fatnað sem gæti flækst í söginni.

•  Hafið slöngur tilbúnar þegar þak er rofið eða á öðrum stöðum, þar sem 
farið er inn og grunur leikur á að eldur sé laus.

•  Forðist að nota sagir þar sem sprengifimar lofttegundir eru eða nálægt 
eldfimum vökvum, þar sem neistar frá söginni geta kveikt í.

• Haldið öllum óviðkomandi utan vinnusvæðisins.

• Fylgið leiðbeiningum framleiðanda.

•  Sýnið aðgát, þegar bensíni er bætt á bensíndrifnar sagir. Það er best að leyfa 
vélinni að kólna aðeins áður en fyllt er á.

•  Passið upp á að sagarblöð í söginni séu skörp. Mun líklegra er að sljó sög 
valdi slysi en beitt sög.

Mynd 1.10 Vélsög.
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Þrýstibúnaður
Algengasti þrýstibúnaðurinn sem notaður er hjá slökkviliðum eru loftpressur 
og björgunartæki. Vökvaknúin björgunartæki vinna á mjög háum þrýstingi 
og geta því orðið slökkviliðsmanninum hættuleg ef þrýstibúnaður gefur sig. 
Nokkrar öryggisreglur geta komið í veg fyrir slys:

• Nota persónuhlífar.

•  Ganga úr skugga um að slöngur séu í lagi, óskemmdar og ekki eldri en 
framleiðandi ætlast til.

• Haldið öllum óviðkomandi utan vinnusvæðisins.

• Fylgið reglum framleiðenda.

Öryggi við æfingar
Samkvæmt lögum nr. 75/2000 ber slökkviliðsmönnum skylda til að koma til 
æfinga í störfum slökkviliðs í allt að 20 klst. á ári.

Þessi þjálfun á að tryggja að örugg vinnubrögð verði sjálfsögð. Önnur þjál 
fun þarf að fara fram eftir því sem þörf krefur, t.d. þegar nýtt verklag eða nýtt 
tæki er tekið í notkun. Allir sem taka þátt í æfingum eiga að vera fullbúnir 
hlífðarfatnaði sem ætlaður er fyrir verkefnið. Hlífðarfatnaður er nauðsynlegur 
við slökkvistarf og æfingar sem líkja eftir slökkvistarfi.

Þegar nýliðar koma til starfa kynnast þeir í fyrsta skipti öryggisreglum og 
aðferðum og eru yfirleitt móttækilegir fyrir öryggisreglum og reglugerðum. Ef 
leiðbeinandinn hefur öryggi að leiðarljósi og viðhefur öruggar aðferðir er líklegt 
að nemendur geri slíkt hið sama. Leiðbeinandinn sem heldur æfinguna skal 
vera viðurkenndur af Mannvirkjastofnun sem slíkur og hann verður að fara 
eftir viðeigandi öryggisráðstöfunum á meðan æfingu stendur. Það er mikilvægt 
að nýliðum séu kynntar þessar öryggisráðstafanir vel og að þeir átti sig á því 
að þær eiga líka við í raunverulegu neyðarástandi, því ef þeir fylgja þeim ekki 
meðan á æfingunni stendur munu þeir alveg örugglega ekki framfylgja þeim 
á slysavettvangi.

Eitt mikilvægasta hlutverk leið
bein and ans er að undirbúa nemend
ur vel í skólastofunni fyrir verk legar 
æfingar. Það skapar meira öryggi 
ef nemendur hafa öðlast hald góða 
þekkingu á því verkefni, sem þeim 
er ætlað að fram kvæma.

Hið fullkomna hlutfall leiðbein
anda og nemenda er einn á móti 
einum, en því miður er mjög sjaldan 
að svo sé. Hvað varðar öryggi og 
gagn semi fyrir nemendur er farsæl
ast að hafa þetta hlutfall sem lægst. 
Á raunveru legum eldæfing um er 
æskilegt að hlutfall þetta fari ekki yfir fimm nemendur á einn leiðbein anda. 
Vandamál geta komið upp, þar sem leiðbeinendur ná ekki að sjá til allra 

Mynd 1.11 Æfing undir 
eftirliti leiðbeinanda.
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nemenda sinna. Nemend ur sem eru ekki undir eftir liti leiðbeinanda geta komið 
sér í hættulegar aðstæður. Það verður því alltaf að vera til staðar nægilegur 
fjöldi leiðbeinenda við æfingar til þess að tryggja öryggi nemenda.

Menn sem eru kvefaðir, með höfuðverk eða önnur einkenni lasleika ættu 
ekki taka þátt í æfingu. Sumum þátttakendum gæti fundist óþægilegt að segja 
leiðbeinanda að þeim finnist þeir ekki í nógu góðu ástandi til að taka þátt 
í æfingunni. Leiðbeinandi þarf því að fylgjast vel með þeim þátttakendum 
sem greini lega eru ekki í góðu líkamlegu formi, og vera vakandi fyrir þreytu
merkjum, einkenn um um brjóstverk og öndunarerfiðleikum við erfiðar æfingar. 
Líkamleg óþægindi eða lasleiki geta leitt til óhappa en þau má koma í veg fyrir 
með því að ganga úr skugga um líkamlegt ástand allra þátttakenda fyrir æfingu.

Slys eru ekki óalgeng við æfingar. Meginorsakir þar eru annars vegar 
ofurkapp og hins vegar að ógætilega er farið með eld. Stóralvarleg slys hafa 
átt sér stað við æfingar þar sem notaður er eldur til að gera aðstæður sem 
eðlilegastar, sérstaklega þegar notað er bensín til íkveikju. Sem betur fer 
hafa ekki orðið mörg alvarleg slys af þessu tagi hér á landi. Reglur um slíkar 
æfingar hafa verið gefnar út af Mannvirkjastofnun, en þær eru byggðar á biturri 
reynslu annarra og það verður að teljast ábyrgðarleysi að fara ekki eftir þeim. 
Þá hafa slys hent á æfingum vegna þess að hlífðarfatnaður var ekki notaður 
sem skyldi. Slík slys hljóta að teljast yfirsjón og á ábyrgð leiðbeinenda.

Samkvæmt ofanskráðu er hlutverk stjórnenda við æfingar og dagleg störf 
fyrst og fremst að koma í veg fyrir slys. Yfirmaður í slökkviliði, sem sinnir 
ekki eða heldur slælega um öryggismál, er hættulegur og ætti ekki að starfa 
sem slíkur.

Allur búnaður sem notaður er við æfingar slökkviliðs þarf að vera í góðu 
ástandi. Búnaður sem er mikið notaður á æfingum slitnar hraðar en sá sem 
ætlaður er í útköll. Þetta á t.d. við um bönd, verkfæri með tréhandföngum og 
annað slíkt, sem verður fyrir miklu hnjaski. Mikilvægt er að skoða tæki og búnað 
áður en æfingar hefjast og halda á skrár yfir þau tæki sem notuð eru á æfingum.

Öryggi á vettvangi
Við komu á vettvang er það vettvangsstjóri, sem tekur ákvörðun um hvaða 
aðgerðir verði framkvæmdar og hvernig öryggi verði tryggt við þær. Vettvangs
stjóri verður því að ákveða hvort þörf sé á að bjarga fórnar lömbum eða hvort 
eingöngu sé verið að verja eignir eða umhverfi.

Á honum hvílir einnig sú ábyrgð að ákveða hvenær áhættan er orðin of 
mikil til þess að það sé verjandi að framkvæma aðgerðir. Þetta getur verið 
erfið ákvörðun og slökkviliðsmenn geta orðið vonsviknir vegna þess að þeir 
geta ekki komið fólki til hjálpar eins og þeir hefðu kosið. Þegar aðstæður eru 
metnar er mikilvægt að þessar tilfinningar séu teknar með í reikninginn og 
metið hvort líkurnar á að slökkviliðsmenn bætist í röð fórnarlamba séu meiri 
en líkurnar á að þeim takist ætlunarverk sitt.

Mikilvægt er að slökkviliðsmenn hafi það í huga að þeir áttu engan þátt í 
að slys varð og bera því enga ábyrgð á aðstæðum fórnarlamba. Þeim ber engin 
skylda til að fórna eigin lífi við að bjarga fórnarlömbum. Sérstaklega ekki ef 
um er að ræða að sækja lík.
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Í raun er það ófagleg og óábyrg hegðun að taka óþarfa áhættu. Það er ekki 
hlutverk slökkviliða að fjölga fórnarlömbum á vettvangi. Forgangsröðun 
vettvangsstjóra á því að vera skýr: Öryggi slökkviliðsmanna í fyrsta sæti, öryggi 
fórnarlamba í öðru sæti. Vettvangsstjóri á aldrei að haga aðgerðum þannig að 
það valdi slökkviliðsmönnum óþarfa áhættu.

Helstu slysahættur á vettvangi
Miðað við viðveru á vinnustað er slysatíðni slökkviliðsmanna á eldstað mjög 
há. Sennilega er enginn vinnustaður nálægt því að hafa jafn háa slysatíðni.

Helstu slysavaldar eru:

• Ofurálag, miðað við þol einstaklingsins.

• Brunasár eða eituráhrif.

• Menn falla, renna til eða stökkva.

• Stíga á eða komast í snertingu við eitthvað.

• Eitthvað fellur á menn.

• Verða fyrir geislun eða tæringu frá ætandi gastegundum.

• Hættuleg veðurskilyrði.

• Menn festast eða lokast inni.

Ýmsar orsakir fyrir því að reykkafarar lokast inni eða týna áttum í reykfylltu 
rými:

• Bilun reykköfunartækja.

• Takmarkað skyggni.

• Aðskilnaður við félaga.

• Hrun húss eða byggingarhluta.

• Lokaðar hurðir.

• Aðskilnaður við slöngu eða líflínu.

Við slíkar aðstæður er helst til bragðs að:

• Halda ró sinni. Æsingur truflar rökrétta hugsun.

•  Stoppa og hugsa: Hvar ertu og/eða hvernig komstu hingað, leita að einhverju 
kunnuglegu, reyna að finna slönguna eða línuna.

• Reyna að rekja spor til baka, finna hurð, glugga eða stiga.

• Láta vita að þú sért týndur, ef hægt er, um talstöð eða líflínu.

•  Draga að sér athygli með því að ræsa neyðarflautu, berja í eitthvað, sem 
gefur frá sér hljóð, t.d. pípulögn, ofn o.fl., blikka vasaljósi, henda einhverju 
út um glugga o.s.frv.

•  Spara loftbirgðir eftir bestu getu með því að stjórna öndun, t.d. með því 
að anda að sér um nef en frá um munn. Með æfðri og skipulegri öndun á 
þennan hátt er hægt að drýgja loftbirgðir um 10–20%.

•  Fara þá beint áfram þegar leitað er útgönguleiðar og beygja ávallt til sömu 
handar.

Hætta frá rafmagni er oftast til staðar í húsbrunum. Sú hætta getur verið ýmist 
utanhúss eða innan. Utanhúss væri þá helst hætta frá föllnum rafmagns
strengjum eða hætta á að reka stiga utan í loftlínur, en innanhúss frá raflögnum 
hússins. Leggja þarf áherslu á að fá fólk frá rafveitunni á staðinn til þess að 
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draga úr þessari hættu. Annars að finna 
stofninntak hússins og rjúfa straum þar 
eða, ef um mjög stórt hús er að ræða, slá út 
rafmagni í þeim hluta hússins, sem eldur
inn er í. Í sumum tilfellum getur verið gott 
að hafa aðgang að rafmagni til að knýja 
verkfæri, ljós og annað.

Eldur í kringum spennuvirki, hvort 
sem er utanhúss eða innan, getur verið 
mjög varasamur vegna olíu, sem notuð er 
í stórum spennum. Þó að slík olía sé ekki 
eld fim getur hún brunnið þegar hita stig 
hennar er orðið hátt. Ef rafmagns strengur 
fellur niður þarf að hafa sérstaka vakt í 
kringum hann til þess að vara við hættunni. 
Ef slíkur strengur liggur á bíl eða tækjum 
slökkviliðsins, ber að gæta þess að snerta 

hvorki bílinn né tækið. Menn, sem eru í bíl sem strengur fellur á, mega ekki 
yfirgefa hann öðruvísi en að stökkva frá honum, sem getur jafnvel verið 
varasamt.

Öruggast er að láta rafveituna slá rafmagnið af veitunni eða klippa niður 
umræddan streng á öruggan hátt.

Hrun húsa eða húshluta í eldi er það 
alvarlegasta sem getur gerst á eldstað. Til 
að forðast þá hættu þurfa stjórnendur og 
aðrir slökkviliðsmenn að vera vel á verði 
og þekkja þau teikn sem benda til hruns og 
kunna góð skil á burðarvirki hússins sem um 
ræðir. Brunaþol bygginga er mismunandi 
og fer það eftir hönnun þeirra og efnivið 
burðarvirkisins. Burðarvirki kallast þeir 
hlutar hlutar húss, sem halda því uppi, 
þaki, gólfum og veggjum. Brunaþol húss
ins fer eftir efnissamsetningu þess og/eða 
vörnum:

•  Timbur hefur gott brunaþol ef það er efnismikið, t.d. meira en 15x15 cm 
en timburklæðning dreifir eldi aftur á móti mjög fljótt. Límtré í sperrum 
og loftbitum hefur meira brunaþol en stálbitar.

•  Steinsteypa er talin hafa mest brunaþol allra venjulegra byggingarefna, 
sem notuð eru í burðarvirki.

•  Stálbitar hafa lítið brunaþol, þeir missa allan burð við 500°C hita, standa 
ekki einu sinni undir sjálfum sér, hvað þá meir. Til þess að gera þá þolnari 
eru þeir gjarnan klæddir af með sérstökum aðferðum eða varðir þannig að 
hitinn kemst ekki að járninu. 20 m langur stálbiti lengist um ca. 10 cm 
við að hitna um 500°C. Slík lenging getur hæglega brotið niður steinvegg, 

Mynd 1.12 Stökkvið af bíl, sem 
liggur utan í rafmagnsstreng.

Mynd 1.13
Hús að hruni komið eftir eld.
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sem heldur honum uppi og þannig valdið hruni. Ef stálbitar standa eftir 
bruna eru þeir enn varasamir þegar þeir kólna vegna þess að þá dragast 
þeir saman að sama skapi og þeir lengdust áður. Getur sá samdráttur ekki 
síður valdið hruni.

•  Strengjasteypubitar geta verið mjög varasamir þar sem steypan er ekki 
meiri en nauðsynlegt er til að halda saman stálstrengjunum sem gefa 
bitunum burðinn. Þó að steypan leiði ekki vel hita, þá er tiltölulega stutt 
inn í strengina, sem gefa sig fljótlega eftir að þeir hitna. Sami vandi getur 
verið gagnvart strengjasteypu og stáli þegar hún kólnar. Ekki er óalgengt 
að hrun verði löngu eftir að eldur var slökktur.

Atriði sem hafa áhrif á brunaþol og hrunhættu:

•  Aldur húss, byggingarlag og efni. Léttbyggðum húsum er hættara við hruni. 
Eins þeim eldri þar sem burðarvirkið kann að hafa tapað styrk og brunaþoli 
vegna innþornunar eða tæringar járns.

•  Tímalengd eldsins og hiti innanhúss og þyngd hluta á gólfi.

•  Aðgerðir slökkviliðs, t.d. getur lóðrétt reyklosun valdið auknu hitaálagi á 
vissa hluta burðarvirkis (sperrur eða gólfbita). Vatn hefur náð að safnast 
fyrir á gólfum og aukið þyngdarálag verulega.

Vísbendingar um yfirvofandi hrun geta verið margvíslegar:

• Sprungur eða aðskilnaður við veggi, gólf eða þak.

• Byggingarhlutar falla úr veggjum eða loftum.

• Veggir taka að halla út eða inn eða jafnvel bogna, sig í þaki.

• Mikill eldur undir gólfum með miklu þyngdarálagi.

• Óvenjulegir sprunguhvellir eða hljóð.

Þegar slíkar vísbendingar koma fram ber tafarlaust að yfirgefa hættusvæðið. 
Það á bæði við um menn og tæki.

Áhorfendur
Það er mikilvægt að vettvangur sé girtur af þannig að áhorfendafjöldi valdi 
ekki truflunum á vettvangi.

Lögreglan sér yfirleitt um þennan þátt en þó kemur fyrir að slökkviliðsmenn 
þurfi að sinna þessu. Það er hlutverk vettvangsstjóra að tryggja vettvang og 
sjá um stjórnun.

Jafnvel á afskekktustu stöðum koma áhorfendur á vettvang. Þetta getur verið 
fólk sem á einhvern hátt tengist slysinu án þess þó að vera slasað.

Áhorfendur geta verið mjög forvitnir og reynt að troða sér eins nálægt 
atburðinum og hægt er. Til þess að tryggja öryggi þeirra sem og öryggi slökkvi
liðs manna og fórnarlamba er mikilvægt að halda þeim í hæfilegri fjarlægð.

Á slysavettvangi eru gjarnan einhverjir sem eiga um sárt að binda. Þetta 
á sérstaklega við um vini eða ættingja fórnarlamba og oft er mjög erfitt 
að fást við þessa einstaklinga. Það er mikilvægt að slökkviliðsmenn komi 
fram við þá af virðingu og skilningi. Ekki ætti að leyfa aðstand endum 
fórnar lamba og/eða þeim sem eiga hlutdeild að slysinu að fara of nærri. 
Finna þarf þeim stað sem er í hæfilegri fjarlægð frá slysinu en þó innan 
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vettvangsins og passa að þeir séu ekki látnir vera einir. Einhver (slökkviliðs
maður) þarf að vera hjá þeim, þar til menn hafa náð tökum á atburðinum.

Sé vettvangurinn girtur af heldur það áhorfendum í öruggri fjarlægð og 
veitir slökkviliðsmönnum olnbogarými til starfa. Stærð afgirta svæðisins fer 
eftir aðstæðum á hverjum stað.

Kerfi til að henda reiður á starfsmönnum
Hvert slökkvilið verður að hafa sitt eigið kerfi til þess að halda utan um hverjir 
eru á vettvangi. Kerfið þarf að vera staðlað þannig að það sé notað eins við 
öll slys. Allir slökkviliðsmenn verða að vita hvernig það virkar og taka þátt í 
notkun þess. Kerfið verður líka að taka til þeirra, sem koma á vettvang með 
öðrum farartækjum en slökkvibílum.

Ef vettvangsstjóri veit ekki hverjir eru á slysavettvanginum og hvar 
þeir eru staðsettir er engin von til þess að hann geti hent reiður á hvort 

Mynd 1.15 Slysavettvangur afgirtur.

Mynd 1.14 Áhorfendur innan slysavettvangs.
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einhver hafi slasast eða sitji fastur einhvers 
staðar. Slökkviliðsmenn geta lent í yfirtendrun, 
orðið loftlausir eða jafnvel villst í völundar
húsi sem herbergi og gangar mynda. Allt of 
margir slökkvi liðs menn hafa látist vegna þess 
að þeirra var ekki saknað fyrr en of seint.

Sífellt algengara er að í slökkviliðum séu 
í notkun persónuleg öryggisviðvörunartæki, 
sem gjarnan eru fest við reykköfunartækin.

Þetta tæki gefur frá sér skerandi hljóð ef það 
hreyfist ekki í ákveðinn tíma, t.d. 30 sekúndur, 
eða ýtt er á sérstakan ræsihnapp. Tilgangurinn 
er sá að ef viðkom andi lendir í vanda innan
húss og þarf á hjálp að halda getur hann látið vita með því að ræsa tækið eða 
ef hann missir meðvit und þá kallar tækið á hjálpina. Þessi tæki eru dýr en 
æskilegt er að þau séu fastur búnaður með hverju reykköfunartæki. Best væri 
að allir slökkviliðsmenn bæru slík tæki.

Nafnspjöld
Til þess að hafa stjórn á því hverjir eru á vettvangi er gott að nota nafnspjöld sem 
skilin eru eftir á ákveðnum stað þegar komið er á vettvang. Þegar slökkviliðs
maður fer af vettvangi sækir hann sitt spjald. Þetta auðveldar vettvangsstjóra 
að hafa yfirsýn yfir það hverjir eru á vettvangi.

Reykköfunarstjórnborð
Við reykköfun er mikilvægt að nota reykköfunarstjórnborð. Í reykköfunar stjórn
borði er reykköfunarspjald, þar sem nafn og loftþrýstingur hvers reykkafara 
er skráð. Þegar reykkafari fer af stað í reykköfun afhendir hann reykköfunar
stjóra reykköfunarspjaldið. Reykköfunarstjóri getur líka notað sérstakt smá
forrit til að skrá þessar upplýsingar. Hægt er að nálgast forritið á heimasíðu 
Mannvirkjastofnunar: www.mvs.is.

Reykköfunarstjóri skráir tímann þegar reykkafarinn fer inn og áætlaðan 
tíma þar til hann kemur út. Það er líka hlutverk reykköfunarstjóra að yfir fara 

hlífðarbúnað reykkafara til þess að 
tryggja að hann sé í lagi. Að reyk
köfun lokinni enda reyk kafar ar hjá 
reykköfunar stjóra, þannig að hann 
hefur fulla yfirsýn yfir hverjir eru 
inni á hættusvæði. Reyk kafar ar til 
afleysinga eru sendir inn áður en 
gert er ráð fyrir að viðvörunar bjall
an á reykköfunar tækjunum fari í 
gang.

Sjá nánar í kaflanum um reyk
köfun.

Mynd 1.16 Viðvörunartæki 
fest við reykköfunartækið.

Mynd 1.17 Reykköfunarstjórnborð.
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1.3.2 Vinnuverndarlögin – Vinnueftirlit ríkisins

Hlutverk öryggistrúnaðarmanna og öryggisvarða
Hlutverk öryggistrúnaðarmanna og öryggisvarða er afar mikilvægt. Eins og 
heitið öryggistrúnaðarmaður bendir til er hér um að ræða trúnaðarmenn sem 
starfsmenn kjósa sér til að annast öryggi og vinnuvernd fyrir sína hönd. Þeir 
eiga að starfa að vinnuverndarverkefnum með fulltrúa frá atvinnurekanda, 
sem samkvæmt vinnuverndarlögunum nefnist öryggisvörður og er í raun oft 
úr hópi stjórnenda á staðnum. Þessir menn skulu starfa í fyrirtækjum þar 
sem tíu starfsmenn eða fleiri vinna. Í fyrirtækjum þar sem fimmtíu manns 
eða fleiri starfa skal skipuð öryggisnefnd með tveimur öryggistrúnaðar mönn
um og tveimur öryggisvörðum. Öryggisverðir og öryggistrúnaðar menn eiga 
að fylgjast með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi sé í sam ræmi 
við vinnuverndarlögin og reglur sem þeim tengjast. Þeir skulu sam kvæmt 
reglugerð nr. 920/2006 fara um vinnusvæðið svo oft sem þurfa þykir og huga 
að eftirfarandi:

•  Að vélar og tæknibúnaður, hættuleg efni og starfsaðferðir stofni ekki lífi 
og heilsu starfsmanna í hættu.

•  Að öryggisbúnaður og persónuhlífar séu til staðar í góðu ástandi eins og 
til er ætlast og að starfsmenn noti búnaðinn.

•  Að góður starfsandi ríki á vinnustaðnum, að koma í veg fyrir hvers konar 
ósæmilega hegðun.

•  Að starfsmenn fái nauðsynlega fræðslu og þjálfun með tilliti til aðbúnaðar, 
hollustuhátta og öryggis.

•  Að tilkynningarskyldu um vinnuslys og atvinnusjúkdóma sé sinnt og sjá 
til þess að rannsóknir fari fram á alvarlegum vinnuslysum.

•  Að umsagnar Vinnueftirlits ríkisins sé leitað séu fyrirhugaðar umtalsverðar 
breytingar á starfsemi fyrirtækisins, t.d. stækkun eða veruleg breyting á 
húshlutum, vélum, tækjum eða öðrum búnaði.

•  Að starfsmönnum sé kynnt sú áhætta sem er á vinnustaðnum að því er 
varðar öryggi þeirra og heilsu.

• Að til staðar sé neyðaráætlun.

Skyldur starfsmanna
Ákvæði vinnuverndarlaganna um skyldur starfsmanna eru á þessa leið:

•  Starfsmenn skulu stuðla að því að starfsskilyrði innan verksviðs þeirra séu 
fullnægjandi að því er varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi og einnig 
að því að þeim ráðstöfunum, sem gerðar eru til þess að auka öryggi og bæta 
aðbúnað og hollustuhætti samkvæmt lögum þessum, sé framfylgt.

•  Starfsmaður, sem verður var við ágalla eða vanbúnað sem leitt gæti til skerts 
öryggis eða lakari aðbúnaðar eða hollustuhátta, sem hann getur ekki sjálfur 
bætt úr, skal umsvifalaust tilkynna það öryggisverði, öryggistrúnaðarmanni, 
verkstjóra eða atvinnurekanda (26. gr.).
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•  Ef fjarlægja þarf öryggishlífar eða annað tilsvarandi vegna viðgerðar eða 
niðursetningar á tæki eða vél, skal sá, sem verkið framkvæmir, umsvifalaust 
setja öryggisbúnað á sinn stað aftur eða gera aðrar ráðstafanir, sem jafngildar 
eru, að verki loknu (27. gr.).

•  Einnig er tekið fram í 28. grein laganna að við vinnu utan síns venjulega 
vinnustaðar skuli starfsmaður fara eftir þeim öryggisreglum sem gilda þar 
auk þess sem fylgja skal reglum sem gilda um það verk sem hann á að vinna.

Nokkur ráð gegn slysum og atvinnusjúkdómum
Hér á eftir eru tilgreind nokkur ráð gegn slysum og eins konar öryggisreglur 
sem eiga við marga vinnustaði:

• Kjósa öryggistrúnaðarmann og styrkja hann í starfi.

• Kynna sér rétt vinnubrögð og fylgja öryggisleiðbeiningum.

•  Ganga vel um. Skilja við áhöld og tæki eins og við viljum koma að þeim.

• Nota persónuhlífar og vinnuföt samkvæmt öryggiskröfum.

•  Lagfæra það, sem valdið getur slysi, sé það í okkar valdi en segja verkstjóra 
eða öryggistrúnaðarmanni frá hættunni að öðrum kosti.

•  Að starfsmenn fái kennslu og þjálfun í meðferð nýrra véla og í nýjum 
vinnuaðferðum.

•  Gæta að öryggi nýliða á vinnustað. Veita þeim viðeigandi þjálfun með 
hliðsjón af öryggi á vinnustaðnum. Gæta einnig að ungmennum sem kunna 
að starfa á vinnustaðnum.

•  Vaka yfir því að tilkynnt sé um vinnuslys og atvinnusjúkdóma í samræmi 
við lög og reglur sem um það gilda.

•  Bæta andann á vinnustaðnum. Sýna í verki að náunginn komi okkur við.

Tilkynning vinnuslyss
Samkvæmt lögum nr. 46/1980 ber að tilkynna öll vinnuslys til Vinnueftirlitsins 
eða til bæði Vinnueftirlits og lögreglu.

Alvarleg vinnuslys skal tilkynna strax til Vinnueftirlits og lögreglu. Átt er 
við slys sem valda þannig áverka að langvinnt eða varanlegt heilsutjón hlýst 
af, s.s. missi útlims, beinbroti, meiriháttar sári, missi meðvitundar, alvarlegu 
augnslysi, innvortis meiðslum, skemmdum á taugavef og eitrun. Önnur slys 
skal tilkynna Vinnueftirlitinu á þar til gerðum tilkynningarblöðum við fyrsta 
tækifæri ef þau valda fjarvist einn dag auk slysadagsins og ekki síðar en innan 
14 daga frá slysinu.

Mikið skortir á að tilkynningarskyldunni sé vel sinnt og ættu starfsmenn 
að gera sitt til þess að breyting verði á því. Afar brýnt er að tilkynningar um 
vinnuslys berist með skilum til réttra aðila. Skráning vinnuslysa er notuð til 
að fylgjast með þróun vinnuslysa og meta á hvaða sviðum skuli leggja mesta 
áherslu í forvarnarstarfinu; auk þess leita lögfræðingar, tryggingafélög og fleiri 
aðilar oft til Vinnueftirlitsins eftir umsögnum um vinnuslys. Það er því allra 
hagur að fyrir liggi skýrslur um vinnuslys hjá Vinnueftirlitinu.

Ennfremur er það áríðandi fyrir starfsmanninn að hafa útfyllt eyðublað um 
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tilkynningu um vinnuslys undir höndum, undirritað af yfirmanni og helst 
líka öryggistrúnaðarmanni eða öryggisverði. Ef engin vinnuslysatilkynning er 
fyrir hendi, þá hefur hvorki atvinnurekandi starfsmannsins né Vinnueftirlitið 
vitneskju um slysið og getur það því reynst afdrifaríkt fyrir starfsmanninn ef 
afleiðingar vinnuslyssins koma ekki í ljós fyrr en síðar, t.d. eftir nokkra daga eða 
vikur. Þá má jafnvel búast við því að hann þurfi að bera allan kostnað sjálfur.

Reglugerð um reykköfun segir um skráningu slysa og óhappa að slökkvilið 
skal halda skrá yfir öll slys og óhöpp sem verða við reykköfun hvort sem þau 
valda óvinnufærni starfsmanns eða ekki. Einnig skal slökkvilið fyrir 1. mars 
ár hvert veita Mannvirkjastofnun yfirlit yfir öll skráð slys og óhöpp sem verða 
við reykköfun.

Tryggingamál slökkviliðsmanna
Slökkviliðsmenn skulu vera tryggðir við störf sín og æfingar enda kveður á 
um það bæði í lögum um brunavarnir og í reglugerð um réttindi og skyldur 
slökkviliðsmanna. Í reglugerðinni segir varðandi tryggingar slökkviliðsmanna: 
„Slökkviliðsmenn og aðrir sem vinna að brunavörnum eftir kvaðningu slökkvi
liðs stjóra eða lögreglustjóra skulu vera tryggðir við æfingar og önnur störf í 
þágu brunavarna eða vegna mengunaróhappa á landi í samræmi við áhættu 
starfsins. Lágmarkstrygging skal vera í samræmi við skil mála slysa tryggingar 
starfsmanna sveitarfélaga samkvæmt kjarasamningum.“

Mynd 1.18 Eyðublaðið um tilkynningu vinnuslyss.
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Félagslegir áhættuþættir

Framkvæmd vinnu
Það skiptir miklu máli fyrir líðan starfsmanna hvernig vinnan er skipulögð 
og hvernig að henni er staðið. Hin tæknilega umgjörð mótar mjög inntak 
vinnunnar. Tækifæri starfsfólks til að hafa áhrif á vinnuskilyrði sín takmarkast 
oft af kringumstæðum sem tengjast beint eðli vinnunnar. Það eykur að jafnaði 
starfsgleðina ef starfsmenn geta:

• greint hvaða áhrif eigin framlag hefur á afrakstur vinnunnar,

• greint hvaða þýðingu verkefni þeirra hefur fyrir starfsemina í heild,

• beitt mismunandi vinnuaðferðum og vinnuhraða,

• ráðið nokkru um það í hvaða röð verkefni eru tekin fyrir,

• haft áhrif á gæði þess sem skilað er,

• haft sitt að segja um árangur í starfi sínu,

• haft möguleika á framgangi í starfi.

Við val á tækni og vinnuskipulagi, t.d. á undirbúningsstigi, verður að reyna 
af fremsta megni að taka sem mest tillit til þess sem hér var talið upp.

Vinnu ber að haga þannig að tækifæri gefist til tilbreytingar og einhvers 
konar umskipta, bæði andlegra og líkamlegra. Því ber að varast vinnuskipulag 
sem bindur starfsfólk við mjög þröngt vinnuferli. Einnig ber að varast vinnu 
sem veldur langvarandi spennu sem ekki er unnt að slaka á. Launakerfi 
og ráðningarform getur haft þýðingu í þessu sambandi. Launakerfi getur í 
vissum tilvikum aukið hættu á slysum og heilsutjóni við vinnu, t.d. þegar 
um bónuskerfi er að ræða.

Of mikið vinnuálag þarf ekki endilega að valda óþægindum hjá starfs
mönnum, einkum ef aðrir mikilvægir þættir eru í lagi. Þar má t.d. nefna 
möguleik ann til samvinnu við aðra starfsmenn og ekki síður möguleikann 
til þess að hafa áhrif á starfið og skipulag þess. Séu þessir möguleikar ekki 
fyrir hendi er meiri hætta á að of mikið vinnuálag geti valdið óþægindum hjá 
starfsmönnum og jafnvel veikindum. Of lítið vinnuálag getur einnig valdið 
óþægindum meðal starfsmanna og haft í för með sér leiða, depurð og lágt 
sjálfsmat.

Ósæmandi framkoma
Ósæmandi framkoma á vinnustað stríðir gegn markmiðum vinnuverndar
laganna. Með „ósæmilegri framkomu“ á vinnustað er átt við síendurtekna, 
neikvæða framkomu sem beinist gegn starfsmanni á særandi eða meiðandi hátt. 
Slík framkoma getur tengst andlegu og líkamlegu ofbeldi eða hótunum. Hún 
getur birst sem kynferðisleg áreitni, einelti, lítilsvirðing vegna kynhegðunar, 
þjóðernis, fötlunar eða annars.

Vandamál af þessum toga eru oft erfið á vinnustöðum og geta haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér hjá einstökum starfsmönnum og hjá starfshópnum 
öllum. Það sem oft veldur ósæmilegri framkomu á vinnustöðum eru vandamál 
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tengd vinnuskipulagi, s.s. skortur á réttum upplýsingum, of mikið eða of lítið 
vinnuálag, óljósar reglur og óljós starfsmannastefna. Óleyst og langvarandi 
vandamál tengd vinnuskipulagi geta valdið neikvæðu, andlegu álagi meðal 
starfsmanna. Streituþolið minnkar og getur valdið því að starfsmaður verður 
blóraböggull og hrekst jafnvel úr vinnu.

Stundum er orsakanna fyrst og fremst að leita hjá einstaklingum sem hegða 
sér ósæmilega. Þó má, jafnvel í þessum tilfellum, benda á að stundum verður 
slæmt vinnuumhverfi til þess að einstaklingar beina neikvæðum tilfinningum 
gegn ákveðnum starfsmanni eða starfsmönnum á ögrandi eða skaðlegan hátt.

Dæmi um afleiðingar ósæmandi framkomu hjá einstökum starfsmönnum:

•  Aukin vandamál sem tengjast samvinnu á vinnustað. Starfsmenn gera sér 
far um að brjóta reglur eða misbeita þeim, afköst verða minni.

•  Aukin streita, lágur streituþröskuldur.

•  Líkamleg vanlíðan, neysla áfengis og annarra vímuefna og sálrænir fylgi
kvill ar, s.s. svefntruflanir, lágt sjálfsmat, depurð, síþreyta og sjálfsvígs
hugleiðingar.

Dæmi um afleiðingar ósæmandi framkomu hjá starfshópum:

• Minni afköst.

• Reglur brotnar eða þær ofnotaðar.

• Aukin neikvæðni í garð atvinnurekanda, tortryggni og óöryggi.

• Samstarfsvandamál.

• Veikindafjarvistir aukast.

• Starfshópurinn þolir illa álag, lítil vandamál verða stór.

• Sífelld leit að blórabögglum.

Ef ekki er gripið inn í þetta ferli og það stöðvað geta afleiðingarnar orðið 
mjög alvarlegar, allt frá óþægindum af andlegum eða líkamlegum toga til 
sjálfsvíga. Það skiptir því sköpum að komið sé í veg fyrir ósæmandi framkomu 
á vinnustöðum og hún stöðvuð áður en í óefni er komið.

Kynferðisleg áreitni
Með hugtakinu kynferðisleg áreitni er átt við alla óvelkomna hegðun af 
kynferðislegum toga. Það sem þannig aðgreinir kynferðislega áreitni frá daðri, 
vinahótum eða góðlátlegri stríðni er að áreitnin er ekki velkomin, ekki gagn
kvæm og ekki á jafnréttisgrundvelli.

Kulnun
Afleiðingar félagslegra og andlegra álagsþátta í vinnuumhverfinu eru margvís
legar eins og hér hefur komið fram. Þessar afleiðingar eru stundum nefndar 
vinnustreita og geta bæði birst sem líkamleg og andleg óþægindi. Kulnun 
er hugtak sem notað er yfir það fyrirbæri þegar einstaklingur hefur „tæmt 
batteríin“ án þess að hafa haft tækifæri til að hlaða þau aftur. Þótt allir geti orðið 
fyrir kulnun í starfi hafa rannsóknir sýnt að tiltekin störf og starfsskilyrði eru 
líklegri en önnur til að kalla fram kulnun meðal starfsmanna. Í því sambandi 
má nefna störf sem eru andlega og félagslega krefjandi, ýmis umönnunarstörf 
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og störf þar sem viðfangsefnið er fyrst og fremst annað fólk. Einnig eru þeir í 
áhættu sem eru félagslega einangraðir í vinnu, þeir sem vinna vaktavinnu eða 
óreglulegan vinnutíma. Þar að auki eru ákveðnir þættir í öllum störfum sem 
viðkoma vinnuskipulaginu og ýta undir kulnun starfsmanna. Þessir þættir eru 
hlutverkaárekstrar, skortur á umbun, ef einstaklingur ræður ekki yfir þáttum 
sem eru nauðsynlegir til að ná settu marki, o.fl.

Kulnun er ferli sem fram getur komið sem uppgjöf, þreyta, depurð, kvíði 
og þunglyndi svo dæmi séu nefnd. Til að koma í veg fyrir kulnun og aðra 
félagslega álagsþætti er mikilvægt að reglulega sé rætt um markmið starfsins og 
skipulag vinnunnar. Greina þarf mögulega hlutverkaárekstra og þær leiðir sem 
starfsmenn geta farið til að ná árangri í starfi. Vegna síbreytilegs starfsumhverfis 
og breyttra aðstæðna á vinnumarkaði er æ meiri áhersla lögð á að starfsmönnum 
sé gefinn kostur á símenntun og endurmenntun.

Leitið upplýsinga
Þeir sem kunna að vera í vafa um hlutverk sitt, skyldur og gildandi lög og 
reglur um hollustuhætti og öryggi á vinnustað geta leitað upplýsinga og ráða 
hjá Vinnueftirliti ríkisins. Eftirlitsmenn stofnunarinnar og sérfræðingar annast 
úttekt og ráðgjöf bæði almennt og þegar sérstök vandamál steðja að.

1.3.3 Líkamsbeiting og þjálfun
Slökkviliðsmenn þurfa að hafa almennt góða heilsu og hreysti og vera í betra 
formi en meðalmaðurinn í samfélaginu. Þeir þurfa að hafa styrk til að bjarga 
fórnarlömbum, oft við erfiðar aðstæður, þol til að fara hratt yfir langar leiðir 
bæði utanhúss og innan, upp stiga 
o.s.frv.. Þeir þurfa einnig að vera í 
þungum hlífðarfatnaði (jafnvel yfir 
20 kg) og hafa til að bera lipurð til 
að vinna á þökum, skríða í þrengsl
um o.s.frv. Að öllu þessu viðbættu 
þurfa þeir samtímis að draga með 
sér þunga slöngu og slást við eld. Öll 
þessi vinna er gjarnan framkvæmd 
í hættulegu umhverfi vegna mikils 
hita, raka og reyks og jafnvel í snar
brjál uðu veðri t.d. í frosti þar sem 
allt er ísilagt, bæði yfirborð gang vega 
og verkfæra.

Til þess að sinna slíkum störfum 
dugar meðalmaður ekki lengur en 
10 til 15 mínútur, úr því fer þrek 
hans og þol að dvína og hann gerist 
illa þreyttur og vís til mistaka sem 
geta valdið honum sjálfum og ekki 

Mynd 1.19 Slökkviliðsmenn þurfa að 
hafa styrk til að bjarga fórnarlömbum.
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síður öðrum fjörtjóni. Auk þess geta slökkviaðgerðir mistekist vegna þol og 
þrekleysis. Hjartabilun virðist vera helsta dánarorsök slökkviliðsmanna, sem 
talið er að rekja megi til þol og þrekleysis að einhverju eða miklu leyti.

Góð heilsa og líkamleg hreysti mun aldrei koma í veg fyrir öll alvarleg slys og 
meiðsli. Samt sem áður er hægt að koma í veg fyrir mörg vandamál, sérstaklega 
hjartavandamál, ef heilsan er góð og menn í góðu formi. Líkamsstyrkur og 
liðleiki geta komið í veg fyrir tognanir og skemmdir á beinum og vefjum. Góð 
lungnarýmd getur dregið úr hlutfalli koltvísýrings og haldið uppi hámarks
súrefni í blóði.

Læknir slökkviliðs og þrekpróf
Í reglugerð um reykköfun er krafa um læknisskoðun, styrktar og þolpróf þar 
sem gerðar eru kröfur til þeirra sem stunda reykköfun. Ekki er í lögum um 
brunavarnir og reglugerðum settum á grundvelli þeirra krafa um að aðrir 
slökkviliðsmenn uppfylli heilbrigðiskröfur. það er þó ekkert því til fyrirstöðu 
að slökkvilið sem atvinnurekendur geri ítarlegri kröfur. Mörgum slökkviliðum 
þykir æskilegt að hafa lækni á sínum snærum sem sér um að halda utan um 
heilsufar manna. Læknirinn sér um að heilsufarsskoða slökkviliðsmenn sem 
og að taka þá í þrekpróf og gefa þeim persónulega ráðgjöf. Þannig ætti hann 
að vera með skýrslu um heilsufar manna og þrek alveg frá því að viðkomandi 
byrjaði í slökkviliði.

Flest slökkvilið eru með ákveðin inntökuskilyrði fyrir nýliða. Eitt af því 
sem nýliðinn ætti að þurfa að standast er allsherjarlæknisskoðun, framkvæmd 
af lækni slökkviliðs, og þrekpróf. Hjartalínurit, blóðprufur, lungnaskoðun og 
sjón og heyrnarmæling eru rannsóknir sem hver slökkviliðsmaður ætti að 
ganga í gegnum áður en hann hefur störf. Auk þess sem þessar rannsóknir 
sýna hvort einstaklingur er hæfur til starfans þá munu þær einnig hjálpa til 
við að komast að því hvort veikindi eða önnur vandamál sem koma upp hjá 
einstaklingnum séu tengd slökkvistörfum. Tökum sem dæmi einstakling sem 
kom vel út úr heilsufarsskoðun. Ekkert athugavert fannst, lungu og hjarta í 
góðu lagi, en seinna greindist hann svo með lungnasjúkdóm. Þá er spurning 
hvort rekja megi þennan sjúkdóm til reykeitrunar sem einstaklingurinn hefur 
orðið fyrir í gegnum tíðina sem slökkviliðsmaður.

Þjálfun
Í flestum slökkviliðum er skapaður tími og aðstaða til líkamsræktar, enda er 
slík þjálfun augljóslega ekki síður nauðsynleg en önnur. Sum slökkvilið hafa 
tekið upp sérstakar mælingar til þess að grennslast fyrir um þrek og þol sinna 
manna, hafa sett ákveðin lágmarksviðmiðunarmörk og er mönnum gert skylt 
að halda sér yfir þeim mörkum. Slík krafa hlýtur að teljast sanngjörn með tilliti 
til ofanritaðs. Eins má líta á þessa kröfu sem sjálfsagða hjá ýmsum stéttum, 
þar sem menn þurfa að sýna færni sína til starfans með því að undirgangast 
hæfnispróf.

Góð líkamsræktaráætlun er nauðsynleg fyrir slökkviliðsmenn. Þannig 
viðhalda þeir því þoli sem þeir þurfa til að takast á við þau erfiðu verk efni 
sem gjarnan bíða þeirra. Enginn önnur vinna krefst jafnmikils af slökkviliðs
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mönnunum, líkamlega sem andlega, og slökkvistarfið á meðan á útkalli stendur. 
Þess vegna er mikilvægt að þeir noti þann tíma sem þeir hafa á vaktinni til 
þess að æfa sig. Það er mikið álag sett á líkamann þegar slökkviliðs menn fara 
beint úr slökkvistöðinni í mikla og erfiða vinnu við erfiðar aðstæður. Það er líka 
mikilvægt að það sé einnig hugsað til hlutastarfandi slökkviliðsmanna að þessu 
leyti og að þeim sé gefinn kostur á að koma sér í gott form og halda því við.

Markmiðið með líkamsræktaráætlun ætti að vera að styrkja og þjálfa hjarta 
og æðakerfið, styrkja kviðvöðva, bak, handleggi, fótleggi og aðra stóra vöðva
hópa og auka liðleika.

Reynsla þeirra slökkviliða sem hafa tekið þessa þjálfun alvarlega er mjög 
jákvæð. Kemur það fram í almennt færri og vægari vinnuslysum, almennt 
betra heilsufari og færri veikindadögum og minna er um að þeirra menn þurfi 
að hætta störfum ótímabært vegna örorku.

Í þjálfun fyrir slökkviliðsmenn er rétt að leggja áherslu á úthald, vöðvastyrk 
og liðleika.

Úthald eykur styrk hjarta, lungna og æða til þess að flytja súrefni til vöðvanna. 
Við slíka þjálfun þarf að leggja áherslu á að auka álagið það mikið að púlsinn 
hækki upp í 60 til 85% af hámarkspúls (220 mínus aldur = hámarks púls). 
Þessu álagi þarf að halda viðstöðulaust í 30 mínútur meðan menn eru að ná 
sér á strik. Eftir að eðlilegu þoli er náð er nóg að æfa þrisvar í viku til að halda 
í horfinu það sem eftir er ævinnar.

Þegar kemur að því að slökkviliðsmaður þarf að framkvæma eitthvað sem 
krefst mikils úthalds þá er það, þegar allt kemur til alls, hjartavöðvinn sem 
ræður því hversu vel hann vinnur, burtséð frá almennum vöðvastyrk. Eftir að 
hafa verið í áreynslu í einhvern tíma krefst líkaminn þess að við séum með 
heilbrigt hjarta og æðakerfi til þess að annast súrefnisþörf hjarta og vöðva. 
Afleiðing af ónógu súrefnisflæði til vöðvanna er sú að líkaminn fram leiðir 
mjólkur sýru sem orsakar krampa, örmögnun og sársauka. Það er hægt að stór
auka hæfni lungnanna, hjartans og æðakerfisins til þess að flytja súrefni með 
því einu að stunda úthaldsþjálfun með því t.d. að hjóla, hlaupa eða synda. 

Það er ekki síður mikilvægt að styrkja vöðva og liðamót í baki, kvið, fótum og 

Mynd 1.20 Slökkviliðsmenn í úthaldsþjálfun.
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höndum. Því meira sem slökkviliðsmenn styrkja sig því minni hætta er á 
meiðslum meðan þeir eru í vinnu sem krefst mikils af þeim. Það er mjög 
mikilvægt að hita upp í a.m.k. 5 til 10 mínútur áður en farið er í tækjasalinn 
til þess að lyfta því ef líkam inn er kaldur við lyftingar er mun meiri hætta á 
álagsmeiðslum.

Liðleika er hægt að þjálfa, t.d. með því að teygja vel á vöðvum og liðum 
og skal teygjan standa yfir í hálfa til tvær mínútur í senn til þess að hún beri 
árangur. Gæta skal þess að hita vel upp áður þannig að vöðvar og liðir séu 
orðnir heitir. Það er mikilvægt að teygja vel í lokin á hverri líkamsþjálfun og 
í rauninni er þetta nauðsynlegur hluti af þjálfunarferlinu því það stuðlar m.a. 
að auknu blóðstreymi. Annars geta afleiðingarnar orðið slæmar harðsperrur, 
stytting á vöðvum og sinum, álagsmeiðsl og alls konar stoðkerfisvandamál.

Líkamsbeiting
Það er mikilvægt að slökkviliðsmenn 
beiti sér rétt við að lyfta hlutum. Bak
veiki er meðal algengustu sjúk dóma sem 
hrjá slökkviliðsmenn. Orsökin er oftast 
sú að bakinu er beitt um of við lyfting
ar, ekki endilega á þungu fargi heldur 
hverju sem er. Vandinn liggur helst í því 
að verið er að lyfta með bakvöðvunum 
beint í stað þess að beygja hnén og nota 
fótavöðvana, sterkustu vöðva líkamans, 
til þess að vinna verkið.

Í bakinu liggur mænan vel varin inni 
í hryggsúlunni og út frá mænunni liggja taugarætur sem greinast í taugar og 
bera boð til og frá líkamshlutum.

Hryggsúlan er byggð upp af 33 hryggjar liðum. Milli þeirra eru fjaðrandi 
hrygg þófar úr trefjabrjóski með mjúkum hlaupkenndum kjarna innst. Utan 
á hrygg súlunni eru liðbönd og vöðvar, sem ásamt hryggþófunum auka styrk 
hennar og hreyfanleika. Óþægindi í baki og hálsi eru oftast frá vöðv um og 

Mynd 1.21 Slökkviliðsmenn að æfa vöðvastyrk.

Mynd 1.22 Hryggurinn.
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liðböndum, en geta einnig stafað af óeðlilegu ástandi hryggjarliða og hrygg
þófa. Ef álag á hryggþófa verður of mikið er hætta á að trefjabrjóskið rofni. 
Kjarninn leitar þá út og getur þrýst á taugarót eða mænu. Þetta getur gerst 
skyndilega eða smám saman.

Þrýstingur á taugarót getur valdið 
ýmsum einkennum, t.d. sársauka, 
skyn truflun um, vöðvaslappleika eða 
lömun. Lega taugarinnar ræður því hvar 
einkenna verður vart. Algengast er að 
þrýsting ur inn stafi af brjósk eyð ingu, 
brjósklosi eða áverka. Rétt líkams beit ing 
við að lyfta hlutum er því mjög mikil
væg:

• Áætlaðu þyngd hlutarins.

• Hafðu gott bil á milli fótanna.

•  Snúðu beint að hlutnum og stattu 
eins nálægt honum og hægt er.

• Beygðu hné og mjaðmir.

• Haltu baki beinu.

• Náðu öruggu taki með beina olnboga og slakar axlir.

• Lyftu með því að færa líkamsþungann frá tám aftur á hæla.

• Réttu rólega úr hnjám og mjöðmum samtímis.

• Haltu hlutnum allan tímann eins nálægt líkamanum og hægt er.

Best er að takast ekki á við meira en þörf er á og vera ófeiminn við að fá aðstoð. 
Góð líkamsstaða er einnig mikilvæg og það er nauðsynlegt að tileinka sér góða 
líkamsstöðu til þess að forðast óþarft álag á liðamót og vefi í kringum þau.

Mynd 1.23 Röng líkamsbeiting.

Mynd 1.24 Lyftið rétt!
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Fæðuval
Við erum það sem við borðum. Einn helsti vandinn við að ná skikkanlegri 
þoltölu er yfirþyngd og fita. Með smábreytingu á mataræði er oft hægt að 
ná miklum árangri, t.d. með því að hætta að nota sykur í kaffi, minnka át á 
hitaeiningaríkri fæðu o.s.frv.

Hæfilegt er að samsetning fæðunnar sé þannig að prótein veiti að minnsta 
kosti 10% heildarorku.

Hæfilegt er að fullorðnir fái 25–35% orkunnar úr fitu, þar af komi ekki 
meira en 15% orkunnar úr harðri fitu (með harðri fitu er átt við bæði mettaðar 
fitusýrur og transómettaðar fitusýrur).

Hæfilegt er að úr kolvetnum fáist um 50–60% af orkunni, þar af ekki meira 
en 10% úr fínunnum sykri.

Æskilegt er að neysla fæðutrefja sé að minnsta kosti 25 grömm á dag miðað 
við 2500 hitaeininga fæði.

Æskilegt er að neysla á matarsalti sé undir 8 grömmum á dag fyrir fullorðna. 
Stefnt skal að sem fjölbreyttustu fæði úr öllum fæðuflokkum í þeim hlutföll

um orkuefna sem að framan greinir.
Íþyngið ekki meltingarfærum með miklum mat eða drykk meðan þið erfiðið. 
Betra er að borða oft á dag og lítið í einu frekar en sjaldan og mikið í einu.

Reykingar
Reykingar hafa mjög neikvæð áhrif á þol manna og eru taldar auka líkur á 
hjartabilun. Auk þess eru lungu reykingamanna mun veikari fyrir reykeitrun 
en annarra, þar sem varnarkerfi þeirra (lungna) er þegar upptekið við að 
afgreiða eiturefni úr tóbaksreyknum og síður í stakk búið að taka við eitruðum 
reyk frá bruna.

Áfengi
Áhrif áfengis á þrek og þol geta varað í langan tíma eftir neyslu, jafnvel í 
nokkra daga og geta þannig bitnað á slökkviliðsmanninum í starfi.

Gott form = vellíðan
Það er engum blöðum um það að fletta að slökkviliðsmaður í góðu formi er 
mun ólíklegri að lenda í meiðslum heldur en slökkviliðsmaður sem ekki er 
í formi. Þegar að kallið kemur þá er margt sem spilar inn í og þá er það ekki 
aðalmálið hversu duglegur slökkviliðsmaðurinn er í ræktinni. Spurningar 
eins og hvort hann sé meiddur, hvort hann sé að ná sér af meiðslum, hvort 
hann sé að ná sér af flensu og kvefi eiga fyllilega rétt á sér. Ef svarið er já 
við einhverjum þessara spurninga getur það hæglega haft áhrif á hreysti og 
frammistöðu slökkviliðsmannsins. Lítið atriði eins og að vera á slökkvistöðinni 
í rólegheitum með eðlilegan hjartslátt og að bregðast svo við útkalli og fara 
á eldstað með hraðan hjartslátt getur komið líkamanum úr jafnvægi ef hann 
er ekki 100% klár. Það sama á við um hlutastarfandi slökkviliðsmenn, sem 
þurfa stundum að bregðast við útköllum úr sinni vinnu.
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Einnig er rétt að geta þess að slökkviliðsmaður getur auðveldlega hrunið í 
baráttu við eldinn ef hann er um leið að berjast við flensu þó hann sé annars 
í mjög góðu formi. Einnig getur hann skyndilega misst mikinn styrk og þreyst 
mikið fyrr ef hann er að taka lyfseðilsskyld lyf.

Það er fínt fyrir slökkviliðsmenn að vera með orkustöng (prótein og kolvetni) 
eða orkudrykk í bílnum og fá sér jafnvel á leið á vettvang og meðan á vinnu 
stendur. Þetta hjálpar til við að halda orkujafnvægi líkamans ef það hafa liðið 
meira en þrír tímar síðan borðað var og einnig er nauðsynlegt fyrir reykkafara 
að hafa aðgang að vatni til að viðhalda vatnsbúskap líkamans eftir erfiða 
reykköfun.

Niðurlag
Öryggismál koma öllum við. Hver sem er getur orðið fyrir slysi, en menn skulu 
hafa það í huga að langflest slys hefði verið hægt að fyrirbyggja með forsjálni, 
árvekni og þátttöku allra starfsmanna, jafnt þeirra sem stjórna og ekki síður 
hinna. Að hugsa til þess að maður sjálfur eða vinnufélagi geti orðið örkumla 
það sem eftir er ævinnar vegna augnabliksyfirsjónar og/eða kæruleysis eða 
jafnvel vegna viðtekins ósiðs, hlýtur að vekja með manni óhug.

1.4 Félagastuðningur

1.4.1 Tilgangur
Slökkviliðsmenn þurfa í starfi sínu að takast á við alvarlega atburði. Þegar 
slíkir atburðir verða þurfa slökkviliðsmenn að hafa einhverjar leiðir til að 
losa um streitu, sem oft kemur upp við slíkar aðstæður. Það er mjög misjafnt 
hvernig alvarlegir atburðir hafa áhrif á menn. Sumir ráða vel við aðstæður í 
ákveðinn tíma á meðan aðrir taka atburðinn mjög nærri sér en það er að öðru 
leyti mjög einstaklingsbundið. Margir þættir geta líka haft áhrif á hvernig 
slökkviliðsmenn upplifa atburðina, s.s. fyrri atburðir (uppsöfnuð streita), 
aðstæður í einkalífi eða aðrir persónubundnir þættir. Flestir slökkviliðsmenn 
hafa í gegnum tíðina komið sér upp ákveðnum leiðum til þess að takast á við 
slíkar aðstæður en það má búast við því að þær nægi ekki í öllum tilvikum. Þá 
er gott að hafa aðgang að félagastuðningi innan liðsins og ef það dugar ekki, 
er æskilegt að slökkviliðsmenn hafi aðgang að fagaðilum.

Þeir sem taka að sér félagastuðning hafa það hlutverk að vera stuðningsaðilar 
fyrir vinnufélaga, sem hafa lent í alvarlegum atburði eða ráða ekki lengur við 
aðstæður vegna uppsafnaðrar streitu.

Það er ágætt að velja nokkra menn úr slökkviliðinu til að mynda svokallað 
„áfallateymi“, sem stýrir félagastuðningnum innan slökkviliðsins.
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Einkenni og tegundir streitu
•  Dagleg streita: Líkamleg eða tilfinningaleg vanlíðan sem kemur fram þegar 

kröfur umhverfisins eru meiri en einstaklingurinn telur sig hafa burði til 
að mæta á þeim tíma. Þetta form streitu er eðlilegt, krefst ekki mikillar 
aðlögunar og eitthvað sem allir upplifa öðru hverju.

•  Uppsöfnuð streita: Uppsöfnun á daglegri streitu þar sem vandamál eru 
ekki leyst eða ekki er unnið úr óþægilegum aðstæðum. Líkamleg og sálræn 
streitueinkenni einstaklingsins aukast og geta daglegar aðstæður orðið 
honum óviðráðanlegar með tímanum. Til að takast á við þetta form streitu 
þarf einstaklingurinn á aðlögun að halda, sem krefst frekari leiða og ráða.

•  Áfallastreita (PTS): Viðbrögð sem verða vegna þess að einstaklingurinn 
er að takast á við minningar og streituviðbrögð áfalls. Minningin setur af 
stað streituviðbrögð, sem einstaklingurinn ræður ekki við þó langt sé liðið 
frá atburðinum.

•  Áfallahugsýki (PTSD): Áfallahugsýki er sjúkdómur sem lýsir sér í breyting
um á persónuleika og hegðun einstaklings, sem hefur orðið fyrir áfalli. 
Breytingarnar geta lýst sér í því að einstaklingnum finnist veröldin ekki 
lengur raunveruleg og að hann lifi eins og í draumi. Hugsanir eru ekki í 
tengslum við tilfinningarnar eða líkamlega upplifun. Hann sér í sífellu 
fyrir sér atburðinn sem olli áfallinu og rifjar upp eigin ótta og hjálparleysi. 
Hann reynir allt sem hann getur til þess að forðast athafnir eða hugsanir 
sem tengjast atburðinum. Á endanum verður hegðun hans órökrétt og 
yfirþyrmandi, þar sem hann er stöðugt að verja sig. Þetta getur leitt til 
vonleysis, niðurbrots sjálfsvirðingar og ótta við annað fólk. Einnig getur 
borið á áfengis og lyfjamisnotkun og erfiðleikum með að viðhalda sambandi 
við aðra. Viðkomandi þarf á sérfræðiaðstoð að halda, sem felst í viðtölum 
og oft lyfjagjöf.

Áhrifaþættir á upplifun einstaklings af atburði
•  Alvarleiki atburðarins: Ef einstaklingurinn trúir því að sér eða sínum hafi 

verið lífshætta búin er upplifunin oftast sterkari en ella.

•  Tímalengd atburðarins: Því lengur sem atburðurinn varir, því meiri hætta 
er á að einstaklingurinn upplifi það að nauðsynleg verkefni í atburðinum 
dragist úr hófi fram og honum finnist hann vera að missa stjórn á aðstæðum.

•  Aldur einstaklings: Aldur hefur mikil áhrif á hversu mikla reynslu viðkom
andi hefur í að koma sér upp úrráðum, kunnáttu og færni til þess að takast 
á við erfiðar aðstæður. Yngri og reynsluminni einstaklingar eiga oft í meiri 
erfiðleikum. Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því að aldur getur verið 
afstæður, sérstaklega hvað lífsreynslu varðar. Oft eru yngri einstaklingar 
móttækilegri fyrir ráðgjöf og nýjum leiðum.

•  Persónugerð einstaklings: Kvíðnir og viðkvæmir einstaklingar eða einstak
lingar með fullkomnunaráráttu eiga oft erfiðara með að takast á við erfiðar 
aðstæður, sérstaklega ef það reynist erfitt að ná stjórn á þeim.

•  Fyrri áföll: Geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif en það fer allt eftir því 
hvernig tekist hefur verið á við þau og úr þeim unnið.
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•  Félagslegur stuðningur: Félagslegur stuðningur bæði heima við og á vinnu
stað getur haft mikil áhrif á það hvernig einstaklingi vegnar eftir áfall. Þeir 
sem eiga gott stuðningskerfi (fjölskyldu, vini, vinnufélaga) gengur betur 
að vinna úr áföllum.

•  Stjórn á aðstæðum: Þetta virðist vera mikilvægasti þáttur þess hvernig 
einstaklingi vegnar eftir áfall. Því meiri stjórn á aðstæðum, sem einstakling
urinn upplifir sig hafa haft þegar áfallið reið yfir, því betur virðist honum 
vegna.

Leiðbeiningar um stuðning
•  Verið til staðar fyrir þá sem fyrir áfallinu urðu. Komið á sambandi án þess 

að vera með átroðning.

•  Þið getið átt von á hvaða viðbrögðum sem er hjá einstaklingi, sem hefur 
lent í áfalli. Samþykkið öll viðbrögð og takið ekkert persónulega.

•  Sýnið einstaklingnum áhuga og ekki bara á því sem gerðist.

• Styðjið félagann á hagnýtan hátt.

•  Einbeitið ykkur að því að hlusta. Ef einstaklingar finna að á þá er hlustað 
þá nýtist aðstoðin betur.

•  Gefa ráð? Það getur verið varasamt að gefa öðrum ráð en þó er ágætt að gefa 
viðkomandi upplýsingar um atriði, sem hafa nýst þér og/eða félögunum 
vel. Leyfið félaganum að velja þær lausnir sem hann telur henta sér best.

•  Ekki vera með merkingarlausa frasa eins og „varst heppinn að ekki fór 
verr“ eða „þú slappst betur en hinir“, því fólki líður sjaldan eins og það sé 
heppið eftir að hafa lent í áfalli.

•  Munið ávallt að það er ekki á ykkar ábyrgð hvernig félaginn tekst á við 
vandann heldur liggur ábyrgðin hjá honum.

•  Ekki búast við því að hafa svör við öllum spurningum og ekki búast við 
því að geta lagað öll vandamál.

•  Þekkið takmörk ykkar! Verið á varðbergi gagnvart geðrænum erfiðleikum, 
versnandi ástandi eða öðrum vísbendingum, sem geta bent til þess að 
fagaðstoðar sé þörf. Það að taka að sér félagastuðning felur einnig í sér þá 
ábyrgð að geta vísað á fagaðila þegar þess gerist þörf. Annars getur verið 
verr af stað farið en heima setið.

Ferli aðstoðar
Fyrst er um að ræða alvarlegan streituvaldandi atburð (áfall) sem gerist, þar sem 
einstaklingur fær almennan stuðning/sálræna skyndihjálp eins og lýst er hér 
að ofan. Í kjölfar aðgerða, eða fljótlega eftir að aðgerðum vegna þessa atburðar 
lýkur, er nauðsynlegt að haldinn sé viðrunarfundur og seinna, ef með þarf, 
komi til tilfinningaleg úrvinnsla sem veitt er af fagfólki. Ef ástand einstaklings 
er slæmt þarf að vera til úrlausn um meðferð fyrir hann hjá fagaðila.

Félagastuðningur sem aðstoð eftir áfall
•  Skjót viðbrögð: Stuðningsaðili þarf að bregðast við eins fljótt og mögulegt 

er ef félagi hans hefur orðið fyrir áfalli.
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•  Hagnýtur stuðningur: Útvega mat eða drykk. Tryggja að hlúð sé að sárum 
eða áverkum. Hjálpa félaganum að komast á milli staða – láta hann t.d. 
ekki keyra sjálfan. Hringja fyrir félagann í fjölskyldu eða vin. Ná í eigur 
hans eða sjá til þess að þær séu færðar til hans. Sjá til þess að skyldur hans 
á vaktinni séu kláraðar. Halda forvitnum eða fjölmiðlum frá. Útvega þær 
upplýsingar sem félaginn þarf á að halda.

•  Hvetjið til tjáningar: Leyfið félaganum að tala eins og hann þarf. Tjáning 
hjálpar fólki að losa um streitu og vanlíðan og einnig að skoða atburðinn 
út frá ýmsum sjónarhornum. Stundum verður það til þess að viðkomandi 
nær að setja atburðinn í samhengi og sjá einhverja skynsemi í honum. 
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að fólk hefur misjafnar leiðir til 
tjáningar og því er ekki víst að tjáning með orðum sé það besta fyrir alla.

•  Reynið að koma skipulagi á atburðinn: Því betur sem einstaklingnum tekst 
að koma skipulagi á (normalisera) það sem gerðist í huganum, þeim mun 
líklegra er að hann upplifi meiri stjórn og geti tekist á við atburðinn þegar 
hann áttar sig á tengslunum milli eigin viðbragða og þess sem gerst hefur.

•  Hjálpið honum að mynda félagsleg tengsl við vini eða fjölskyldu: Félagslegur 
stuðningur er líklega mikilvægasti stuðningurinn þegar frá líður. Einstak
lingur sem býr við góðan félagslegan stuðning virðist almennt ná að vinna 
betur úr sínum áföllum ef hann hefur einhvern, sem er reiðubúinn að hlusta 
þegar hann hefur þörf fyrir það. Hlutverk þess sem sinnir félagastuðningi 
er ekki síst að aðstoða við myndun slíkra tengsla ef þau hafa af einhverjum 
orsökum rofnað.

•  Hvetjið hann til að taka hagnýtar ákvarðanir: Afar mikilvægt er að aðili sem 
orðið hefur fyrir áfalli geti á ný tekið ákvarðanir um líf sitt eða umhverfi.

Viðrun
Mikilvægur þáttur félagastuðnings er 
að geta hjálpað félaganum að létta á 
sér og hlusta á hann. Þetta hjálpar 
félaganum að ná stjórn á aðstæðum 
og auðveldar honum því leiðina til 
úrvinnslu.

Eftir alvarlegt áfall er mikil vægt 
að tryggja að þeir sem fyrir áfall
inu urðu fái aðstoð og möguleika á 
úrvinnslu sinna mála. Það að haldnir 
séu úrvinnslufundir, þar sem menn 
geta sest niður og rætt málin, verður 
seint ofmetið. Slíkir fundir geta verið 
hjálp legir við að draga úr streitunni 
sem fylgir áfallinu og minnka líkurnar 
á því að viðkomandi þrói með sér 
alvarleg viðbrögð síðar. Að geta framkvæmt ákveðna hluti af sjálfsdáðum 
spilar einnig stóran þátt í að koma umhverfinu og aðstæðunum í eðlilegt 
horf (normalisera).

Mynd 1.25 
Slökkviliðsmenn á viðrunarfundi.
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Það hefur gefist best fyrir slökkviliðsmenn að hafa viðrun sama dag og 
atburðurinn varð og helst í kjölfar þess að aðgerðum lýkur á vettvangi. Aðeins 
ættu þeir sem viðriðnir voru atvikið að vera á þeim fundi. Þó er í lagi að 
stjórnandi fundarins sé utanaðkomandi en það er ekki nauðsynlegt.

Markmiðið með viðrun er þríþætt:

•  Að hjálpa þeim sem fyrir áfallinu urðu við að ná stjórn á tilfinningum sínum.

•  Að gefa fólki tækifæri til að tjá hugsanir sínar og viðbrögð við atburðinum, 
þ.e.a.s. að leyfa fólki að segja sína sögu.

•  Að veita fólki fræðslu um eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum og 
gefa því von um betri tíð.

Viðrun getur farið fram á ýmsan hátt og ekki er alltaf unnin eins. Markmiðið 
er þó alltaf að virkja úrráð og leiðir fyrir einstaklinginn og þannig hjálpa 
honum að hjálpa sér sjálfum:

• Hlustið á félagann.

•  Veitið því sem hann segir viðurkenningu. Það getur einfaldlega falist í því 
að þið segið „ég heyri að þér líður ekki vel“.

•  Segið honum hvað þið getið gert fyrir hann eða hvaða möguleika þið sjáið 
í stöðunni.

•  Hvetjið hann áfram þegar hann sýnir jákvæð viðbrögð.

Það krefst leikni að gefa einstaklingnum svigrúm til að tjá tilfinningar sínar, átta 
sig á þeim og að virkja hann til sjálfsbjargar. Það þarf því að hafa eftirfarandi 
í huga:

• Gefið félaganum tíma til að tjá tilfinningar sínar.

•  Gerið ykkur grein fyrir því að menn eiga misauðvelt með að tjá sig og að 
það tjá sig ekki allir með orðum.

•  Fræðið einstaklinginn um eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum.

•  Látið hann vita að flestir sýna einhver viðbrögð og að það sé eðlilegt.

• Gefið honum símanúmerið ykkar.

•  Bjóðið honum að hringja í ykkur eða einhvern annan í áfallateyminu ef 
honum líður illa.

• Spyrjið hann út í stuðningsnetið heima fyrir.

•  Farið yfir það með honum hvernig hann ætlar að takast á við næstu 24 tíma.

•  Skráið hjá ykkur þá einstaklinga sem þið teljið að gætu þurft frekari aðstoð 
og vísið þeim áfram til fagaðila í samráði við þá sjálfa.

Tilfinningaleg úrvinnsla
Eftir atvik sem hefur valdið mikilli streitu hjá hópi fólks getur verið gagnlegt 
að hafa úrvinnslufund, þar sem leiðsögn er veitt við tilfinningalega úrvinnslu. 
Þetta er hópfundur með þeim sem komið hafa að hinu streituvaldandi eða 
ógnvekjandi atviki. Mikilvægt er að fundirnir séu undir forystu stjórnanda, 
sem hefur menntun á því sviði, og er hann bæði leiðbeinandi og tilsjónarmaður 
hópsins. Gott er að hafa einn til tvo meðstjórnendur úr hópi starfsmanna til 
aðstoðar.

Slíkir fundir eru fyrst og fremst forvarnartæki, þar sem ýmist er beitt 
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virkum eða óvirkum aðferðum. Gildi þeirra felst í því að draga úr hættunni 
á skaðlegum streituviðbrögðum með því að veita fræðslu og auka skilning á 
því sem er að gerast.

Markmið slíkra funda er einkum þríþætt:

•  Að undirstrika að streituviðbrögð eru eðlileg viðbrögð við óeðlilegum 
aðstæðum.

•  Að hvetja þátttakendur til að tjá hugsanir sínar, ótta og kvíða, án þess að 
kenna einhverjum um.

•  Að veita viðkomandi aukna innsýn í atvikið með von um að það verði til 
þess að hann öðlist aukna stjórn á lífi sínu á ný.

Markmiðið er einnig að hjálpa viðkomandi að átta sig á hugsunum sínum og 
tilfinningum eftir ógnvekjandi eða streituvaldandi atvik og fyrirbyggja þannig 
slæm eftirköst.

Munurinn á viðrun og tilfinningalegri úrvinnslu
Hér fyrir neðan má sjá muninn á viðrun og tilfinningalegri úrvinnslu. Mikilvægt 
er að halda sig við eina skilgreiningu þótt sumum gæti þótt eftirfarandi 
skilgreining umdeilanleg.

Viðrun er … Tilfinningaleg úrvinnsla er …
annað hvort tveggja manna tal einvörðungu hópfundur,
eða hópfundur,

haldin eins fljótt og mögulegt er haldin 13 sólarhringum eftir atburð,
eftir atburð,

545 mín. löng, minnst 13 klst. löng,

óformleg, formleg og skipulögð,

látin stjórnast af þörfum þess framkvæmd í nokkrum þrepum,
sem aðstoðarinnar skal njóta,

framkvæmd af stuðningsaðila stjórnað af fólki, sem fengið hefur
úr hópi starfsmanna, þjálfun í stjórnun úrvinnslufunda,

miðuð við að viðmælandinn miðuð við að veita hópnum útrás
megi fá tilfinningalega útrás, fyrir tilfinningalega spennu og skýra
 viðhorf hans til atviksins,

haldin einu sinni eða oftar. alla jafna haldin einu sinni. Slíkt
 er þó orðið nokkuð umdeilt.

Virk hlustun
Að beita virkri hlustun er að leggja sig fram við hlustunina. Það krefst tækni 
sem þarf að þjálfa og virk hlustun er nokkuð sem maður þarf að læra. Stuðnings
aðilum úr hópi samstarfsmanna finnst það oft erfitt í fyrstu en það verður 
auðveldara með aukinni þjálfun.
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Virk hlustun felst í:

• Að sýna viðmælandanum hluttekningu.

•  Að fylgjast með og skilja líkamstjáningu og vita hvaða áhrif hún hefur á 
skilning þinn á því sem sagt er.

• Að vera reiðubúinn að hlusta.

• Að hafa vilja til að hlusta.

•  Að gera sér grein fyrir því sem hindrar í að skilja það sem sagt er (tifinninga
legt ólæsi).

• Að dæma ekki viðmælandann.

• Að leggja áherslu á nákvæmni (Skil ég þig rétt?).

Átta mikilvægir tjáskiptaþættir
Virk tjáskipti eru nauðsynlegur þáttur í að aðstoða fólk, sem er hrjáð af streitu. 
Hér eru nokkur ráð, sem samstarfsmenn í stuðningshlutverki gætu gripið til:

• Spyrjið opinna spurninga.

• Fáið það á hreint sem þið skiljið ekki.

• Biðjið um dæmi ef vandanum hefur verið lýst almennt.

• Umorðið það sem viðmælandinn segir.

• Lýsið yfir skilningi á þeim tilfinningum, sem viðmælandinn lýsir.

•  Spyrjið „Hvað … ef … ?“ til að grennslast fyrir um hvort vandi sé á ferðum.

• Segjið „Ef … þá …“ til að lýsa mögulegum afleiðingum eða ástandi.

•  Tjáið ykkur um eigin reynslu eða skilning til að veita frekari upplýsingar.

1.4.2 Ferli félagastuðnings

Þekkið hlutverk ykkar vel
Það að þekkja hlutverk sitt vel þýðir einnig að þekkja takmörk sín. Meðlimir 
í stuðningsteymi verða að vita hvar hlutverk þeirra byrjar og hvar það endar. 
Í sumum stuðningsteymum eru til ákveðnar leiðbeiningar um það hvað má 
gera og hvað ekki. Meðlimir í stuðningsteymi vinna mjög oft með fagaðilum 
og eru þá aðstoðarmenn þeirra. Félagastuðningshlutverkið er mjög mikilvægt, 
sérstaklega á vinnustöðum þar sem fólk er undir miklu álagi eða getur lent í 
alvarlegum atburðum. Meðlimir í stuðningsteymi verða sérstaklega að þekkja 
hlutverk sitt þegar þeir þurfa að vinna með öðrum aðilum.

Verið til staðar
Helsti kostur félagastuðnings er sá að hjálpin getur borist nær samstundis. 
Þegar kallið kemur á stuðning er mikilvægt að þið gerið allar mögulegar 
ráðstafanir til þess að geta brugðist við. Ef töf verður á aðstoð getur það verið 
mjög viðkvæmt fyrir þann sem á henni þarf að halda.

Verið meðvituð um hvar mörkin liggja
Þeir sem hafa orðið fyrir áfalli eru oftast fegnir að fá aðstoð en kæra sig sjaldan 
um átroðning. Bara það að gefa kost á sér til spjalls getur verið nóg. Að bjóða 
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upp á hressingu og spyrja viðkomandi hvernig hann hafi það er oft góð leið 
til að opna samræðurnar. Ef viðkomandi vill ekki tala er oft nóg að sitja hjá 
honum. Það er list að kunna að þegja með öðrum. Oft er það ekki endilega 
það sem þið gerið sem skiptir máli heldur vitneskjan um að þið séu til staðar 
og munið aðstoða.

Verndið félagann fyrir umhverfinu
Stundum getur verið nauðsynlegt að fara afsíðis eða út úr húsi ef mikill erill, 
órói eða jafnvel ágangur fjölmiðla er á svæðinu. Hlífið félaganum við slíku 
áreiti eftir bestu getu. Takið símann úr sambandi og setjið miða á hurðina 
um að ónáða ekki.

Hjálpið honum að virkja stuðningsnet sitt
Eins og áður hefur verið rætt er það að virkja stuðningsnet félagans eitt af 
mik ilvægustu hlutverkum ykkar sem stuðningsaðilar. Það getið hjálpað 
honum að nálgast fjölskyldu eða vini. Þið gætuð líka þurft að vísa honum til 
læknis vegna áverka eða til fagaðila á sviði geðheilbrigðis vegna vanlíðunar. 
Allt er þetta liður í því að tryggja honum sem bestan farveg til andlegrar og 
líkamlegrar heilsu. Líkamleg vanlíðan getur haft áhrif á andlega líðan. Ef 
félaginn vill fá að gera hlutina sjálfur skuluð þið leyfa honum það, honum 
getur fundist það hjálpa sér að ná stjórn á lífi sínu.

Veitið upplýsingar
Mikilvægt er að viðkomandi hafi alltaf aðgang að nýjustu upplýsingum því 
það getur hjálpað honum að setja atburðinn í samhengi og fá tilfinningu um 
stjórn á aðstæðum. Þegar þið eruð að lýsa skoðun ykkar er mikilvægt að það 
komi fram að það sé skoðun ykkar en ekki endilega staðreynd. Farið því varlega 
í slíkt því eftir alvarlegan atburð getur einstaklingur átt erfitt með að greina 
á milli skoðana og staðreynda.

Aðstoðið félagann við að ná stjórn á aðstæðum
Auk þess að veita góðar upplýsingar er hægt að fara ýmsar leiðir til þess að 
efla sjálfsstjórn:

• Koma fram við félagann eins og félaga en ekki fórnarlamb.

• Gefa honum val og hvetja hann þannig til sjálfstæðrar hugsunar.

• Gefa honum svigrúm til eigin ákvarðanatöku.

• Virða ákvarðanir hans.

• Vera til staðar án þess að vera með troðning.

• Gefa honum svigrúm til að tjá upplifun sína og tilfinningar.

Verið hvetjandi
Þegar einstaklingur er undir álagi getur sjálfsmat hans stundum verið lágt. Við 
erum oft fljót að kenna okkur sjálfum um þegar eitthvað fer úrskeiðis ef enginn 
önnur augljós skýring finnst. Einstaklingurinn á erfitt með að sætta sig við að 
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hlutir gerist án nokkurrar sýnilegrar ástæðu eða tilgangs. Ef sjálfsásökunin 
virðist óréttmæt getur það verið mikilvægt að beina umræðunni að öðrum 
hugsanlegum skýringum frekar en að rökræða við einstaklinginn um að hann 
hafi ekki átt neinn þátt í þessu.

Trúnaður og traust
Hornsteinn félagastuðningsins er trúnaðurinn og traustið. Ef það bíður hnekki 
getur það orðið öllu teyminu til skaða. Ef einn meðlimur í stuðningsteymi 
brýtur trúnað við félaga rýrir það trúverðugleika félagastuðningsins. Þar sem 
félagarnir vita að þið eruð meðlimir í teyminu og berið hag þess sem fyrir 
áfallinu varð fyrir brjósti er líklegt að þeir vilji fá að vita eitthvað um atburðinn. 
Ef einhverjar upplýsingar eru veittar verða þær að vera mjög almennar og 
alls ekki þannig að haft sé eftir félaganum eða nákvæmar upplýsingar gefnar. 
Slíkar upplýsingar geta farið sem eldur í sinu á milli félaganna og þó það sé 
vel meint og af umhyggju sáir það fræi vantrausts í garð stuðningsteymisins. 
Stundum getur verið best að segja: „Viltu ekki bara hringja í hann, hann verður 
þakklátur að heyra í þér“. Mikilvægt er að taka fyrirspurnum af þessu tagi ekki 
illa eða sem hnýsni því viðkomandi ber örugglega hag félagans fyrir brjósti.

1.5 Sorgarstuðningur

1.5.1  Mikilvægi þess að „segja hið rétta og gera hið 
rétta“

Þjónusta við aðstandendur
Í kjölfar andláts sjúklings er viðeigandi fyrir viðbragðsaðila að athygli þeirra 
beinist frá hinum látna og að aðstandendum. Nánustu ættingjar sem eru á 
staðnum verða skjólstæðingar viðbragðsaðila og mögulegir sjúklingar. Bráð sorg 
eykur hættu á heilsumissi og því er hætta á að aðstandendur veikist skyndilega.

Varanleg áhrif
Viðstaddir muna venjulega um langan tíma eftir góðum og/eða slæmum 
samskiptum við viðbragðsaðila. Viðeigandi stuðningur á vettvangi mun 
hjálpa til við að auka jákvæðan skilning almennings á starfi viðbragðsaðila.

Streitustjórnun
Andlát á vettvangi er einna mest streituvaldandi þáttur í starfi viðbragðsaðila. 
Þekking og færni mun hjálpa til við að draga úr þessu álagi.

Þjálfun slökkviliðsmannsins í viðeigandi stuðningi fyrir viðstadda syrgj end ur 
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uppfyllir þörf hans fyrir að sýna mikilvæga umhyggju og láta í ljós mannúð sína. 
Þannig dregur mögulega úr álagi, sem orsakast vegna löngunar atvinnumannsins 
til að hjálpa.

Fagmannlegur stuðningur á vettvangi og notkun traustra leiðbeininga 
dregur úr álagi á slökkviliðsmanninum, með því að gefa honum betri lokun 
á atvikinu. Það er vegna faglegrar vitundar um að hann gerði allt, sem í hans 
valdi stóð og var innan ramma hans starfs.

Grief Step Program er byggt á þeirri kenningu að því meiri kunnáttu og 
færni sem við búum yfir til að takast á við vandamál, því minni álagsáhrif 
verði af vandamálinu. Þjálfun 
og þekking slökkviliðsmannsins 
í að „segja hið rétta – gera hið 
rétta“ á vettvangi á að geta fyrir
byggt álag. Áfallahjálp er aftur á 
móti til að draga úr álagi.

Kunnátta og færni
Fyrir viðbragðsaðila hefur sú 
persónu lega kunnátta, sem fæst 
við þjálfun í að „segja hið rétta 
– gera hið rétta“ komið sér vel 
í mannlegum sam skipt um við 
órólega einstaklinga í mismun
andi aðstæðum.

Þekking og kunnátta/færni varðandi deyjandi fólk, dauða og sorg hefur 
jafnvel reynst gagnleg viðbragðsaðilum í einkalífi þeirra.

Gætið að því hvað þið segið
Við erfiðar aðstæður og undir álagi gætuð þið eða vinnufélagi ykkar fundist þið 
þurfa að losa spennu eða kvíða með því að gera grín að eða gagnrýna fólk, sem 

1.26 Flæðirit. Algeng framkvæmd.

1.27 Flæðirit. „segja hið rétta – gera
hið rétta“ á vettvangi.
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hegðar sér á annan hátt, talar öðruvísi eða lítur öðruvísi út en þið eruð vön.
Samt sem áður man fólk yfirleitt hluti sagða og gerða. Það getur verið of 

örvæntingarfullt til að segja eitthvað. Eigi að síður gæti óviðeigandi hegðun 
og málfar frá ykkur (viðbragðsaðilum) á vettvanginum komið til með að sækja 
á ykkur og starfsfélaga ykkar seinna meir. Tileinkið ykkur virðingu.

Lagaleg ákvæði
Það er mjög mikilvægt að varðveita vettvang þar sem andlát hefur átt sér 
stað. Embætti lögreglu hefur algjört vald til stjórnunar á vettvangi og hinum 
látna. Það má ekki hrufla við dauðastaðnum og ekki hreyfa hinn látna án 
leyfis lögreglu.

Að öðru leyti vísast til bæklings frá Landlæknisembættinu:
„Leiðbeiningar við andlát – Umönnun látinna og aðstandenda þeirra.“

Andlátstilkynning
Athugið: Tilkynning um andlát er best falin lækni eða presti ef þeir eru á 
vettvanginum. Viðbragðsaðilar geta gert það ef hvorugir eru á staðnum og 
ekki verður hjá því komist að tilkynna aðstandendum um andlátið.

1.28 Flæðirit. Algeng framkvæmd á vettvangi eignatjóns.

1.29 Flæðirit. Stuðningur á vettvangi eignatjóns.
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Það skal tekið fram að ekki er um formlegan andlátsúrskurð að ræða, enda 
er það eingöngu hlutverk læknis.

Mikilvægt er að fá fjölskylduna til að ná einbeitingu. Síðan er andlátið 
tilkynnt fjölskyldunni og strax eftir andlátstilkynningu sýna aðstandendur 
viðbrögð og má segja að þar hefjist okkar stuðningur.

Fyrstu sorgarviðbrögð
Afneitun og vantrú, bráð, áköf og/eða ofsafengin viðbrögð, reiði og ásökun og 
tilfinningalegur doði. 

Það skal tekið fram að hér er ekki er verið að ræða um sorgarferlið sjálft eða 
sorgina sjálfa, því þar er um að ræða eitthvað, sem getur tekið langan tíma. 
Hér er fyrst og fremst verið að fjalla um viðbrögð viðstaddra aðstandenda, 
fyrstu mínúturnar í kjölfar skyndilegs andláts.

Það er ekki öruggt að viðbragðsaðilar verðir varir við einhver fyrrnefndra 
sorgarviðbragða í öllum tilvikum. Stundum getur það gerst að fólk sýni engin 
viðbrögð fyrst til að byrja með.

Athugið: Þið getið ekki lagað/læknað bráða sorg, breytt tilfinningum eða 
gert hlutina betri. Þið getið einungis útvegað öruggt og styrkjandi umhverfi!

Fyrstu viðbrögð við dauða og/eða öðrum hörmulegum atburðum á vettvangi 
þarfnast mikillar andlegrar orku. Sú manneskja sem upplifir bráða sorg mun 
um síðir þurfa að hvílast. Þess vegna skulið þið gefa fólki tíma til viðbragða.

Andlátstilkynning á vettvangi umferðarslyss
Þegar slasaðir sjúklingar eru fluttir og hinn látni er eftir á vettvangi, þá er rétt 
að seinka andlátstilkynningu. Þannig gefst tækifæri til að skoða hina slösuðu 
án vandkvæða vegna ósjálfráðra og tilfinningalegra viðbragða vegna dauða 
ástvinar þeirra.

Látið hina slösuðu vita að þeir fái fréttir á sjúkrahúsinu.
Það getur hjálpað hinum slösuðu að vita það að þið „vitið ekki“ hvernig 

ástatt er með ástvin þeirra, en þið getið fullvissað þá um að allt sé gert sem 
hægt er að gera af starfsfélögum ykkar.

Stundum eru hinir slösuðu mjög vissir um að ástvinur þeirra sé látinn og 

1.30 Líkan andlátstilkynningar
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miðað við áverkastig þeirra er ennþá í lagi fyrir ykkur að segjast „ekki vita“. 
Minnið þá á að það sé einhver hjá ástvini þeirra og þeir fái frekari fréttir á 
sjúkrahúsinu eins fljótt og auðið er.

Í þeim tilvikum, sem hinn látni er skilinn eftir á staðnum og óslasaðir 
fjölskyldumeðlimir eru viðstaddir, skuluð þið nota kunnáttu ykkar um andláts
tilkynningu og útvega sorgarstuðning.

Andlát einhvers sem þið þekkið
Viðbragðsaðilar gera sér yfirleitt grein fyrir því að það er alltaf ætlast til þess af 
þeim að vera tilfinningalega sterkir og vita alltaf hvað á að gera á neyðarstund. 
Ykkar eigin fjölskylda getur einnig haft þessar sömu væntingar til ykkar.

Samt sem áður er alltaf erfitt að glíma við andlát eigin ástvina, vina eða 
starfsfélaga. Ef um andlát starfsfélaga er að ræða skuluð þið koma fram við 
fjölskyldu hans á sama hátt og þið viljið að væri komið fram við ykkar eigin 
fjölskyldu. Farið vel með ykkur sjálf.

Það er skynsamleg ákvörðun, ef þið eruð á vakt að biðja starfsfélaga að 
hjálpa ykkur. Þið þurfið aðeins að láta hann vita. Það getur allt eins gerst að 
næst komi hann að einhverjum sem hann þekkir.

Þegar þið eigið einskis annars úrkosti en að hjálpa sjálf, látið þá ekki bregðast 
að þiggja þann stuðning, sem ykkur býðst af starfsfélögum ykkar eftir útkallið.

Að segja það rétta - Tillögur
Það getur verið að þið heyrið fjölskyldu/vini segja alls konar hluti á staðnum 
sem þið sem slökkviliðsmenn ættuð að forðast að segja. Verkefni ykkar er að 
vera hlutlaus, til stuðnings og vera ógagnrýnin.

Tillögur  Það sem er ekki rétt að segja:

• Hann er á betri stað.

• Þú getur alltaf byggt aftur ... (eignatjón).

• Ef þú hefðir átt handslökkvitæki ... (eignatjón).

• Kannski ef þú hefðir kunnað hjartahnoð ...

• Þetta er guðs vilji.

• Þetta er nú ekki alslæmt – þú ert enn lifandi.

Tillögur  Það sem er í lagi að segja:

• Það er í lagi, gefðu þér tíma ... þetta er mjög erfitt.

• Það hlýtur að vera erfitt að skilja þetta.

• Ég votta þér samúð mína.

• Hefur þú einhvern, sem þú getur talað við?

• Það er allt í lagi, ég veit að þetta er mjög erfiður tími fyrir þig.

Nokkur ráð, sem geta dregið úr streitu
Gerið ykkur grein fyrir því að það er eðlilegt að líða einkennilega þegar andlát 
hefur átt sér stað.

Leyfið fólki að gráta og „missa stjórn“ (grípið þó inn í ef menn berja eða 
slá aðra). Reynið ekki að stjórna eða stöðva sorg. Í sjaldgæfum tilvikum gæti 
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verið þörf á því að setja skorður á árásargjarna hegðun til að tryggja öryggi 
vettvangsins.

Það er í lagi að spyrja spurninga og tala við aðstandendur um ástvin þeirra. 
Sýnið umhyggju og virðingu í viðleitni ykkar og sýnið þolinmæði við að hlusta 
á viðbrögð þeirra.

Gefið þeim svör, sem eru byggð á staðreyndum.
Ef þið vitið ekki svarið við einhverju skuluð þið svara skýrt, „Því miður þá 

veit ég ekki svarið við því.“
Þið þurfið ekki að vera sérfræðingar um dauða og sorg.
Reynið ekki að koma þannig fram að „dauðinn hafi engin áhrif á ykkur“.

Hugsið um ykkur sjálf
Ræðið um reynslu ykkar við starfsfélaga ykkar, nána vini og á áfallahjálpar
fundum. Skrifið um reynslu ykkar. Stundið líkamsrækt og borðið vel. Varist 
áfengi og lyf.

1.6 Innri og ytri viðskiptavinir
Það má segja að hver einasti starfsmaður slökkviliðs hafi viðskiptavini sem 
gera kröfur og búast við bestu þjónustu sem völ er á. Hvort sem starfsmaðurinn 
vinnur í fjármáladeild, á verkstæði eða annars staðar, er hann áreiðanlega 
með viðskiptavini engu síður en slökkviliðsmennirnir sjálfir sem hafa beint 
samband við hinn almenna notanda.

Það má segja að viðskiptavinir skiptist í tvo hópa; ekki bara „erfiða“ og „þægi
lega“, heldur innri viðskiptavini (innanhússviðskiptavini) og ytri viðskipta vini 
(„venjulega“ viðskiptavini).

Hverjir eru innri og ytri viðskiptavinir slökkviliðs? Í stórum dráttum er hægt 
að skilgreina innri viðskiptavini eins og fólkið sem slökkviliðsmenn vinna með 
í slökkviliðinu, bæði í eigin deild og öðrum deildum, frá æðstu stjórnendum til 
almenns slökkviliðsmanns. Hvað hlutastarfandi slökkviliðsmenn varðar þá eru 
starfsfélagar þeirra í slökkviliðinu þeirra innri viðskiptavinir. Hlutastarfandi 
slökkviliðsmenn hafa svo sömu ytri viðskiptavini og atvinnuslökkviliðsmenn. 
Þetta fólk verður að vinna saman sem samstilltur hópur til þess að þeir aðilar, 
sem njóta þjónustu slökkviliðsins, fái þá þjónustu sem þeir eiga von á. Hver 
og einn starfsmaður ber því ábyrgð á því hvernig öðrum starfsfélögum líður, 
hvernig þeir koma svo aftur fram við hann og jafnvel hvernig þeir koma fram 
við bæði innri og ytri viðskiptavini. Þar sem vinnuumhverfið í slökkviliði 
er þannig að slökkviliðsmenn eyða löngum tíma saman á skylduvaktinni, 
bæði daga og nætur, jafnt virka daga sem um helgar og á stórhátíðum, og þeir 
þurfa að treysta hver öðrum, jafnvel fyrir lífi sínu, þá er það mjög áríðandi 
að starfsandinn sé góður og fólk komi fram við hvert annað með virðingu og 
tillitssemi.
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Ytri viðskiptavinir eru samstarfsaðilar slökkviliðsins, þ.e. þeir aðilar sem 
greiða reikninginn, s.s. sveitarfélögin, og síðast en ekki síst fólkið sem slökkvi
liðs menn þjóna í hvert skipti og hafa bein samskipti við, t.d. á slysa vett vangi.

Það hvernig slökkviliðsmenn koma fram hefur áhrif á ímynd þess slökkviliðs 
sem þeir starfa hjá og skulu þeir koma þannig fram í starfi sínu og utan þess 
að þeir verði hvorki sjálfum sér til vansæmdar né rýri á einhvern hátt álit, 
traust og trúverðugleika slökkviliðsins og þar með gildi þeirrar starfsemi sem 
þar fer fram.

1.6.1 Samstarfsaðilar slökkviliða
Það er mikilvægt að slökkviliðsmenn geri sér grein fyrir því hverjir séu 
samstarfsaðilar slökkviliða, því það eru aðilar sem vinna oft með slökkviliðs
mönnum við ýmis verkefni á vettvangi. Góð samskipti og samvinna milli 
slökkviliðs og þessara aðila eru mjög mikilvæg. Því þurfa slökkviliðsmenn að 
tileinka sér virðingu og tillitsemi og koma fram við þá sem jafningja.

Hér að neðan verður getið helstu samstarfsaðila slökkviliða í stafrófsröð:

Heilbrigðisstéttir
Slökkviliðsmenn þurfa oft að vinna mjög náið með starfsfólki úr heilbrigðisstétt, 
þ.e.a.s. læknum, hjúkrunarfræðingum og sjúkraflutningamönnum. Þar sem eitt 
af aðalverkefnum slökkviliða er að bjarga fólki sem situr fast í bílum eða er í 
öðrum svipuðum aðstæðum er mikilvægt að slökkviliðsmenn hafi haldgóða 
þekkingu á slysahjálp.

Í sumum tilvikum eru slökkviliðsmenn menntaðir sjúkraflutningamenn en 
í öðrum tilfellum ekki. Óháð því þurfa slökkviliðsmenn að hafa nægjanlegan 
skilning á skyndihjálp og aðgerðum sjúkraflutningamanna til þess að þeim 
takist í sameiningu að bjarga þeim slasaða.

Mynd 1.31 Sjúkraflutningamenn og 
læknir að störfum með slökkviliði.
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Í flestum tilfellum er það heilbrigðisstéttin sem ber ábyrgð á meðhöndlun 
hins slasaða en slökkviliðsmenn bera ábyrgð á björgun úr festu og öryggi á 
vettvangi. Mjög mikilvægt er að þessar tvær starfsstéttir vinni ekki hvor gegn 
annarri þannig að tími fari til spillis og hætta skapist. Þetta skiptir máli, bæði 
fyrir hinn slasaða og björgunarmenn.

Landhelgisgæslan
Slökkviliðsmenn starfa stundum með Landhelgisgæslunni við elda úti á sjó,
t.d. ef flytja þarf slökkviliðsmenn með þyrlu á eldstað, en einnig við önnur 
björgunarstörf á slysavettvangi.

Lögreglan
Mikilvægt er að lögregla og slökkvilið skilji hlutverk hvors annars á vettvangi 
og til hvers þeir geta ætlast hvor af öðrum. Á vettvangi þar sem slökkviliðsstjóri 
stjórnar, gegnir lögreglan líka ákveðnum skyldum. Hún ber m.a. ábyrgð á 
umferðarstjórnun og takmörkun á aðgengi vegfarenda.

Einnig starfa slökkviliðsmenn og lögreglumenn oft saman að björgunar
aðgerðum og við önnur störf á vettvangi slyss.

Mynd 1.32 Landhelgisgæsluþyrlan.

Mynd 1.33 Lögreglan að störfum með slökkviliði.
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Neyðarlínan
Neyðarlínan sér um boðun og þjónustu 
í útkalli fyrir öll slökkvilið á landinu.

Rauði kross Íslands
Allir sjúkrabílar eru í eigu flestra deilda 
Rauða krossins. Deildirnar greiða rekstrar
kostnað sem og endur nýjun á öllum búnaði 
sem tengist sjúkra flutn ing um. Einnig 
getur Rauði krossinn komið inn í vinnu 
á slysavett vangi varð andi fjöldahjálp, t.d. 
þar sem vantar skjól og afdrep fyrir fórnar
lömb í stærri verkefnum.

Slysavarnafélagið Landsbjörg
Slökkviliðsmenn starfa oft með björgunarsveitarmönnum vegna almannavarna 
og annarra björgunarstarfa. Reglugerðin um leit og björgun á landi og samstarf 
lögreglu og björgunarsveita tekur til þess hlutverks, skipulags og stjórnunar 
lögreglu og björgunarsveita vegna leitar og björgunar á landi og fellur undur 
yfirstjórn lögreglustjóra. Samkvæmt reglugerðinni eru björgunarsveitir hjálpar
lið lögreglu og eru því á ábyrgð hennar.

Veitufyrirtæki
Það er mikilvægt að slökkviliðsmenn eigi góð sam skipti við starfsfólk veitufyrir
tækja. Meðal annars er mikilvægt að vatnsveitur og slökkvi lið vinni saman 
að vatnsöflun á vett vangi. Ein af skyldum slökkviliðsstjóra er að hafa eftirlit 
með brunahönum í samstarfi við veitufyrirtæki.

Einnig er mikilvægt að vinna náið með raf veitu, bæði til að tryggja öryggi 
slökkviliðs manna og einnig vegna þess að rafveit an býr yfir búnaði og þekkingu, 
sem getur auðveldað björgunarstörf.

Ýmsir aðrir aðilar
Slökkviliðsmenn eru líka í samvinnu við fjölda annarra aðila, þ.á.m. eru 
nágrannaslökkvilið, Mannvirkjastofnun, Brunamálaskólinn, Almannavarnir 
ríkisins og almannavarnarnefndir sveitarfélaga, heilbrigðisyfirvöld, Umhverfis
stofnun, Vinnueftirlit ríkisins og tryggingafélögin svo að dæmi séu nefnd. 

Mynd 1.34 Neyðarvörður að 
störfum á Neyðarlínunni.

Mynd 1.35 Sjúkrabíll.
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Einnig má nefna presta og aðra þá aðila, sem sinna sálgæslu eða áfallahjálp.
Það er mikilvægt að slökkviliðsmenn séu vakandi fyrir því að virkja þessa 

aðila og leiðbeina viðskiptavinum sínum eftir því sem kostur er svo þeir fái sem 
besta þjónustu. Sem betur fer lenda viðskiptavinir okkar sjaldan í aðstæðum 
sem kalla á aðstoð okkar. Þeir þekkja því ekki rétt sinn og möguleika. Þess vegna 
er svo mikilvægt að slökkviliðsmenn leiðbeini þeim eftir því sem kostur er.

Komið ávallt þannig fram að fagmennskan sé í fyrirrúmi. Hafið stjórn á 
tilfinningum ykkar og sýnið festu og öryggi. Ekki sýna t.d. reiðiviðbrögð eða 
annað ástand sem þið getið eðlilega verið í vegna aðstæðna. Úr öllu slíku 
verður að vinna eftir á.

1.7 Útkallsskýrslur
Þegar slökkvilið hefur verið í út
kalli þarf að skrá útkalls skýrslu í 
gagnagrunninn Bjargir. Mikilvægt 
er að atburðalýsing sé skýr og 
greinar góð og með auðskiljan legu 
málfari. Á heima síðu Mannvirkja
stofnun ar eru kennslu mynd bönd 
sem sýna hvernig á að fylla út í 
gagna grunn inn. Í skýrslu slökkvi
liðs ins þarf að koma fram:

•  Hvaða viðbragðsaðili sér um 
útkallið, útkallsnúmer, stöðvar
svæði þar sem það á við og boðanir.

•  Hverskonar tilfelli er um að ræða. Útkallsstaður, gerð byggingar og tími.

• Útkallsstyrkur og aðgerðir slökkviliðs.

• Fjöldi slasaðra eða látinna.

•  Upplýsingar um upphafsrými og í hverju 
kviknar og líkleg brunaorsök.

• Umfang við aðkomu.

Þessu til viðbótar þurfa að koma fram ýmsar 
aðrar upplýsingar varðandi útkallið. Hvernig var 
tilkynningin og hvaða ákvarðanir voru teknar 
um útkalls styrk eða tæki. Hvaða upplýsing
ar fengust á leiðinni og hvernig var aðkoman. 
Hvaða upplýsingar fékk slökkviliðið á staðnum, 
hverjar voru fyrstu aðgerðir og svo framhalds
aðgerðir. Tilgreina þarf helstu bilanir eða 
skemmdir á búnaði. Hvaða ráðstafanir voru 

Mynd 1.36 Björgunarsveitarfólk  
að störfum.

Mynd 1.37 Starfsmenn 
vatnsveitunnar.
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gerðar s.s. hverjir voru kallaðir til Rafveita, Rauði Kross, tryggingafélög o.s.frv. 
og að lokum hverjum var vettvangurinn afhentur.

Slökkviliðin færa þessar upplýsingar inn í gagnagrunninn og nýta þær 
við gerð brunavarnaáætlana til þess að útvega upplýsingar um hverjar þarfir 
sveitarfélagsins eru, sem slökkviliðið sinnir.

Einnig er hægt að nýta upplýsingarnar til þess að styðja fjárhagsáætlanir 
og kröfur um búnað og staðsetningu hans.

Til þess að allar upplýsingar skili sér inn í gagnagrunninn er mikilvægt 
að atburðalýsingar séu rétt skráðar. Mannvirkjastofnun nýtir upplýsingar 
úr gagnagrunninum við árlega vinnslu tölfræðiupplýsinga um starfsemi 
slökkviliða og við brunarannsóknir.
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