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Segja hið rétta - Gera hið rétta 

Framkoma á vettvangi, þar sem andlát eða aðrir 

hörmulegir atburðir hafa átt sér stað og 

fjölskyldumeðlimir, vinir og/eða aðrir eru 

viðstaddir

Segja hið rétta - Gera hið rétta

• Ekki meðferð eða endanleg áfallahjálp

• Ekki til að lækna eða breyta sorginni

• Vitneskja í hverju má eiga von á og vita hvað skal 
gera og/eða segja

• Lýtur að vellíðan viðbragðsaðila í starfi

• Fá betri aðgreiningu frá vettvangi og ná frekari lokun 
á aðgerðinni

• Getur dregið úr ábyrgðarhlutanum

• Verða hæfari að eiga við erfiðar aðstæður

Markmið

• Lýtur að vellíðan viðbragðsaðila í starfi

• Fá betri aðgreiningu frá vettvangi

• Ná frekari lokun á aðgerðinni

• Getur dregið úr ábyrgðarhlutanum

• Verða hæfari að eiga við erfiðar aðstæður

• Samvinna verður betri  á vettvangi

• Nýtist til úrvinnslu - er fyrirbyggjandi
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Hvers vegna?Hvers vegna?

Þjónusta við aðstandendur

FjölskyldanFjölskyldan semsem sjúklingursjúklingur
Þegar

sjúklingur er
staðfestur

látinn er hann
eða hún ekki

lengur
sjúklingur.

Eftir andlát
verða viðstaddir

fjölskyldu-
meðlimir að
sjúklingi, þar
sem þeir byrja

strax að þjást af
hinum

tilfinningalega
eftirleik.

Hvers vegna? frh.Hvers vegna? frh.

Varanleg áhrif

Streitustjórnun

Kunnátta og færni

Látinn
sjúklingur

Sjúkraflutningamenn Lögregla

Bráðamóttaka

112 Fjölskylda
Vinir

Læknir
Rannsóknarlögr.

Sjúkrabíll Læknar
hjúkr.fr.

Prestur

Algeng framkvæmd 
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Látinn
sjúklingur

Sjúkraflutningamenn Lögregla

112

FjölskyldaFjölskylda

Prestur, vinir, nágrannar

Líkhús/kapella

Læknir
Rannsóknarlögr.

Stuðningur á vettvangi

Eign ónýt eða
mikið skemmd

Slökkvilið Lögregla

112

Fjölskyldan

Tryggingar

Algeng framkvæmd á vettvangi eignatjóns

Lögregla

112

RKÍ
Tryggingar

Afdrep/gisting
Stuðningur

Fjölskyldan Eign ónýt 

Slökkvilið

Stuðningur á vettvangi eignatjóns
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Hverjir geta/mega tilkynna andlát

• Prestur eða læknir 

• Viðbragðsaðilar, ef ekki er hjá því komist og 

prestur eða læknir ekki á staðnum

Fyrstu sorgarviðbrögð

• Ekki verið að ræða um sorgarferlið sjálft eða sorgina 
sjálfa.  Það getur tekið langan tíma.

• Fyrst og fremst viðbrögð viðstaddra aðstandenda fyrstu 
mínúturnar í kjölfar skyndilegs andláts og/eða annars 
hörmulegs atburðar eins og mikils eignatjóns.

• Þið getið ekki lagað eða læknað bráða sorg, breytt 
tilfinningum eða gert hlutina betri.

• Þið getið einungis útvegað öruggt og styrkjandi umhverfi.

• Gefið fólki tíma til viðbragða.

Fyrstu sorgarviðbrögð

• Afneitun & vantrú
• Bráð, áköf og/eða ofsafengin viðbrögð
• Reiði og ásökun
• Tilfinningarlegur doði
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Útvegið frekari aðstoð

• Ef hinn eftirlifandi er einn eftir á staðnum – finnið 
einhvern sem getur komið.

• Hringt í fjölskyldumeðlim, vin, prest  eða nágranna.

• Áætlið hjálpina, sem þörf er á frá ykkur.

• Þar sem um eignatjón er að ræða þarf oft að huga að 
stuðningi við þá, sem eiga um sárt að binda.  Einnig 
þarf að huga að öðrum þörfum þeirra eins og skjóli, 
afdrepi og jafnvel gistingu.

Stórslys og margir slasaðir

• Björgunaraðgerðir hafa algjöran forgang.

• Ekki tilkynna andlát, nema ykkur sé falið það .

• Ekki ræða við fjölmiðla um fórnarlömb, nema ykkur sé 
falið það.

• Fólk sópast að björgunarfólki - vísið þeim á biðsvæði.

• Björgunaraðilar geta fengið adrenalínyfirhleðslu.

• Nýtið ykkur félagastuðning og ráðgjöf seinna meir.

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 þið eruð á vakt, biðjið þá starfsfélaga ykkar að hjálpa ykkur, það 
er skynsamleg ákvörðun.

• Ef þið verðið að hjálpa sjálf á vettvangi, látið þá ekki bregðast að 
þiggja þann stuðning, sem ykkur kann að verða boðinn af 
starfsfélögum ykkar eftir að útkalli er lokið.
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Nokkur ráð, sem geta dregið úr streitu vegna 
andláts:

• 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”. 

• Það er í lagi að spyrja spurninga og tala við aðstandendur um ástvin 
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”. 

Hvað er ekki rétt að segja - tillögur

• Hann er á betri stað.

• Þú getur alltaf byggt aftur.

• Þetta er guðs vilji.

• Kannski ef þú hefðir kunnað hjartahnoð ...

• Ef þú hefðir átt handslökkvitæki ...

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

Hvað er í lagi að segja - tillögur

• 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.
• Það hlýtur að vera erfitt að skilja þetta.


