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Inngangur
Í þessari skýrslu er farið yfir undirbúning, framkvæmd og niðurstöður æfingar sem haldin var í umdæmi
lögreglunnar á Norðurlandi eystra 30. Apríl 2016. Gátlistar vegna hvers verkþáttar eru lagðir fram. Í þessari
skýrslu er að finna samantekt , rýni og tillögur til úrbóta.
Markmiðið var að æfa samstarf og samhæfingu viðbragðsaðila á vettvangi, æfa einstaka verkþætti í
hópslysum. Æfingin var haldin til að fylgja eftir viðbragðsáætlun vegna hópslysa sem gerð hefur verið fyrir
umdæmið
Markmiðin náðust í meginatriðum.
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Samantekt


Þátttakendur í þessari æfingu voru 170 manns :(skipting kemur fram síðar í skýrslunni) Almenn ánægja
virtist vera með æfinguna



Veður þann dag sem æfingin fór fram var þokkalegt, lítilsháttar slydda. Æft við raunaðstæður og á
rauntíma. Slysavettvangur var á Eyjafjarðarbraut syðri við Þverárbrú. Á vettvangi voru þrjú bilflök þar af
einn strætisvagn. Söfnunarsvæði slasaðara var í tjöldum sem sett voru upp við slysavettvang.
Fjöldahjálparstöð var í Verkmenntaskóla Akureyrar. Ferill sjúklinga var æfður þar til allir sjúklingar höfðu
verið fluttir brott og búið að tæma söfnunarsvæði. Í samhæfingastöðinni í Reykjavík (SST) voru þrír fulltrúar
frá almannavarnadeild og einnig fulltrúi frá LSH. Þeirra hlutverk var að styðja við aðgerðastjórn í héraði og
sinna þeim verkefnum sem inn á borð SST komu.



Kl 11:00 var æfingin boðuð af Neyðarlínu.



Ráðgjafar komu frá Akureyri og Reykjavík til að vera verkþáttastjórum, vettvangsstjórn (VST) og
aðgerðastjórn (AST ) innan handar, ásamt því að rýna æfinguna.



Fimmtudaginn 28 apríl kl 10:00 var boðunarprófun frá Neyðarlínu, frá kl 16:00-19:00 þá var upprifjun og
fræðsla á SÁBF kerfinu fyrir vettvangsstjórn og verkþáttastjóra og farið yfir þeirra hlutverk í æfingunni. Kl
19:30 var setning æfingarinnar og kennsla í bráðaflokkun. 29 apríl var fjarskiptaprófun kl 16:00 þá voru
viðbragðsaðilar að samræma og prófa fjarskipti, en nýir talhópar Tetra voru notaðir í æfingunni.
Skrifborðsæfing var haldin kl 15:15 með AST,VST og verkþáttastjórum Aðgerðastjórn var staðsett á
lögreglustöðinni á Akureyri . Vettvangsstjórn og verkþáttastjórar voru staðsett í bækistöð hjá Súlum
Björgunarsveitar á Akureyri. Markmið þessarar æfingar var að fara yfir SÁBF (stjórnun, áætlanir, bjargir og
framkvæmdir) verkþáttaskipulag almannavarna TETRA talhópa sem nota skyldi á raunæfingu. Kl 17:3019:00 þá var haldin stöðufundur í Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA) Þar sem farið var yfir gang
æfingarinnar og hlutverk AST, VST auk annarra sem komu að æfingunni.



Viðbragðsaðilar í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra eru mjög vel þjálfaðir og kunna vel til
verka.



Mjög góð aðstaða er fyrir aðgerðastjórn á lögreglustöðinni á Akureyri, einnig er mjög fín aðstaða í húsnæði
Súlna björgunarsveitar á Akureyri
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Undirbúningur
Undirbúningur æfingarinnar hófst snemma árs 2016 með fyrsta fundi undirbúningsaðila. Á þessum fundi
voru gerð fyrstu drög að samstarfssamningi við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra vegna æfingarinnar og
ábyrgð, markmið, umfang, takmarkanir og rýni skilgreind. Æfingastjórn var skipuð og hún skipti strax með sér
verkum.
Æfingastjórn skipuðu eftirfarandi:
Kristján Kristjánsson yfirlögregluþjónn krkr@logreglan.is
Hermann Karlsson varðstjóri

8904@tmd.is

Anton Berg Carrasco slökkviliðsmaður antonbergc@gmail.com
Kjartan Ólafsson svæðistjórn svæði 11 kjartan@unak.is
Sara Ómarsdóttir Súlur björgunarsveit sara@raftakn.is
Ingibjörg Lára Símonardóttir Sak

ingibjorg@sak.is

Friðgerður Br Jónsdóttir AVD

fridgerdur@logreglan.is

Þátttakendur- tengiliðir þeirra og netföng:
Innan umdæmis:
Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri

hbb01@logregla.is

María Jespersen

9926@tmd.is

Ólafur Stefánsson slökkvilisstjóri

olafurst@logreglan.is

Helgi Már Pálsson Akureyrarbæ

helgi@akureyri.is

Elías Höskuldsson Björgunarsveit
Skúli Árnason Björgunarsveit
Jón Torfi Heilsugæsla

jontorfi@hak.ak.is

Ingimar Eydal Sak

ie1214@sak.is

Þórhallur Másson Rauði krosinn

valbergehf@gmail.com

Baldvin Valdemarsson

baldvin@afe.is

Jón Kr Valdimarsson lögreglan

jonv@logreglan.is

Heimir Heiðarsson lögreglan

9909@tmd.is

Þorlákur Helgason Isavia

thorlakur.helgason@isavia.is

Jóhann Þór Jónsson slökkviliði

johannj@akureyri.is

Rolf Tryggvason slökkviliði

rolf@akureyri.is

Áki Valsson björgunarsveit

skruggukerra@hotmail.co

Unnur María Pétursdóttir Sak

unnurp@sak.is

Hópslysaæfing í Eyjafirði - Skýrsla

Blað 6 af 33

Jón Knutsen Sak

jgk0813@sak.is

Sveinbjörn Dúason Sak

sduason@simnet.is

Hermann Karlsson lögregla

8904@tmd.is

Þórarinn Jóhannesson lögregla

8525@tmd.is

Ólafur Hjörtur ólafsson lögregla

0244@tmd.is

Soffía Helga Valsdóttir ráðgjafi leikara

soffiaoglaki@forever.is

Þátttakendur utan umdæmis (ráðgjafar):
Rögnvaldur Ólafsson AVD

rögnvaldur@logreglan.is

Friðgerður Br Jónsdóttir AVD

fridgerdur@logreglan.is

Ágúst Gunnar Gylfason AVD

agust@logreglan.is

Eggert Magússon AVD

eggertm@logreglan.is

Friðjón Pálmason AVD

fridjonp@logreglan.is

Bára Benediktsdóttir LSH

baraben@landspitali.is

Jón Brynjar Bigisson Rauði krossin

jon@redcross.is

Fjármögnun raunæfingar:
Hvert embætti/ stofnun bar kostnað af sinni þátttöku. Almannavarnadeild RLS tryggði leikara á æfingunni.
Undirbúningsæfingar:
Dagana 28 og 29 apríl fór fram fræðsla og fundir í tengslum við æfinguna fyrir þátttakendur á raunæfingu.
Áhersla var lögð aukinn skilning á verkþáttaskipuritinu SÁBF og á verkefnum VST annars vegar og verkefnum
AST hins vegar. Skrifborðsæfing fyrir AST VST og verkþáttastjóra fór síðan fram 29 apríl . Markmið
skrifborðsæfingarinnar var að undirbúa viðbragðsaðila fyrir raunæfinguna. Fræðslan og æfingarnar fóru fram
á lögreglustöðinni á Akureyri í húsi björgunarsveitarinnar Súlna.
Markmið raunæfingar er að:
Æfa viðbragðsáætlun vegna hópslysa í viðkomandi umdæmi
Æfa samstarf og samhæfingu viðbragðsaðila
Æfa einstaka verkþætti í hópslysum
Æfa verkþætti þeirra stofnana sem taka þátt í verkefninu
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Boðunarprófun
Var haldin fimmtudaginn 28 apríl kl 10:00 og framkvæmd af Neyðarlínunni. Þeir sem venjulega eru kallaðir út
þegar slys verður á þessu svæði , fengu boð frá Neyðarlínunni.
Æfingabúnaður
ISAVIA lánaði ráðgjafavesti , AVD lagði fram búnað vegna skrifborðsæfingar sem nota skal á æfingum. Eins
lagði deildin til æfingaspjöld vegna bráðaflokkunar og áverkamats. Æfingaspjöldin eru samhljóða
bráðaflokkunarspjöldum sem vistuð eru í bifreiðum viðbragðsaðila en eru merkt sérstaklega fyrir æfingar.
Vettvangur raunæfingar og takmarkanir:
Slysavettvangur var á Eyjafjarðarbraut eystri við Þverárbrú, í slakka niður að ánni. Á vettvangi var strætisvagn
á hliðinni og tvö önnur bílflök. Strætisvagn lá á hliðinni í slakkanum, önnur fólksbifreiðin var logandi fyrir utan
veg og hin fólksbifreiðin var föst upp við brúarvegginn. Slökkvilið á Akureyri sáu um að setja upp vettvanginn í
samvinnu við Þorlák Helgason frá ISAVIA.
Um var að ræða vettvangsæfingu þar sem þolendur voru 41. Á vettvangi var ónýtur strætisvagn og tvær ónýtar
fólksbifreiðar, sem mátti klippa til að ná þolendum úr ökutækjunum. Þarna hafði orðið árekstur með
ökutækjunum þannig að strætisvagninn valt á hliðina út fyrir veg. Þolendur voru staðsettir inni í öllum
bílflökunum og þurfti að beita klippum til að ná þeim úr strætisvagninum.
Áherla var lögð á samstarf og samhæfingu viðbragðsaðila og einnig var reynt á alla verkþætti. AST og VST var
virkjað svo og verkþáttastjórar á slysstað sem eru: björgunarstjóri , gæslustjóri, aðhlynningarstjóri og
flutningastjóri. AST hafði aðsetur í aðgerðastjórnstöð á lögreglustöðinni á Akureyri. Í SST voru þrír aðilar tveir
frá AVD og einn frá LSH. Virkjað var samkvæmt viðbragðsáætlun vegna hópslysa. Söfnunarsvæði slasaðra var
í tjöldum sem sett höfðu verið upp af slökkviliðinu og voru tjöldin staðsett við slysavettvanginn.
Æfingin miðaðist við slysavettvang, söfnunarsvæði slasaðra, VST,AST, SSS , móttaka slasaðra (grænna) var í
Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA). Sjúkrahúsið á Akureyri tók ekki við neinum slösuðum, höfðu ekki tök
á því að taka þannig þátt í æfingunni, fylgdust aðeins með í gegnum fjarskiptin. Allir voru fluttir í VMA sem
fluttir voru með sjúkrabifreiðum eða öðrum bifreiðum frá vettvangi.
Á vettvangi voru ráðgjafar, í bláum vestum sem fengin voru að láni frá ISAVIA, ráðgjafar voru staðsettir á
lögreglustöðinni á Akureyri í AST , á vettvangi hjá VST og fylgdu verkþáttastjórum og rýndu störf þeirra ásamt
því að reyna að ná yfirsýn yfir allan vettvanginn. Tveir gestir mættu á svæðið til að fylgjast með æfingunni og
var þeim úthlutuð vesti til að aðgreina þá frá þátttakendum.
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Gátlisti undirbúnings
Verkefni

Ábyrgð

Kostnaður vegna æfingar

AV- nefnd Eyjafjarðar

Áætla fjölda þátttakenda

Kristján Kristjánsson yfirlögregluþjónn

Boðunaræfing

Neyðarlínan

Setning og reglur æfingarinnar

Kristján Kristjánsson/Rögnvaldur Ólafsson

Húsnæði fyrir SSS og fjöldahjálparstöð

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Húsnæði fyrir fræðslu

Kristján Kristjánsson yfirlögregluþjónn

Bráðaflokkunarspjöld

Friðgerður Br Jónsdóttir AVD

Undirbúningur leikara

Soffía Helga Valsdóttir

Útvega leikara

Soffía Helga Valsdóttir

Gera æfingahandrit

Kristján Kristjánsson Anton Berg Carrasco

Undirbúa vettvang

Anton Berg Carrasco/Þorlákur Helgason

Ákveða æfingarstað (vettvang)

Anton Berg Carrasco/Þorlákur Helgason

Finna búnað til æfingar

Anton Berg Carrasco/Þorlákur Helgason

Finna áætlunarbíl fyrir leikara

Lögreglan

Bílflak og íkveikja

Slökkvilið Akureyrar og Isavia

Virkja samráðshóp áfallahjálpar

Rauði Krossinn

Matur eða annað fyrir „sjúklinga“

Æfingastjórn

Fræðsludagskrá

Kristján Kristjánsson/Friðgerður Br Jóns
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Framkvæmd
Æfingin var sett formlega þann 28 apríl kl 19:30 í Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA). Allir þátttakendur
voru boðaðir á fundinn. Á þessum fundi var farið yfir öryggisreglur æfingarinnar umferðarskipulag, og
þátttakendur beðnir að gæta að sér og sýna tillitssemi. Farið var yfir talhópaskipulag TETRA, en nýir talhópar
voru teknir í gagnið á æfingunni.
Eftir setningu og upplýsingar um æfinguna þá var farið yfir hvernig á að bráðaflokka. Hjúkrunarfræðingur frá
SAk fór yfir það.
Setning æfingarinnar var opin öllum
Boðun:
Upphaf raunæfingar:
Tími

Verkefni

Ábyrgð

Kl 07:00

Aðstoðarmenn förðunar mættu í VMA ásmat
umsjónarmanni leikara og undirbúa förðun þeirra.

Soffía Helga Valsdóttir

Leikarar mæta til förðunar og undirbúnings

Soffía Helga Valsdóttir

Neyðarlína boðaði æfingu með SMS skilaboðum

112

Undirbúningur fyrir förðun
leikara.
Verkmenntaskólinn
Akureyrar (VMA)
Kl 07:00

á

Leikarar mæta

Kl 11:000
Boðun æfingar
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Fjarskipti – TETRA hópar:
Nýir talhópar teknir í gagnið á æfingunni
Upplýsingar um TETRA talhópa og önnur fjarskipti.

Vinna heilbrigðisþjónustu á vettvangi og á SSS:
Söfnunarsvæði slasaðra var staðsett í tjöldum sem eru í eigu slökkviliðs Akureyrar, tjöldin voru sett upp við
slysavettvang. Þarna var um að ræða þrjú tjöld.
Áverkamat fór fram í einu þeirra og síðan voru slasaðir fluttir til eftir áverkum hvort þeir voru grænir gulir eða
rauðir. Heilbrigðisstarfsfólki fannst ekki alveg nógu gott hversu nálægt slysavettvangi tjöldin voru. Þau komu
ekki nálægt því að skipuleggja hvar tjöldin skyldu sett upp.
Ekki var alveg nógu góð aðstaða inni í tjöldunum. Ekki alveg vitað hversu margir heilbrigðisstarfsmenn voru að
störfum Flæðið í gegnum SSS gekk ágætlega en einhver ruglingur var með hvert skyldi flytja sjúklinga þaðan
Töluvert álag var í SSS.
Vinna í fjöldahjálparstöð:
Fjöldahjálpastöðin var staðsett í Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA)
Verkefni aðgerðastjórnar (AST):
Aðgerðastjórn var staðsett á lögreglustöðinni á Akureyri. Eftirtaldir aðilar sinntu verkefnum AST:
Aðgerðastjóri Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri auk hennar voru í AST María Jespersen frá lögreglunni,
Ólafur Stefánsson slökkviliðsstjóri og Hólmgeir Þorsteinsson frá slökkviliði Akureyrar Helgi Már Pétursson frá
Akureyrarbæ, Elías Höskuldsson og Skúli Árnason frá björgunarsveitunum. Jón Torfi frá Heilsugæslu og Ingimar
Eydal frá SAk.
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Samskipti AST, vettvangs, SSS, fjöldahjálparstöðvar og samráðshóps áfallahjálpar:
Öll samskipti fóru í gegnum TETRA og síma.
AST gat einnig fylgst með vettvangi á flatskjá sem staðsettur var í AST og mun það hafa auðveldað störf mikið.
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Gátlisti framkvæmdar raunæfingar:
Verkefni

Ábyrgð

Setning æfingar

Kristján Kristjánsson yfirlögregluþjónn

Boðun viðbragðsaðila kl.

Neyðarlínan

Æfingastjóri

Kristján Kristjánsson yfirlögregluþjónn

Eftirlit og fræðsla:

Kristján Kristjánsson og Friðgerður Br Jónsdóttir

með AST

Rögnvaldur Ólafsson AVD

með aðhlynningarstjóra

Sveinbjörn Dúason

með vettvangsstjórn

Friðgerður Br Jónsdóttir AVD

með björgunarstjóra

Þorlákur Helgason

með gæslustjóra

Hermann Karlsson

með flutningsstjóra

Ingvar Þ Ingólfsson

með fjöldahjálparstöð

Jón Brynjar Birgisson

með leikurum

Soffía Helga Valsdóttir

með samráðshópi áfallahjálpar

Jón Brynjar Birgisson

Verkfæri
ráðgjafa:
gátlistar,
harðspjaldamöppur, TETRA

ritföng,

Hlutverk SST

vesti, Lögreglan og AVD
Söfnunarsvæði slasaðra

Þáttur fjölmiðla
Hópslysaæfing í umdæmi Almannavarna Eyjafjarðar

Laugardaginn 30. Apríl munu almannavarnir Eyjafjarðar ásamt öllum viðbragðsaðilum á því svæði halda
hópslysaæfingu sem fara mun fram á Eyjafjarðarbraut eystri. Gera má ráð fyrir að allt að 100 manns muni taka
þátt í æfingunni auk leikara sem taka að sér að leika þolendur. Þarna mun vera sviðsett stórt rútuslys með allt
að 50 þolendum. Auk viðbragðsaðila á svæði almannavarna Eyjafjarðar mun Samhæfingarstöðin í Skógarhlíð .
Landspítali háskólasjúkrahús og Landhelgisgæsla Íslands taka þátt í æfingunni. Þennan dag má gera ráð fyrir
einhverri truflun á umferð á þessu svæði. Æfingin er liður í innleiðingu á viðbragðsáætlun vegna hópslysa sem
verið hefur í vinnslu í samstarfi við Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra síðustu mánuði.
.
Gátlisti vegna fjölmiðla :
Verkefni

Ábyrgð

Fréttatilkynning

Kristján Kristjánsson yfirlögregluþjónn

Rýni
Rýni var framkvæmd með þeim hætti að ráðgjafar fylgdust með AST, VST, vettvangi og verkþáttastjórum,
fjöldahjálparstöð og samráðshópi áfallahjálpar. Í lok æfingar sendu ráðgjafar frá sér skýrslur og er þær að
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finna í þessum kafla. Á rýnifundi sem haldinn var í lok æfingar tóku lykilaðilar æfingar til máls og greindu frá
sinni upplifun af æfingunni. Helstu niðurstöður fundarins er að finna hér fyrir neðan.
Niðurstaða rýnifundar þann 30 apríl 2016
1. Fundargerð
Rýnifundur var eftir hópslysaæfinguna
Kristján Kristjánsson yfirlögregluþjónn setti fundinn. Hann byrjaði á því að bjóða alla velkomna. Hann þakkaði
öllum sem komu að æfingunni kærlega fyrir vel unnin störf. Að hans mati gekk æfingin bara mjög vel . Æfingin
var mjög viðamikil og stór. 170-180 manns tóku þátt í æfingunni. Kristján taldi síðan upp þá sem kæmu til með
að taka til máls.
Aðgerðastjóri: Halla Bergþóra Björnsdóttir lögreglustjóri, tók hvern verkþátt fyrir sig og sagði hvað hefði helst
verið hjá hverjum og einum fyrir sig.
Stjórnun: Gekk mjög vel að taka ákvarðanir
Áætlun þar gekk bara mjög vel, opnuð var móttökustöð. Talningin inn á SSS gekk ekki alveg nógu vel í fyrstu.
Bjargir: þar gekk bara vel fyrir utan smá tæknilega örðugleika sem hægt var að laga.
Framkvæmd: Þar gekk ágætlega, rólegt i fyrstu hjá þeim en síðan varð mjög mikið að gera hjá þeim. Flutningur
á slösuðum gekk ekki nógu vel. Einhver hefði þurft að vera á flugvellinum til að taka við slösuðum sem fluttir
voru þangað.
Vettvangsstjóri: Jón Valdimarsson varðstjóri : Mitt hlutverk var að samræma aðgerðir á vettvangi ásamt
þremur öðrum sem voru með mér í Vettvangsstjórn, þar var minn aðstoðamaður frá lögreglu, einn frá
slökkviliði Akureyrar og einn kom frá björgunarsveitunum.
Ég sá um að vera í sambandi við aðgerðastjórn ,aðstoðarmaður minn sá um fjarskipti og vera í sambandi við
verkþáttastjórana. Á vettvangi voru nokkur bílflök og það sem mér fannst tilfinnanlega vanta voru
skráningarnúmer á ökutæki, með því fyrsta sem lögreglumenn gera er þeir eru að koma á slíkan slysavettvang
er að taka niður skráningarnúmer bifreiðana sem eru í óhappinu. Til umhugsunar að búa til skráningarnúmer
í svona æfingu og setja á ökutækin. Jón sagði að aðdáunarvert væri að sjá hversu mikið viðbragðaðilar leggðu
sig fram um að gera allt sem best.
Björgunarstjóri: Jóhann Þór Jónsson frá slökkviliði Akureyrar. Þakkar fyrir æfinguna, og æfingastjórn fyrir
þeirra þátt og undibúning. Hann sagði að því oftar sem við fáum æfingu , því betur stöndum við okkur þegar á
reynir. Hann kvaðst hafa haft undirstjórnanda með sér. Það hefði mátt betur fara í bráðaflokkuninni það
vantaði að telja. Það þarf að laga, einnig fannst honum að það þyrfti að kenna einingum betur á
bráðaflokkunarspjöldin. Einnig talaði hann um klippivinnuna (að klippa fólk út úr bifreiðunum). Fjögur
slökkvilið voru með klippur og það hefði þurft að vera einn stjórnandi yfir klippivinnunni. Allt gekk þó vel á
vettvangi og vel gekk að koma slösuðum í SSS.
Aðhlynningarstjóri: Unnur María Pétursdóttir hjúkrunarfræðingur, var með yfirumsjón með SSS. Hún kvaðst
aldrei hafa fengið staðfestan fjölda sjúklinganna. Það var mikill hávaði á vettvangi m.a frá dælu sem var upp
við tjöldin sem notuð voru fyrir söfnunarsvæði slasaðra. Einnig var mikill hávaði frá þyrlunni þegar hún kom á
vettvang, þar sem lendingarstaður hennar var nálægt SSS. Langur tími var í fyrsta sjúkrabíl til að flytja slasaða.
Rúta sem nota átti fyrir óslasaða (græna) kom seint.
Einnig aðrir hnökrar sem þarf að fínstilla á SAk.
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Flutningastjóri: Áki Valsson Mikið að gerast sex bílar í flutningum þrír sjúkrabílar og þrír björgunarsveitarbílar.
Gekk illa að komast af stað en síðan fór að ganga betur . En vissu ekki alveg hvert átti að flytja sjúklingana.
Gæslustjóri : Þórarinn Jóhannesson Lögreglumönnum fannst mikið komið í gang á vettvangi þegar þeir mættu,
þar sem lögreglan er mjög oft fyrst á vettvang. Aðstoðarmaður gæslustjóra sá um talningu, hann byrjaði að
telja í fyrsta tjaldinu en gekk ekki vel fyrr en hann fór að telja út af SSS Þá gekk það þokkalega. Æfing til mikilla
bóta fyrir viðbragðsaðila.
Rauði krossinn : Jón Brynjar Birgisson ráðgjafi á söfnunarsvæði slasaðra. Huga þarf að hvernig flutt er inn á
SSS og út af svæðinu aftur. Rauði krossinn kemur seinna inn á svona stuttri æfingu, þar sem þau eru aðalega
í sálrænum stuðningi og áfallahjálp. Skyndihjálparfólk starfar undir aðhlynningarstjóra.
Leikarar: Soffía Helga Valsdóttir fulltrúi leikara. Það voru fjörutíu og einn leikari sem mætti . Byrjað var að
farða þá kl 07:00 og var því lokið kl 09:00, gekk mjög vel.
Leikurum fannst í sumum tilvikum viðbragðsaðilar ekki finna áverkana og þá var ekki búið um sárin. Einn
leikarinn fékk aðskotahlut í augað og var tekinn út úr æfingunni á meðan það var hreinsað en hann kom svo
aftur inn í æfinguna. Leikurum fannst viðbragðsaðilar ekki tala nógu mikið við þau. En vel gekk að bjarga öllum
úr bílflökunum.
Almannavarnadeild RLS : Rögnvaldur Ólafsson, almannavarnadeildin sér um að samhæfa aðgerðir á landsvísu
Sagði að það væri alveg ljóst að aðgerðir á vettvangi gengu mög vel. En auðvitað væru alltaf einhverjir hnökrar
sem þyrfti að laga, en til þess væru æfingarnar..
Á þessari æfingu var verið að æfa mjög stóran atburð þar sem margir voru slasaðir. Hann sagði að
vettvangurinn hefði verið með þeim metnaðarfyllri sem hann hefði séð.
Það er ljóst að viðbragðsaðilar eru allir með sinn verkþátt á hreinu.
Kristján Kristjánsson sagði að heilt yfir hefði æfingin gengið mjög vel . Hann hvatti alla sem hafa skoðanir á
því hvernig æfingin gekk og hvað betur mætti fara að láta skoðanir sínar í ljós og koma þeim á framfæri við
okkur sem stóðum að æfingunni.
Halla Bergþóra: þakkar æfingastjórn fyrir góða æfingu og flottan vettang. Hvetur viðbragðsaðilar til að halda
áfram að styrkja samstarfið.
Höldum áfram að gera gott betra.
Halla Bergþóra sleit æfingunni kl 17:00
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Rýniskýrslur frá ráðgjöfum og lausnaraðilum:

Ráðgjafi Aðgerðastjórnar: Rögnvaldur Ólafsson AVD
1. Viðfang (Verkþáttur eða verkefni)

Ráðgjafi/ar:

Aðgerðastjórn

Rögnvaldur

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Áhöfn AST
3. Hvar var viðkomandi ráðgjafi staddur á meðan á æfingu stóð?
AST
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Daginn fyrir æfinguna var haldin skrifborðsæfing en á hana mættu ekki allir sem voru á æfingunni sjálfri sem
var ókostur. Það eru margir nýjir að koma inn í AST og gaman að sjá þann mikla áhuga sem er á verkefninu
en ljóst er að hópurinn þarf að æfa meira saman og fá sameiginlega fræðslu.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Mjög áhugasamt og reynslumikið fólk í AST en þörf á að þétta hópinn betur saman. Tók smá tíma að slípa
til verklag og hver ætti að gera hvað.
4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Góð þátttaka í skrifborðsæfingunni og var hún góður undirbúningur fyrir æfinguna sjálfa. Góður grunnur til
að byggja öfluga AST.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Reynslumikið fólk með mikinn áhuga og áttu ekki í miklum vandræðum með að leysa þau verkefni sem upp
komu í AST.
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Slökkviliðsstjóri á aðgerðastjórn, skýrsla; Ólafur Stefánsson
1. Starfseining

Skýrsluritari/ar:

Slökkvilið Akureyrar

Ólafur Stefánsson

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Slökkviliðsstjóri i aðgerðastjórn á lögreglustöð
3. Hvar var viðkomandi staddur á meðan á æfingu stóð?
Lögreglustöðinni á Akureyri
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Dettur ekkert sérstakt í hug
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis á æfingunni sjálfri:
Fólk hefði mátt vera betur þjálfað í notkun bráðaflokkunarspjalda. Talning sjúklinga gekk illa og skilaði sér
seint til VST og AST.
4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Mjög vel undirbúin æfing, vettvangur mátulega krefjandi
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis á æfingunni sjálfri:
Fjarskiptaplanið virtist virka ágætlega , persónulega finnst mér það skiljanlegra en eldra plan. Snilld að hafa
beina útsendingu frá vettvangi.
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Ráðgjafi aðhlynnigarstjóra; Sveinbjörn Dúason SAk
1 Viðfang (verkþáttur eða verkefni)

Ráðgjafi /ar

Söfnunarsvæði Slasaðra SSS/ Aðhlynningarstjóri

Sveinbjörn Dúason

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
SAk ( læknar , hjúkrunarfræðingar ) björgunarsveitir, RKÍ og LSH
3. Hvar var viðkomandi ráðgjafi staddur á meðan á æfingu stóð
Í og við Söfnunarsvæði slasaðra
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum
Undirbúnings eða æfingarlegs eðlis
Hafa ber í huga að þegar rætt er um undirbúninga æfingarinnar að undirritaður var kallaður með stuttum
fyrirvara og því gæti eitthvað af því verið gert sem sett var út á að ekki hefði verið gert. Það hefði verið gott
ef starfsmenn SSS (aðhlynningarstjóri og greiningarsveit) hefðu fundað t.d daginn fyrir æfinguna og farið
yfir hver gerir hvað og með hvaða hætti SSS verði rekið. Teikna upp aðstöðuna og skipuleggja hvað verður
hvar. Eins hefði verið gott ef aðhlynningarstjórinn hefði verið með í ráðum þegar valinn var staður fyrir SSS
Framkvæmda eða úrlausnarlegs eðlis
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Það var búið að staðsetja SSS þegar aðhlynningarstjóri, aðstoðarmaður aðhlynningarstjóra komu á staðinn
og stilla upp eiturefnatjöldum slökkviliðs Akureyrar í þeim tilgangi að vera SSS. Tjöldin eru þrjú búin til úr
einingum. Minnsta tjaldið er ein eining, næsta er tvær einingar og svo þrjár einingar. Tjöldunum var stillt
upp hlið við hlið þannig að fyrst var farið með sjúklinga í minnsta tjaldið sem þjónaði sem greiningarstöð.
Þaðan voru þeir síðan færðir yfir í næsta tjald sem var þrjár einingar og þjónaði sem SSS rauðir eða yfir í þar
næsta tjald sem var tvær einingar og þjónaði sem SSS fyrir gula. Grænir voru settir í tjaldið fyrir gula meðan
beðið var eftir strætó sem þjónaði sem biðsvæði fyrir græna. Það tók að vísu töluverðan tíma að fá þann
strætó en það kom ekki að sök þar sem það kom lítið af gulum svona til að byrja með. Þessi uppstilling var
afar óhentug og gerði það að verkum að erfitt var fyrir aðhlynningarstjórann að hafa góða yfirsýn á SSS og
erfitt var að samnýta starfsmenn og færa milli svæða (rauður,gulur,grænn) eftir þörfum. Betra hefði verið
að setja tjöldin saman sem eitt tjald og þá sem sex einingar (1+2+3). Þegar aðhlynningarstjórinn óskaði eftir
lýsingu í tjöldin var brugðist skjótt við því en rafstöðin sett óþarflega nálægt (milli tjaldanna) þannig að
hávaðinn frá henni hafði truflandi áhrif á SSS og það mátti finna keim af pústi inni í tjaldi SSS gulur. Að mínu
mati var SSS staðsett of nálægt vettvangnum, var eiginlega ofan í vettvangnum þannig að þegar sjúklingar
voru dregnir upp brekkuna frá rútunni (strætó) eða skaðasvæðinu enduðu þeir nánast inni í
greiningartjaldinu. Reyk frá bifreið sem var að brenna á vettvangi lagði yfir SSS um tíma. Það vantaði allar
merkingar SSS, rauður , gulur, grænn inn og út. Ég veit ekki á hvers vegum það er? Allri greiningu og
aðhlynningu sjúklinga þurftu björgunarmenn að sinna á fjórum fótum þar sem ekkert borð var á staðnum.
Það var ekki reyndasta liðið sem sinnti áverkamati sjúklinga sem hefði átt að vera. Það átti að vera á hendi
reyndasta læknisins og hjúkrunarfræðings bæði til að tryggja að það gengi hratt fyrir sig og væri gert að sem
mestri færni. Það var stundum svolítið óljóst hvort það var laust flutningstæki , hvert það átti að flytja
viðkomandi sjúkling og hvaða sjúkling ætti að flytja næst ( Frá mínum bæjardyrum séð. Vera má að í huga
aðhlynningarstjóra hafi þetta legið ljóst fyrir en ég heyrði ekki öll fjarskipti við SSS) Lendingarstaður þyrlu
var fullnærri SSS en það slapp til.
Hávaði og blástur. Svo var óþarflega kalt úti. Æfingastjórn beðin að kynda betur næst
4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel
Undirbúnings eða æfingarlegs eðlis
Það var gott skipulag á hlutunum af hendi æfingastjórnar. Allir jákvæðir og ekkert vesen.
Framkvæmdar eða úrlausnarlegs eðlis
Á vettvangi eða öllu heldur á SSS kom á óvart hvað hlutirnir gengu fumlaust fyrir sig. Það voru ekki hlaup
hróp og köll. Ég sá ekki neinn standa aðgerðalausan og allar starfseiningar sem komu á SSS fóru strax í þau
verk sem þeim var falið. Samstarf aðhlynningarstjóra við undirmenn gekk vel sem og samstarf eininga á SSS.
Þá gekk líka vel samstarfið á milli verkþáttastjóra.
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Ráðgjafi björgunarstjóra: Þorlákur Snær Helgason Isavia
1. Viðfang (Verkþáttur eða verkefni)

Ráðgjafi/ar:

Vettvangur /Björgunarstjóri

Þorlákur Snær Helgason

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Slökkvilið , sjúkraflutningar og björgunarsveitir
3. Hvar var viðkomandi ráðgjafi staddur á meðan á æfingu stóð?
Var á vettvangi
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Hefði verið mjög gott ef aðstoðarmaður björgunarstjóra hefði mætt á skrifborðsæfinguna
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Hefði verið gott fyrir björgunarstjóra að skipa sér undirstjórnendur í verkefni t.d stjórnanda fyrir klippur og
stjórnanda bráðaflokkunar. Allir einstaklingar sem koma á vettvang verða að vera með öryggisbúnaðinn
sinn, einn slökkviliðsmaður var hjálmlaus í smá tíma. Þeir sem eru að klippa á vettvangi þurfa að huga að
söfnunarsvæði fyrir hluti úr bílum, en ekki láta hlutina hingað og þangað.
4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Allt gekk vel:
Björgunarstjórinn hefur mjög góða þekkingu á sinum hlutum, hvað hann á að gera samkvæmt SÁBF kerfinu
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Björgunarstjórinn náði góðum tökum á vettvangi, fékk góðar upplýsingar á leið á vettvang. Hann stjórnaði
öllum hópum á vettvangi , hvort sem það voru slökkviliðs, sjúkraflutnings eða björgunarsveitarfólk.
Björgunarstjórinn kunni nýja fjarskiptaskipulagið, og hafði góð samskipti við aðra verkþáttastjórnendur
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Björgunarstjóri skýrsla; Jóhann Þór Jónsson
1. Starfseining

Skýrsluritari/ar:

Björgunarstjóri (Slökkvilið Akureyrar)

Jóhann Þór Jónsson

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Slökkviliðsmenn, sjúkraflutningamenn, læknir og björgunarsveitir.
3. Hvar var viðkomandi staddur á meðan á æfingu stóð?
Á slysavettvangi
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Það hefði þurft með einhverjum hætti að ýta undir að einingar mættu á setningu æfingarinnar og fyrirlestur
sem Hrafnhildur Lilja hjúkrunarfræðingur hélt um bráðaflokkun og áverkamat. Þessi fyrirlestur var mjög skýr
og gagnlegur en það voru ekki margir sem voru til í að hlýða á hann
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis á æfingunni sjálfri:
Bráðaflokkunin klúðraðist allveg. Það var einn af fjórum sem komu að bráðaflokkuninni sem vissi hvernig
átti að bráðaflokka.
Hver eining fyrir sig verður að fara í gegnum þessi mál þannig að allir sem hugsanlega geta lent í því að vera
að bráðaflokka séu með það á hreinu.
4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Vettvangurinn var flott uppsettur og mjög krefjandi.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis á æfingunni sjálfri:
Það var gaman að sjá hvað ólíkar einingar virtust vera að ná að vinna vel saman
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Ráðgjafi flutningsstjóra: Ingvar Þ Ingólfsson
1. Viðfang (Verkþáttur eða verkefni)

Ráðgjafi/ar:

Vettvangur/ Flutningastjóri

Ingvar Þ Ingólfsson

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Sjúkraflutningar/ Björgunarsveitir
3. Hvar var viðkomandi ráðgjafi staddur á meðan á æfingu stóð?
Vappandi um vettvanginn
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Að flutningastjóri og ökumenn sjúkrabila og aðhlynningarstjóri komi ser upp einhverju kerfi i samskiptum
sem þróa mætti a æfingum.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Vil meina að það hafi háð flutningastjóra hvað MÓT var langt frá vettvangi, engin yfirsýn þaðan og á
vettvang. En eftir að hann kom nær vettvangi skánaði ástandið. Það gekk nokkuð vel að halda flutningsleið
fyrir sjúkra og björgunarbíla hreinni. Einu vandamálin eru að aðhlynningarstjóri og hans fólk verður að læra
að hafa fjarskiptin í eyranu, erfitt að heyra frá þeim og ná í þau.
4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Bara flottar æfingar og fyrirlestrar fyrir æfingu.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Vantar að gæslustjóri, flutningastjóri og aðhlynningarstjóri séu pínu röggsamari. Vantaði að hafa á hreinu
hvar grænir gulir og rauðir þplendur eru staddir. Merkja betur SSS. Annars gekk bara nokkuð vel.
Minnti flutningastjóra á það sem hann kunni.
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Flutningastjóri skýrsla: Einar Áki Valsson
1. Starfseining

Skýrsluritari/ar:

Flutningastjóri

Einar Áki Valsson

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Svæðistjórn 11, sjúkrabílar og björgunarsveitarbílar
3. Hvar var viðkomandi staddur á meðan á æfingu stóð?
Á slysavettvangi
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Var með einn aðstoðarmann hefði þurft að hafa tvo í viðbót, flutningstæki voru ekki mörg eða 3 sjúkrabílar
sem komu fyrstir á vettvang og fóru sjúkraflutningamenn strax í að koma slösuðum úr bifreiðunum sem er
mjög gott. En þegar átti að fara að flytja slasaða frá vettvangi þá vantaði menn á flutningstæki, svo það tók
svolítinn tíma að koma þeim af stað. Svo voru 4 björgunarsveitarbílar sem komu seinna á vettvang. Það virist
ekki skila sér að haf bjargir ´s talhóp 6-4 það voru of margir að nota vst 6.
Þegar flutningstæki voru komin af stað með að flytja slasaða þá voru of margir sem voru að stjórna hvert
ætti að flytja salasaða og hvert ætti ekki að flytja þá, sem varð til þess að flutningurinn rúllaði ekki sem skildi.
Ef það hefði þurft að sð flytja slasaða frá slysstað að SSS hefði það ekki farið vel þar sem það vantaði fleiri
flutningstæki.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis á æfingunni sjálfri:

4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Það gekk nokkuð vel að flytja þegar það var búið að ákveða hvert ætti að fara með slasaða, mér fannst ganga
vel hjá björgunarstjóranum að koma slösuðum af slysstað og upp í SSS.
Að mínu mati gekk æfingin mjög vel
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis á æfingunni sjálfri:
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Ráðgjafi Gæslustjóra: Hermann Karlsson
1. Viðfang (Verkþáttur eða verkefni)

Ráðgjafi/ar:

Gæslustjóri

Hermann Karlsson

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Lögreglan og björgunarsveitir
3. Hvar var viðkomandi ráðgjafi staddur á meðan á æfingu stóð?
Á vettvangi æfingarinnar við Þverá í Eyjafjarðarsveit
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Undirbúningur fyrir þessa æfingu hjá gæslustjóra var ekki ýkjamikill. Fyrir lá að fámennur hópur, bæði frá
lögreglu og björgunarsveitum, yrði notaður í gæslustörf á æfingunni sjálfri en það litla sem gert var gekk vel.

Hins vegar kom strax í ljós þegar æfingin fór af stað að staðsetning SSS var alltof nálægt SLY til þess að
raunhæft væri að vera með talningu inná SSS, en það er eitt af hlutverkum gæslustjóra. Þá gerði flutningur
á slösuðum innan SSS það einnig að verkum að ekki var hægt að telja.

Eina talningin á slösuðum var því út úr SSS og gekk hún upp þegar æfingin var gerð upp.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Ljóst er að þar sem ekki eru fyrirfram skilgreindir staðir, t.d. í byggingum, fyrir SSS þarf að staðsetja þann
stað í meiri fjarlægð frá SLY en þarna var.

4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Verkefni gæslustjóra gengu almennt vel fyrir sig þó svo að í hans hópi voru einungis 2 lögreglumenn og 2
björgunarsveitarmenn. Gæslustjóri þurfti að sjá um móttöku á þyrlu og fann hann hentugan stað mjög fljótt
til þess.
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Í ytri lokanir voru aðilar frá björgunarsveitunum og stóðu þeir sig með sóma og voru í góðu sambandi
við gæslustjóra þegar aðilar komu að lokun og vildu fá að komast inn fyrir, s.s. fjölmiðlamenn.

Hins vegar er ljóst að á raunverulegum slysavettvangi þyrfti lögreglumenn með björgunarsveitarfólki
við ytri lokanir, reynslan hefur sýnt okkur það.
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Gæslustjóri skýrsla; Þórarinn Jóhannesson/ Ólafur Hjörtur Ólafsson
1. Starfseining

Skýrsluritari/ar:

Lögreglan á Norðurlandi eystra

ÞJ/8525 og ÓHÓ 0244

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Gæslustjórn

3. Hvar var viðkomandi staddur á meðan á æfingu stóð?
Á slysavettvangi, SSS innri og ytri lokun
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Fyrir okkur var þessi kynning á viðbragðsáætluninni og skrifborðsæfing á föstudeginum nægjanleg til að
setja okkur inn í verkefnið og undirbúa okkur fyrir þau hlutverk sem okkur var ætlað að leysa af hendi
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis á æfingunni sjálfri:
Lögreglan er yfirleitt með fyrstu aðilum sem koma að slysum og fannst okkur svolítið óeðlilegt að þegar við
vorum varla komnir á vettvang og ekki farnir að skoða hann að þá var vinna björgunaraðila sem yfirleitt
koma miklu seinna farin í gang. Spurning um að tímasetja fyrstu aðila inn á vettvang sem væri nær þeim
raunveruleika sem yrði.
Vissum ekki hvaða björgunaraðilar voru komnir á staðinn en að öllu jöfnu eiga þeir að fara í gegn um innri
lokanir hjá okkur.
Talning inn á SSS var illviðráðanleg þegar leið á æfinguna . Þar sem SSS var í þremur tjöldum og fóru
björgunaraðilar að fara með slasaða í öll tjöldin í einu. Sérstaklega þegar grænir náðust ú túr rútunni . Var
þá ákveðið að einbeita sér að talningu út en reynt var að fylgjast með hvað væru margir svartir, rauðir, gulir
og grænir inni í tjöldum hverju sinni til að geta gefið VST einhverja hugmynd um hvað margir væru eftir.
Einnig var farið að færa slasaða á milli tjaldanna inni á SSS þannig að talning inn ruglaðist.
Nauðsynlegt er fyrir verkþáttastjóra að þeir sem með fjarskipti í eyru en við sáum að aðhlynningarstjórinn
var í vandræðum vegna þess að þau heyrðu ekki þegar kallað var á þau eða að hávaði frá þyrlunni varð til
þess að ekkert heyrðist. Spurning um heyrnahlífar fyrir verkþáttastjóra. VST og gæslustjóri hafa þennan
búnað í sínum aðgerðakistum.
4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
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Okkar hluti gekk vel fyrir sig enda engin ágangur utanaðkomandi aðila á vettvanginn .
Fjarskipti okkar við lokunarpóst og svo VST skv fjarskiptaplani gengu mjög vel fyrir sig.
Góður skilningar var á milli flutningastjóra og gæslustjóra um að við þyrftum að vita hverjir færu út af
svæðinu og hvenær. Samskipti milli gæslustjóra,flutningastjóra og aðhlynningarstjóra fóru mikið fram
munnlega á vettvangi (við SSS) og gekk það vel að okkar mati.
Endanleg talning út af SSS var rétt.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis á æfingunni sjálfri:
Æfing sem þessi skilaði sér vel til okkar og gerir okkur betur í stakk búna til að vinna samkvæmt
almannavarnaskipulagi og einnig að sjá viðbúnað sem slys af þessari stærðargráðu gefa af sér.
Fjarskiptaplanið virkaði vel
More is better

Hópslysaæfing í Eyjafirði - Skýrsla

Blað 29 af 33

Ráðgjafi leikara ; Soffía Helga Valsdóttir
1. Viðfang (Verkþáttur eða verkefni)

Ráðgjafi/ar:

Leikarar og föðrun

Soffía Helga Valsdóttir

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Sjálfboðaliðar
3. Hvar var viðkomandi ráðgjafi staddur á meðan á æfingu stóð?
Í leikaramiðstöð, á vettvangi og á SSS
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Undirbúningur æfingarinnar gekk að megninu til mjög vel. Fékk þó að vita seint að ég þyrfti að taka þátt í
þeirri vinnu að redda leikurum en það gekk vel þrátt fyrir það.
Leikarar þurftu að bíða þó nokkuð lengi eftir súpunni þegar í VMA var komið. Flest þeirra voru komin frekar
snemma og voru köld og svöng og hefðu þegið að fá t.d pizzu fljótlega í staðinn fyrir súpuna.
Förðunarbúnaður var fengin að láni frá ISAVIA og þurfti að senda hann að sunnan. Á tímabili leit út fyrir að
búnaðurinn myndi ekki koma tímanlega til akureyrar
Mælist til þess að almannavarnanefndirnar á norðurlandi taki sig saman og eignist sinn eigin föðrunarbúnað
svo ekki þurfi að stóla á aðra.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Björgunarmenn hefðu matt tala meira við sjúklingana, útskýra hvað væri að gerast og verja betur fyrir
klippivinnu og glerbrotum. Eftirá töluðu leikarar um að óþægilegt hefði verið að vera nálægt rúðunum í
strætisvagninum þegar þær voru brotnar. Þrátt fyrir ítrekuð fyrirmæli í undirbúningi leikara fyrir æfinguna
sögðu þau ekkert við björgunarmenn. Tek þó fram að margt var til fyrirmyndar
4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
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Stefnt var að því að hafa 40 sjúklinga og enduðu þeir í að vera 41. Leikarar komu héðan og þaðan ,
unglingadeildir Súlna og Dalbjargar, fjölskyldumeðlimir þeirra sem komu að æfingunni, skátahópur,
starfsmenn ISAVIA og eins var leitað til leikaravals í VMA. Yngsti var 10 ára og elsti 61 árs.
Leikaramiðstöð var í VMA og var aðstaðan til fyrirmyndar. Nægt pláss og nógur mannskapur til að farða.
Þeir sem tóku þátt í förðuninni voru Svanhvít og Hugrún frá Súlum, Ásta Eydal, Guðrún og Halldóra frá
slysavarnarfélaginu og svo Jón Brynjar frá Rauða krossinum. Svandís og ásta fylgdust einnig með leikurum á
vettvangi. Samtals voru þetta því 7 manns sem sáu um undirbúning, förðun og eftirlit leikara.
Leikarar voru tilbúnir kl 09:30, 45 mínútum á undan áætlun. Því gafst nægur tími til að ganga frá og smyrja
nesti.
Það var frekar kalt þegar æfingin fór fram en nóg var af teppum frá upphafi og virtist leikurum ekki vera
kaldara en eðlilegt þykir á æfingum sem þessum.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Allir leikarar fundust og allir skiluðu sér í hús. Einum var kippt ú túr æfingunni í smá stund þar sem hann fékk
smá hlut í augað en snéri sér svo aftur að leiknum þegar búið var að redda því.
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Rýniskýrsla frá vettvangsstjóra barst ekki
Ráðgjafi vettvangsstjórnar; Friðgerður Br Jónsdóttir AVD :
1. Viðfang (Verkþáttur eða verkefni)

Ráðgjafi/ar:

Vettvangsstjórn/Vettvangsstjóri

Friðgerður Br Jónsdóttir

2. Hvaða starfseiningar unnu að þessum verkþætti/verkefni
Vettvangsstjóri
3. Hvar var viðkomandi ráðgjafi staddur á meðan á æfingu stóð?
Á vettvangi og við vettvangsstjórabifreið
4. Nefnið nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur og gerið tillögur að úrbótum.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Skrifborðsæfing var haldin degi fyrir æfingu og var þar vel mætt af þeim sem sinntu þessum verkþætti á
æfingunni sem var mjög gott og góður undirbúningur fyrir æfinguna.
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Vettvangsstjóri sem er reyndur lögreglumaður vissi alveg hvað hann átti að gera, einnig þeir sem störfuðu
með honum í vettvangsstjórn. Vettvangsstjóri var fljótur að ná yfirsýn yfir vettvanginn.
Vettvangsstjórn skipti með sér hlutverkum strax þannig að hver og einn vissi alveg til hvers var af honum
ætlast.

4. Nefnið nokkur atriði sem fóru vel.
Undirbúnings- eða æfingarlegs eðlis:
Allir voru vel undirbúnir fyrir æfinguna
Framkvæmdar- eða úrlausnarlegs eðlis
Fumlaus vinnubrögð og greinilegt að þarna voru vanir menn að vinna vinnuna sína
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Niðurstöður
1. Leikarar og viðbragðsaðilar voru ánægðir með æfinguna og töldu hana gagnlega
2. Undirbúningur æfingarinnar gekk vel
3. Viðbragðsaðilar í umdæminu vinna vel saman. Sýna hvor öðrum virðingu og tillitssemi
4. Boðunin gekk mjög vel og skilaði sér til allra sem áttu að fá boð varðandi æfinguna
5. Rýnifundur markviss og skilvirkur
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