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Bráðaflokkun og áverkamat

Markmið

• Að nýta “mannskap og tæki” á sem bestan 
hátt miðað við aðstæður

• Að réttur sjúklingur fari á réttan stað á réttum 
tíma

Í hópslysi getur verið skortur á mannskap, tækjum 
og þekkingu miðað við ríkjandi aðstæður



Baron Dominique Jean Larrey

Napoleon

Líflæknir Napoleons

innleiddi bráðaflokkunina

Markmið:

Að koma lítið slösuðum

aftur í stríðið



Hvaða eiginleika þurfa 
bráðaflokkunarkerfi að hafa
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Mörg góð kerfi til 



Bráðaflokkun  á Íslandi 
Einföld viðmið

Ekki hægt að gera 

nákvæma líkamlega 

skoðun á slysstað



Bráðaflokkun og áverkamat
Afhverju
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BrBrááðaflokkunðaflokkun ÁÁverkamat verkamat áá SSSSSS

og og íí sjsjúúkraflutningumkraflutningum

HHæægt að nota við gt að nota við ““mengunmengun””

HHæægt að nota gt að nota íí daglegu starfidaglegu starfi



Þeir sem bráðaflokka

Markmið: Upplýsingar um réttan 
fjölda sjúklinga í réttum lit á
skömmum tíma til talningarstjóra

Þeir sem bráðaflokka eiga að 
bráðaflokka þar til 
áverkamötin eru búin eða að 
ekki eru fleiri sjúklingar.

Undantekning: 1. Að opna 
öndunarveg, ef á þarf að 
halda, og halda opnum (þeir 
eða aðrir). 2. Að stöðva miklar 
blæðingar hjá viðkomandi.



Sá sem bráðaflokkar

Beltistaska

Bráðaflokkunarspjald    1 stk.

Áverkamöt  20 stk. og forflokkuð

Rauð     5

Gul        6

Græn    9

Bráðabarnastika           1 stk.

Merkingar fyrir látna    5 stk.

Merkingar fyrir eitranir, 
geislavá og smithættu 20 stk.

2 blýantar og 5 ljósstautar

Réttar upplýsingar til talningarstjóra á 30 mín.



Einföld viðmið – lífsmörk á slysstað

Merkt við lit og tölu eftir flokkun

Áverkamat hengt á úlnlið eftir flokkun



Bráðaflokkun
1.1. Ungur karlmaður Ungur karlmaður með kviðmeð kviðááverka, gengur verka, gengur 

ekki, svarar tali, ekki, svarar tali, ööndun 38, pndun 38, púúls 139ls 139

Forgangur 1Forgangur 1

Forgangur 2Forgangur 2

Forgangur 3Forgangur 3

LLáátinntinn



Bráðaflokkun
1.1. Ungur karlmaður Ungur karlmaður með kviðmeð kviðááverka, gengur verka, gengur 

ekki, svarar tali, ekki, svarar tali, ööndun 38, pndun 38, púúls 139ls 139

Forgangur 1Forgangur 1

Forgangur 2Forgangur 2

Forgangur 3Forgangur 3

LLáátinntinn



Bráðaflokkun



Bráðaflokkun

Forgangur 1

Forgangur 2

Forgangur 3

Látinn



Bráðabarnastikan
50-80 sm, 80-100 sm, 100-140 sm, >140

Börn hafa önnur lífsmörk en fullorðnir. Bráðabarnastikan er 
notuð til að mæla lengd barns og ákveða forgang miðað við 
lengd og lífsmörk.

Nokkrar reglur

Barn sem er minna en 50 sm eða yngra en 3. mánaða er 
alltaf í forgangi 1.

Barn sem er 50-100 sm er annaðhvort í forgangi 1 eða 2.

Þegar barn er meira en 140 sm á að nota bráðaflokkun 
fullorðinna.

Barn sem er fastklemmt er í forgangi 1.

















Bráðabarnastikan fyrir börnin
2.2. 68 68 smsm barn,barn, horfir horfir áá þig, hreyfir hendur og þig, hreyfir hendur og 

ffæætur, ltur, líítill skurður till skurður áá hhööfði, fði, ööndun 27, pndun 27, púúls 170ls 170

Forgangur 1Forgangur 1

Forgangur 2Forgangur 2

Forgangur 3Forgangur 3

LLáátiðtið



Bráðabarnastikan fyrir börnin
2.2. 68 68 smsm barn,barn, horfir horfir áá þig, hreyfir hendur og þig, hreyfir hendur og 

ffæætur, ltur, líítill skurður till skurður áá hhööfði, fði, ööndun 27, pndun 27, púúls 170ls 170
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Bráðabarnastikan fyrir börnin
4.4. 132 132 smsm barn með kviðarbarn með kviðarááverka, svarar ekki, verka, svarar ekki, 

ööndun 37, pndun 37, púúls 166ls 166

Forgangur 1Forgangur 1

Forgangur 2Forgangur 2

Forgangur 3Forgangur 3

LLáátiðtið



Bráðabarnastikan fyrir börnin
4.4. 132 132 smsm barn með kviðarbarn með kviðarááverka, svarar ekki, verka, svarar ekki, 

ööndun 37, pndun 37, púúls 166ls 166
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Bráðabarnastikan fyrir börnin

5.5. 152 152 smsm barn,barn, gengur ekki vegna gengur ekki vegna ááverka verka áá
ganglimum, ganglimum, ööndun 18, pndun 18, púúls 100, vel vakandils 100, vel vakandi

Forgangur 1Forgangur 1

Forgangur 2Forgangur 2

Forgangur 3Forgangur 3

LLáátiðtið



Bráðabarnastikan fyrir börnin
5.5. 152 152 smsm barn,barn, gengur ekki vegna gengur ekki vegna ááverka verka áá

ganglimum, ganglimum, ööndun 18, pndun 18, púúls 100, vel vakandils 100, vel vakandi

Forgangur 1Forgangur 1

Forgangur 2Forgangur 2

Forgangur 3Forgangur 3

LLáátiðtið

Notið bráðaflokkun fullorðinna



Hverjir geta bráðaflokkað ?

Læknar
Hjúkrunarfræðingar

Sjúkraflutningsmenn
Lögreglan

Björgunarsveitir



Áverkamatið – sjúkraskrá slasaðra á SSS



Eftir hverja bráðaflokkun er áverkamatið 
hengt á hinn slasaða

Raðnúmer áverkamatsins fylgir hinum 
slasaða

Áverkamatið er sjúkraskrá slasaðra á SSS



Bráðaflokkun og áverkamat 
gerir gott almannavarnakerfi betra



Rétt bráðaflokkun?

Spurningar


