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Kæru kandídatar! 

 

Við bjóðum ykkur velkomin til starfa á Landspítala. 

Þessi handbók hefur verið tekin saman til að auðvelda störf á deildum við 

upphaf kandídatsársins. Hún inniheldur ýmsar gagnlegar upplýsingar sem 

tengjast klínísku starfi. Bókin passar í sloppvasann, þannig að hægt sé að 

grípa til hennar þegar á þarf að halda.  

Allt uppflettiefni sem kandídatar þurfa á að halda í daglegu vinnuumhverfi 

sínu er nú aðgengilegt á upplýsingasíðu/símaskrá Heilsugáttar. Enn 

fremur er fjölda gagnlegra leiðbeininga að finna á vef Landspítala. Flestar 

leiðbeiningar og gögn er að finna í Brunninum undir fyrirsögnunum 

„Hjálpargögn“, „Ráðgjöf og þjónusta“ og „Reglur, leiðbeiningar, 

handbækur“. Þið eruð sérstaklega hvött til að kynna ykkur vel efni undir „Í 

neyð” en þar er meðal annars viðbragðsáætlun spítalans og leiðbeiningar 

um endurlífgun.  

Bókin er endurskoðuð árlega. Ábendingar um innihald og efnistök eru vel 

þegnar. 

Upplýsingar fyrir kandídata á vef Landspítala 

http://www.landspitali.is/kandidatar 
  

 

Við óskum ykkur góðs gengis á kandídatsárinu á Landspítala! 
 

Sigrún Ingimarsdóttir, verkefnastjóri, og Inga Sif Ólafsdóttir, kennslustjóri,  

Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga 

Hrund Sch. Thorsteinsson, deildarstjóri menntadeildar 

 

   Menntadeild, Landspítala 

Ármúla 1a (2. hæð), 108 Reykjavík 

símar: 543-1475, 825-3682, netfang: sigruni@landspitali.is 

Landspítali 2018 

  

http://www.landspitali.is/kandidatar
mailto:sigruni@landspitali.is
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Upplýsingar á netinu 

 

Ytri vefur Landspítala: www.landspitali.is 

Innri vefur Landspítala: http://innri.lsh.is/nam-og-visindastarf/  

Á upplýsingasíðu/símaskrá Heilsugáttar er að finna safn upplýsingatengla sem kandidatar þurfa á að halda í 
daglegu starfi og er reglulega uppfært til að endurspegla nýjustu útgáfu á hverjum tíma. Þetta safn er að 
finna undir „Kennsla lækna“. Hver deild gerir síðan sína upplýsingasíðu eftir því sem við á, s.s. verklag innan 
deildar.   

 

 

Sjálfsþjónusta Vinnustundar - leiðbeiningar 
Vefur LandspítalaORRI/VINNUSTUND Notendanafn og aðgangsorð 

 

Mikilvægar vefslóðir 
Á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) eru hlekkir í ýmsar gagnlegar vefsíður, m.a. eftirfarandi: 

 Atvik, skráning, tilkynning og viðbrögð: http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-

eftirlit/heilbrigdisthjonusta/oryggi/atvikaskraning/  

 Klínískar leiðbeiningar: http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/klininskar-

leidbeiningar/  

 Lög um landlækni og lýðheilsu: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007041.html  

 Rafræn sjúkraskrá: http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/rafraen-

sjukraskra/  

 Sýkingavarnir: http://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/  

 Öryggi og réttindi sjúklinga: http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-

heilbrigdisthjonustu/oryggi-og-rettindi-sjuklings/  

 

Læknisfræðilegir útreikningar 
Á vefnum www.mdcalc.com er a finna forrit fyrir ýmsa læknisfræðilega útreikninga.   

http://www.landspitali.is/
http://innri.lsh.is/nam-og-visindastarf/
http://www.landlaeknir.is/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/oryggi/atvikaskraning/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/oryggi/atvikaskraning/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/klininskar-leidbeiningar/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/klininskar-leidbeiningar/
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007041.html
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/rafraen-sjukraskra/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisthjonusta/rafraen-sjukraskra/
http://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/oryggi-og-rettindi-sjuklings/
http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/oryggi-og-rettindi-sjuklings/
http://www.mdcalc.com/
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Ráðgjöf sérfræðilækna 
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Beiðni um ráðgjöf – símaráðgjöf þegar fengin 

Beiðni um ráðgjöf er búin til í Eyðublöðum í Sögu. Blaðið er sótt í kaflann "Bréf" eða í hnappinn "Öll 
eyðublöð". Notandi velur samskipti síns faghóps (lækningar, hjúkrun o.s.frv) og bætir beiðni um ráðgjöf við 
þar. 

 

Beiðnin er fyllt út eins og við á. 

 

Þegar ráðgjöf er veitt í síma skal velja „Símaráðgjöf þegar fengin” og skrá ráðgjöfina í kaflann  

„Sjúkrasaga og rannsóknir” inn á beiðninni.  
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Til hagræðis og til að bæta skipulag samskiptanna er mælt með að nota flýtitextann: „Símaráðgjöf – 
SBAR” og bæta svo við eins og við á. 

 

Til að sækja flýtitexta er klikkað á <ctrl><shift>t og flýtitextinn valinn „Vista og velja” 

 

 
 

Dæmi um texta í SBAR stíl 
 

S(taðan): 67 ára karl með lungabólgu 

B(akgrunnur): DM2, fyrri saga um stroke, hætta á ásvelgingu 

A(thuganir): lífsmörk stöðug, mettun 94% á 2LO2 í nös, slímuppgangur og brak heyrist basalt hæ. megin, 
vægt hækkuð hvít, RTG: íferð í lobus inferior dxt. 

R(áðleggingar): Augmentin 1 g x3 iv og innlögn í nokkra daga 

 

Velja skal deild sem óskað er ráðgjafar frá. Þá sjást símanúmer ráðgjafar þeirrar deildar. Athugið að ávallt 
skal hringja í ráðgjafanúmer fyrst áður en valið er að „Senda“ beiðni. 
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Þegar beiðnin hefur verið fyllt út er ýtt á „Senda”.  Þá fer beiðnin á vinnulista ráðgjafadeildar og blaðið hefur 
verið staðfest.  Sama gerist ef valið er eingöngu að staðfesta beiðnina. 

Ef ákveðinn viðtakandi er valinn, fær hann skilaboð í Sögu/Heilsugátt. 

Inn í kaflann „Niðurstaða og ráðleggingar berist einnig til“ kemur sjálfkrafa sá sem er skráður 
ábyrgur fyrir lotunni þegar beiðnin er búin til undir lotu. 
 

Vinnulisti - flipinn Beiðnir 
Beiðnir um ráðgjöf fara í flipann „Beiðnir" í Vinnulista deildar. 

Þar er haldið utan um allar ráðgjafabeiðnir óháð forgangi. Í efri hluta gluggans sjást þær beiðnir sem eftir er 
að svara innan valins tímabils en í neðri glugganum eru 2 flipar.  Annars vegar sjást svör þeirrar beiðnar sem 
valin er í efri glugga og hins vegar svör við fyrri beiðnum um ráðgjöf vegna sjúklings. 

Hægt er að skoða annað tímabil og aðrar deildir sem notandi hefur aðgang að. Einnig er hægt að skoða allar 
beiðnir, hvort sem þeim hefur verið svarað eða ekki með því að velja „Ný leit" og taka hakið af í einungis 
ósvaraðar.  
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Tvísmellt er á beiðni til að opna hana og smellt á „Svara“til að svara beiðninni. Það er mikilvægt til að beiðni 
og svar séu tengd og staða beiðni verði rétt í ferilsögu blaðs og fari af beiðnalistanum þegar búið er að svara. 

 

Hægt er að svara sömu beiðni oftar en einu sinni. Þegar beiðni hefur verið svarað sést fjöldi svara og svörin 
sjást í „Svarblöð“ í neðri glugganum.   

Ef símaráðgjöf hefur þegar verið veitt er skráð: „Ráðgjafasvar yfirfarið og samþykkt": 

 

Hægt er að sækja flýtitexta með <shift><ctrl>t inn í textasvæðinu í kaflanum „Niðurstaða og ráðleggingar”.   

 

 

Velja flýtitextann og klikka svo á „Vista og velja”. 

Þegar ráðgjöf hefur verið fyllt út skal ávallt staðfesta! 

Beiðandi fær skilaboð í Sögu/Heilsugátt þegar ráðgjöfin er staðfest. 
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Skráning og upptaka fyrirmæla í Heilsugátt 

Verklagsregla 

Markmið og umfang 
Verklagsreglan gildir um skráningu og upptöku fyrirmæla í Heilsugátt er varða meðferð sjúklinga á 
Landspítala. 
 

Tilgangur með verklagsreglunni er að: 
 Tryggja öryggi sjúklinga og gæði þjónustu 

 Tryggja varðveislu, skráningu og upptöku fyrirmæla á rafrænu formi í Heilsugátt 
 Tryggja aðgengi og rekjaleika gagna 

Markmið með verklagsreglunni er að: 
 Tryggja öryggi sjúklinga með betri yfirsýn og bættu aðgengi að fyrirmælum og stöðu þeirra 

 Tryggja samfellu í skráningu 
 Tryggja markvissa miðlun upplýsinga milli heilbrigðisstétta um skráningu og upptöku fyrirmæla um meðferð 

sjúklinga 

Ábyrgð og eftirfylgni 
Yfirlæknar eru ábyrgir fyrir að læknar skrái fyrirmæli og hjúkrunardeildarstjórar eru ábyrgir fyrir að hjúkrunar-
ræðingar/ljósmæður/heilbrigðisritararar á deild sem eiga að taka upp fyrirmæli geri það. Þessir stjórnendur eru því 
ábyrgir fyrir því að verklagsreglunni sé framfylgt. Sérfræðilæknar, deildarlæknar, aðstoðarlæknar, sérfræðingar í 
hjúkrun, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og heilbrigðisritararar eru ábyrgir fyrir skráningu og upptöku fyrirmæla 
sjúklinga í þeirra umsjá. 

Framkvæmd 
Rafræn fyrirmæli eru skráð í Heilsugátt á síðu sjúklings. Þegar sjúk lingur hefur verið valinn, birtist hnappurinn 
"Fyrirmæli" ofarlega til vinstri á skjá. Þar er hægt að gefa almenn fyrirmæli, fyrirmæli um mælingar, rannsóknir, 
fyrirmæli til blóðbanka, gát, lyf og annað. 

 

 

 

Fyrirmæli má flokka í tvennt: 

 Föst (standing order): Fyrirmæli sem standa þar til annað er ákveðið. Unnt er að breyta þeim eða óvirkja 
(seponera) í fyrirmælaglugga. Breytingarsaga er vistuð og sést með því að virkja þá tilteknu sýn. 

 

 

Í  þennan  flokk  falla  t.d.  fyrirmæli  um  lífsmörk,  fótaferð/rúmlegu,  föstu/fæði,  sírita,  mælingu 
vökvajafnvægis/þyngdar og geðtengda gát. 

 Stök: Fyrirmæli gefin í eitt tiltekið skipti. Í þennan flokk falla t.d. fyrirmæli um blóð- og þvagrannsóknir, ræktanir, 
röntgenrannsóknir og beiðni um ráðgjöf. 

Staða  rafrænna  fyrirmæla  sést  annarsvegar  á  skjáborðum  deilda  og  hinsvegar  í  Heilsugátt  á „Sjúklingasíðu" 
undir „Fyrirmæli". Fyrirmælin geta haft stöðuna „Óunnið/Óafgreitt", „Í vinnslu" eða „Lokið". Reglan er að standandi 
fyrirmæli séu sett í stöðuna „Í vinnslu" þar til þau eiga ekki lengur við, en stök fyrirmæli eru sett í stöðuna „Lokið" 
þegar fyrirmælin hafa verið tekin upp. 

Til að hægt sé að re kja upptöku fyrirmæla er mikilvægt að starfsmaður sem gefur eða tekur upp fyrirmæli 
sé innskráður í Heilsugátt á sínu notandanafni en ekki á deildaraðgangi skjáborðs. 

Fyrirmæli gefin og tekin upp 
Við innlögn sjúklings getur læknir valið fyrirmæli úr sniðmátum eða fært þau beint inn. Ef læknir sendir beiðni fyrir 
blóð/myndgreiningarrannsókn þá merkist hún sjálfkrafa „afgreidd” í fyrirmælum. Aðrar rannsóknarbeiðnir þarf að 
gefa fyrirmæli um og útbúa beiðnir líka. Þetta á einnig við um beiðni um ráðgjöf, hún er send í Sögu og fyrirmæli 
gefin um hana í Heilsugátt. 
Hjúkrunarfræðingar/ljósmæður og heilbrigðisritararar (ritarar deilda)yfirfara fyrirmæli sjúklings reglulega á 
sjúklingasíðu í Heilsugátt og fylgjast með stöðu fyrirmæla á skjáborði (Óunnið, Óafgreitt, í vinnslu, lokið) 

Þegar fyrirmæli eru gefin sem þarfnast bráðrar athugunar þá skal læknir upplýsa viðkomandi 
hjúkrunarfræðing/ljósmóður/heilbrigðisritarara (eftir því sem við á) strax um þau. Í bráðatilvikum eru 
munnleg fyrirmæli gefin og skráð síðar með rafrænum hætti. 



11 

 

Sýkingavarnir 

Grundvallarsmitgát eru ákveðin vinnubrögð sem ávallt skal viðhafa í umgengni við sjúklinga til að draga úr 
líkum á dreifingu örvera, óháð því hvort vitað er að þeir séu smitandi eða ekki.  

Grundvallarsmitgát gerir meðal annars ráð fyrir að a) allir sjúklingar geti verið smitandi og að allir 
líkamsvessar geti innihaldið smitandi örverur, b) starfsfólk noti hlífðarbúnað ef hætta er á 
líkamsvessamengun og ef sjúklingar eru með einkenni sýkinga og geta verið smitandi, c) starfsfólk hreinsi 
ætíð hendur samkvæmt fimm ábendingum fyrir handhreinsun.  

Stunguóhöpp geta valdið því að starfsmenn smitast af örverum eins og lifrarbólgu B, C eða HIV. Rétt 
umgengni við beitta og oddhvassa hluti og notkun á öryggisnálum/hlutum er mikilvæg til að fyrirbyggja 
stunguóhöpp. Verði stunguóhapp er mikilvægt að fylgja leiðbeiningum um viðbrögð við 
stunguóhappi og að fylla út atvikatilkynningu. Rétt notkun á hlífðarbúnaði 
dregur úr hættu á líkamsvessamengun og bólusetning gegn 
lifrarbólgu B veitir góða vörn gegn smiti. 

Viðbótarsmitgát – einangrun byggist á smitleiðum örvera. 

Örverur berast á milli einstaklinga með snertismiti, dropasmiti 
eða úðasmiti en einnig getur verið um blandaðar smitleiðir að 
ræða þ.e. snerti- og dropasmit og snerti- og úðasmit. 

Rétt vinnubrögð starfsmanna rjúfa þessar smitleiðir og rétt notkun 
hlífðarbúnaðar ver starfsmenn og aðra sjúklinga gegn smiti. 

Smitleiðir á sjúkrahúsum eru ýmsar eins og sést á myndinni.  

 

Handhreinsun 

Handhreinsun er mikilvægasta aðferðin til að rjúfa smitleiðir á sjúkrahúsum. Ef hendur eru sjáanlega 
óhreinar eða mengaðar líkamsvessum er handþvottur með vatni og sápu betri kostur við handhreinsun. Ef 
hendur eru sjáanlega hreinar og þurrar er handsprittun betri kostur við handhreinsun. Mikilvægt er að 
hreinsa alla fleti handanna og upp á framhandleggi. Þeir sem sinna sjúklingum mega ekki vera með skart á 
höndum (hringa, úr, armbönd og þ.h.), langar neglur, nalgalakk eða gervineglur.  

Á Landspítala er í gangi verkefnið „Með hreinum höndum“ sem tiltekur fimm ábendingar fyrir handhreinsun 
þegar sjúklingum er sinnt. Starfsmönnum ber að fylgja þessum ábendingum handhreinsunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://heitur/focal/gaedahandbaekur/gnhljosm.nsf/0/CA5B08E209688EDE002579A60037D124
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Skimun sjúklinga fyrir ónæmum bakteríum                             

við komu/innlögn 

 

Starfsmenn sem kalla inn og taka á móti sjúklingum eiga að skima fyrir ónæmum bakteríum (MÓSA, VÓE og 
BBL (AmpC, ESBL og Karbapenemasi) á eftirfarandi hátt: 

1. Skoða smitgátararm í snjókorni Sögu og athuga hvort komi fram upplýsingar um einangrun og/eða 
sýnatöku.  

2. Afla upplýsinga hjá sjúklingi, forráðamanni eða aðstandenda um hvort sjúklingur uppfylli skilmerki fyrir 
einangrun og/eða sýnatöku. Sjá nánar í gæðahandbók Landspítalans skimun sjúklinga fyrir VÓE, MÓSA og 
BBL-myndandi bakteríum. 

 

 

 

 

 

 

http://heitur/focal/Gaedahandbaekur/gnhSkurda.nsf/0/413BAD5193BAD1F700257DEC00359C69
http://heitur/focal/Gaedahandbaekur/gnhSkurda.nsf/0/413BAD5193BAD1F700257DEC00359C69
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Tékklisti fyrir innlögn á lyflækningasviði 

 

Skrifað læknabréf/bráðasjúkraskrá frá deildarlækni á bráðamóttöku þarf að vera tilbúin áður en 
beiðni um innlögn á lyflækningateymi liggur fyrir 

 

1. Læknar á Bráðamóttöku ákveða innlögn, gera bráðamóttökuskrá og leggja upp byrjunarplan. Sjúklingar leggjast 

inn á bráðalyflækningadeild A2, hreyfiteymi eða beint á sérgreinateymi háð innlagnarástæðu. 

2. Innlagnarstjóri ákveður innlagnarpláss. Hjúkrunarfræðingar á Bráðmóttöku hringja í vaktstjóra á innlagnardeild 

og tilkynna sjúkling á deild. Hjúkrunarfræðingur á deild hringir í vakthafandi unglækni. 

3. Nýir sjúklingar leggjast á teymi og á unglæknir að leitast við að skoða nýja sjúklinga innan 30 mín. eftir komu á 

deild.  

4. Fyrir sjúklinga sem leggjast inn þarf að gera komunótu og má þar vísa í upplýsingar úr bráðamóttökuskrá en ekki 

afrita texta beint. Mikilvægt er að skrá allar viðbótarupplýsingar við það sem fram hefur komið.  Mikilvægt að 

skrá lyf við komu. Ef þegar er búið að gera komunótu á A2/hreyfiteymi fyrir sjúkling sem síðan flyst á 

sérgreinateymi þarf ekki að gera nýja komunótu heldur aðeins að líta til sjúklings og gera stuttan dagál með 

helstu ástæðum þess að sjúklingur kom á deild og líðan sjúklings nú. 

5. Unglæknir hringir í sérfræðing í viðkomandi teymi til að láta vita að sjúklingur leggist inn á hans teymi og fá 

ráðleggingar um rannsóknir og meðferð.  

6. Setja þarf lyfjalista sjúklings inn í Therapy. 

7. Ganga þarf frá rafrænum fyrirmælum í Sögukerfinu (á sumum skurðdeildum eru notuð fyrirmælablöð). 

8. Gera SBAR nótu í heilsugáttinni. 
 

 

Leiðbeiningar fyrir útskrift 
Útskriftarteymi flæðisdeildar Landspítala er ráðgefandi fyrir deildir spítalans og sér m.a. um allar 

innlagnarbeiðnir á Landakot. Vinsamlega hafið samband við teymið ef upp koma vafamál. Sími á 

dagvinnutíma er 543-9309, netfang fyrir vaktir á bráðadeild eftir kl. 16:00 er 

utskriftarteymi@landspitali.is. Athugið að á deildum eru listar yfir það hver í útskriftarteymi sinnir 

hvaða deildum og símanúmer þeirra.  

Hafið fyrir reglu við upplýsingasöfnun að fá félagssögu, þ.e.a.s. aðstæður sem viðkomandi býr við, hvaða þjónustu 

hann var með fyrir innlögn, hvort hann býr í eigin húsnæði, með maka eða einn o.s.frv. 

1. Útskrifarnóta sem senda skal á sérfræðing í Sögunni: 

a. Stutt og hnitmiðuð sjúkrasaga og það sem skiptir máli í skoðun við innlögn. 

b. Rannsóknir við innlögn. 

c. Gangur í legu: Gott að hafa vandamálaliðað á lyflækningasviði. Á skurðlækningasviði segir maður hvaða 

aðgerð var gerð, hvenær og gangur í legu eftir aðgerð. 

d. Hvert sjúklingur útskrifast, á hvaða lyfjum, hver fylgir honum eftir. Gott að segja hver á að fá afrit af 

læknabréfinu. Taka fram hvar sjúklingur er í lyfjaskömmtun. 

e. Setja greiningar í samráði við sérfræðing. 

2. Lyfjakort: Prenta úr Theriak. Gott er að skrifa í athugasemdir við hverju lyfið er tekið. Muna eftir 

augndropum, sprautum og innúðalyfjum.  

3. Senda lyfseðla í apótek.  

4. Panta lyfjaskömmtun ef sjúklingur óskar. Ef hann er þegar í lyfjaskömmtun þarf að hringja og láta vita um 

lyfjabreytingar. Gott að gera það ekki síðar en daginn fyrir útskrift.  

5. Ef sjúklingur útskrifast á blóðþynningarlyfinu Kóvar þarf að hringja í segavarnir (s. 5005) og láta vita á hvaða 

skammti hann útskrifast. Ef sjúklingur hefur ekki verið á Kóvar áður þarf að senda beiðni til segavarna.  

6. Tilgreina ráðgert eftirlit og endurkomur. Panta endurkomutíma (hægt að biðja ritara) ef á þarf að halda.  

7. Gera bréf til sjúklings þar sem fram koma: Innlagnartími, greining, meðferð í legu, rannsóknir í legu, lyf við 

útskrift (skv. lyfjakorti), endurkomutímar og ráðleggingar um hvenær og hvert eigi að leita ef honum versnar. 

Á mörgum deildum er flýtitexti (úrskriftarleiðbeiningar). Afhenda sjúklingi þetta við útskrift.  

8. Tilgreina hver á að fá læknabréfið. 

  

mailto:utskriftarteymi@landspitali.is
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FAKTA, rafrænt upptökukerfi 

 

Upplestur almenn ráð 
Þess er gætt að:  

 stytta sögu sjúklings.  
 halda sig við efnið og forðast óþarfa orðaflaum.  
 kynna sér efnið, lesa í réttri röð þ.e. lesa nótur eftir uppsetningu þess eyðublaðs sem á við hverju 

sinni.  
 lesa alltaf greiningar og meðferð.  
 lesa stöðugt og forðast að fletta í pappírum með „uhm“ og „ah“ á milli, það styttir nótur.  
 ekki þarf að lesa lífsmörk og lyf, þau eru afrituð úr sjúkraskrá. 

 

Óþarfi er að biðja um afriti af röntgensvari þegar ekkert óeðlilegt sést á mynd, hægt er að haka við “ekkert 
brot”. Á bráðasviði eru svörin afrituð beint inn frá röntgendeild svo óþarfi er að diktera allt svarið. Ef tekið er 
við sjúklingi og ljúka á skráningu er óþarfi að lesa allt sem á undan er gengið nema það sem viðkemur 
seinnipartinum. 
 

Niðurstöður myndgreiningar, blóð- og þvagsýna þarf ekki að lesa upp. Það nægir að vísa í rannsóknasvörin í 
kerfunum ef þau er innan eðlilegra marka, þau eru afrituð þaðan. Vandað er til lesturs talna. Í skoðun er 
óþarfi að lesa upp þau atriði sem eru eðlileg eða stöðug.  
Dæmi: Hjartahlustun: S1 og S2, reglulegur taktur, engin auka- eða óhljóð  
Lungnahlustun: Hrein hlustun, án braks eða rhonchi.  
Þarna mætti segja: Hjarta- og lungnahlustun eðlileg.  

Nota lyklaborðið á símanum 
Hægt er að nota hnappana á lyklaborðinu til að stýra betur upptökunni 

Ef lagt er á meðan á upptöku stendur vistast upptakan. Sama virkni og ef valið er „#“. 

 

 

Nafn Lýsing 
Síma-

hnappur 

Rew.10s Bakkar 10 sek. og spilar skrá frá þeim stað. Hægt er að nota hnappinn oft í röð 1 

Forw.10s Áfram 10 sek. og spilar skrá frá þeim stað. Hægt er að nota hnappinn oft í röð 3 

Rew.2s Bakkar 2 sek. og spilar skrá frá þeim stað. Hægt er að nota hnappinn oft í röð 4 

Forw.2sec Áfram 2 sek. og spilar skrá frá þeim stað. Hægt er að nota hnappinn oft í röð  6 

Play f. start Spilar skrána frá upphafi 2 

Pause/Play Stopp og start spilun á skrá. Á ekki við að halda áfram með upptöku þá þarf að 
nota 8 

5 

Rec-App Byrjar upptöku frá þessum stað og skrifar yfir það sem kemur á eftir 8 

Rec-Ins Byrjar upptöku frá þessum stað og bætir inn í það sem er komið fyrir 0 

Rec-Owr Byrjar upptöku frá þessum stað og skrifar yfir það sem kemur á eftir meðan verið 
er að taka upp 

7 

Save+Quit Vistar og hættir # 

Delete Eyðir þessari upptöku. En spyr fyrst hvort það eigi að eyða henni 9 

New. Rec Byrjar á nýrri upptöku. Fyrri upptaka er vistuð  * 
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Innlestur í Fakta  
 

Lestur nóta er undirbúinn, gögn höfð tiltæk.  
Innskráning á rétta deild/svið með því að hringja í símanúmer viðkomandi sviðs:  

Svið / deild  Sími Svið / deild  Sími 

Aðgerðasvið  9649 Geðsvið  9631 

Barnaspítali Hringsins  9621 Kvennasvið 9637 

BUGL 9630 Lyflækningasvið  9638 

Bráða- og göngudeild 
G2/G3 

9650 Krabbameinsdeildir og 
líknardeild  

9639 

Endurhæfingarsvið  9625 Slysa- og bráðasvið 9648 

Flæðisvið - G2/G3  9648 Skurðlækningasvið  9647 

Geðdeild Hringbraut  9634 Taugalækningadeild  9632 

Geðdeild Kleppi  9633 Öldrunarsvið 9651 

 

Lesið inn:  

 Kennitala starfsmanns (sleppt ef hringt er úr farsíma frá LSH)  

 Nöfn á erlendum sjúklingum sem ekki hafa íslenska kennitölu 

1. Spurt er um forgang:  
a. Venjulegur  

b. Bráða (innlestur er merktur rauður ef hann á að skrifast fljótt) 

2. Spurt er um kennitölu sjúklings: Notandi velur # til að halda áfram. Löglegar kennitölur eru á forminu 
DDMMYY9999 fyrir almenna sjúklinga og svo DDMMYY* fyrir „gervisjúklinga“. Notandi velur # til að 
halda áfram.  

3. Spurt er um tegund innlesturs og viðkomandi númer skráð:  
 Innlagnarskrá (1)  

 Bráðasjúkraskrá (2)  

 Aðgerðarlýsing (3)  

 Dagáll (4)  

 Útskriftarnóta (5)  

 Læknabréf (6)  

 Sérfræðingsnóta (7)  

 Vottorð (8)  

 Annað (9) 

4. Sjálf upptakan hefst. Hægt er að nota hnappana á lyklaborðinu til að stýra upptökunni (sjá mynd)  

5. Upptaka er vistuð með því að velja # . Ef lagt er á meðan á upptöku stendur vistast upptakan (sama 
virkni og ef valið er #). 
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 Therapy / Lyfjafyrirmæli 
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Myndgreining að nóttu Landspítala 

Eftirfarandi tilmæli eru um verklag við myndgreiningu að nóttu og eru sett til að tryggja bestu nýtingu bjarga 
og að þjónusta sé veitt á viðeigandi tíma. Miðað er við tímabilið kl. 01-08 alla daga vikunnar. Fyrir vafaatriði 
er mikilvægt að bráðalæknir og röntgenlæknir hafi samráð sín á milli. 

Hefðbundnar röntgenmyndir 
Framkvæma skal hefðbundnar röntgenmyndir skv. beiðni bráðalæknis. Leitast verður við að halda þeim í 
lágmarki. Sjúklingum með minniháttar stoðkerfisáverka þar sem brotagrunur er lágur verði vísað í farveg 
næsta dag úr triage. Ekki verði teknar röntgenmyndir af gömlum vandamálum eða einkennum svo sem 
stoðkerfisvandamálum (lumbago, frosin öxl), chroniskum hósta o.þ.h. að næturlagi. Rannsóknir sem ekki 
hafa áhrif á bráðameðferð þarf ekki að framkvæma á nóttunni. 

 

 
 

TS rannsóknir 
 TS trauma: Rannsaka skal sjúklinga sem verða fyrir alvarlegum áverkum. 
 TS lungnaslagæðar: Rannsókn ekki framkvæmd að næturlagi nema grunur sé um meiriháttar 

lungnasegarek eða þar sem ábending er fyrir segaleysandi meðferð. 
 TS heili og hálshryggur: Fylgja skal gildandi leiðbeiningum um verklag við myndgreiningu á höfuð- 

og hálshryggjaráverkum. 
 Leit að AVM eða æðagúl á heilaslagæðum og flysjun í hálsæðum er ekki ábending fyrir rannsókn að 

næturlagi. 
 TS heili: Rannsaka skal sjúklinga með óútskýrt meðvitundarleysi ef grunur er um áverka eða 

blæðingu. Rannsaka skal sj. með krampaflog ef grunur er um áverka eða blæðingu. Rannsaka skal sj. 
með slag/brottfallseinkenni ef ábending er fyrir segaleysandi meðferð eða grunur um blæðingu. 
Rannsaka skal sj. með skyndilegan, slæman höfuðverk ef grunur er um heilablæðingu. Ekki ábending 
að næturlagi og rannsókn má bíða: grunur um fyrirferð: svimi; heilahimnubólga „fyrir mænustungu“ 
(sjaldnast er þörf á TS fyrir mænustungu); höfuðverkur annar en „skyndilegur, versti verkur“; óljós 
og/eða langvandi taugaeinkenni. 

 TS andlitsbein: Eru almennt ekki tekin að næturlagi. Undantekning: meiriháttar andlitstrauma. 
 TS ósæð: Rannsaka skal sjúkling ef grunur er um flysjun og/eða rof í ósæð með slæmum brjóstverk 

eða kviðverk. 
 TS kviðarhol: Rannsaka skal alla bráðveika sjúklinga, grunaða um rof á görn og/eða lífhimnubólgu 

eða alvarlega sjúkdóma í æðakerfi. Þar sem rannsókn að næturlagi er undanfari mögulegrar 
bráðaaðgerðar skal hafa samráð við viðeigandi skurðsérgrein. Nýrnasteinar, botnlangabólga, 
sarpbólga, brisbólga, ígerð, garnastífla eru ekki ábendingar fyrir myndatöku að næturlagi. 

Ómskoðun 
Rannsaka skal sj. með ákveðinn grun um snúning á eista. Rannsókn vegna áverka á pung í samráði við 
þvagfæraskurðlækni. Ómskoðun vegna annarra sjúkdóma í pung má bíða til morguns (eistalyppubólga, 
fyrirferð í eistum o.fl.). Ómskoðun af nýrum má bíða til morguns. Ómskoðun af lifur, gallvegum og brisi eða 
vegna gruns um bláæðasegasjúkdóma skal bíða til morguns. 

Segulómrannsóknir 
Bráðarannsóknir skal aðeins gera á völdum ábendingum  og skv. samráði við vakthafandi sérfræðing á rtg. 
Rannsóknir að nóttu þurfa að hafa afgerandi meðferðarafleiðingar. Aðgengi getur verið háð mönnun lækna 
og geislafræðinga á röntgendeild. 

 

 

 

 

Röntgenlæknir sinnir að öllu jöfnu ekki bráðatúlkun 
hefðbundinna rtg. rannsókna en þær eru þó túlkaðar við fyrsta tækifæri. 

 

 

 

 

 
Ef röntgenlæknir telur ekki ábendingu fyrir rannsókn eða að framkvæma eigi aðra  
rannsókn skal hafa samráð við vakthafandi bráðalækni (G2 s. 2011 og G3 s. 2012). 

 

Verklagsreglur þessar eru leiðbeinandi og koma ekki í stað faglegrar dómgreindar.  
Frávik frá þeim kallar á samráð milli vakthafandi sérfræðinga bráðadeildar og röntgendeildar. 
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Vaktir röntgendeildar Landspítala 

Þjónusta deildarinnar á vöktum er fyrir sjúklinga sem þurfa á bráðaþjónustu að halda og þar sem 
myndgreining getur ekki beðið af læknisfræðilegum ástæðum. 

Til að nýta skynsamlega þær bjargir sem röntgendeildin hefur yfir að ráða munu eftirfarandi 
verklagsreglur gilda á vöktum röntgendeildar. 

1. Hefðbundið röntgen af stoðkerfi: Röntgenlæknir sinnir að öllu jöfnu ekki bráðatúlkun rannsókna. 
2. Hefðbundið röntgen af lungum, kviðarhols- og þvagfærayfirlit: Röntgenlæknir sinnir að öllu jöfnu ekki 

bráðatúlkun rannsókna en þær eru þó túlkaðar við fyrsta tækifæri.  
3. Rannsóknir vegna steina í þvagfærum: Ekki framkvæmd milli kl. 23-08 nema skv. samkomulagi 

sérfræðings og röntgenlæknis. Vísast í verklagsreglur þvagfæraskurðlækna. 
4. Skyggni- og ómrannsóknir: Ekki framkvæmdar milli kl. 23-08  nema í sérstökum bráðatilvikum. 
5. Ísótóparannsóknir: Ekki framkvæmdar á vöktum nema með sérstöku samkomulagi sérfræðings og 

röntgenlæknis. 
6. TS rannsóknir: Rannsóknir við alvarlega áverka sem og við grun um heilablæðingu verða framkvæmdar 

allan sólarhringinn eins og hingað til og röntgenlæknir sinnir bráðatúlkun í öllum tilvikum. Aðrar TS 
rannsóknir verða ekki framkvæmdar milli kl. 23-08 nema í sérstökum bráðatilvikum. 

7. Segulómrannsóknir: Vaktaþjónusta er ekki í boði. Háð mönnun hvort unnt sé að framkvæma rannsóknina 
og eru þær aðeins gerðar á völdum ábendingum og skv. samkomulagi sérfræðings og röntgenlæknis. 

8. Æðaþræðingar og rannsóknarinngrip: Eru aðeins framkvæmdar skv. samkomulagi sérfræðings og 
röntgenlæknis. 
 Læknar sjúkrahússins eru beðnir að virða þessar reglur röntgendeildar sem eru komnar til af nauðsyn. Í 

ljósi breyttrar þjónustu á vöktum skal sérstaklega ekki óska eftir rannsóknum að nóttu þar sem ekki er 
óyggjandi ábending fyrir bráðarannsókn. 

 Röntgenlæknir mun eftir sem áður vera reiðubúinn til að aðstoða aðra sérfræðinga við túlkun 
bráðarannsókna í óvissutilvikum.  

 Í öllum tilvikum mun röntgendeildin senda frá sér fullnaðarsvar við rannsókn við fyrsta hentugleika eins 
og verið hefur. 

Ástungur og sýnatökur á röntgendeild 

Persónulegt samband / GSM-píp númer 
Blæðingarpróf 
Pláss á deild 
Sýni fer á deild / eða beiðnir fylgja sjúklingum 
1) Meginregla er að umbeiðandi læknir skal persónulega hafa samband við lækni á viðkomandi 

vinnustöð vegna ástungubeiðna. M.a. þarf að meta ábendingu fyrir inngripinu og fýsileika ástungunnar 
miðað við legu lesionar. Meta þarf bráðleika. 

2) Ef annan röntgenlækni þarf til að framkvæma inngripið skal sá er leitað er til vísa umbeiðandi lækni á 
þann sem framkvæma mun inngripið eða ef þess er ekki kostur taka við beiðninni til frekari umfjöllunar 
á röntgendeildinni. Umbeiðandi læknir á ekki sjálfur að þurfa að leita milli margra aðila eftir þjónustu. 

3) Á beiðni þarf að koma fram hvaða læknir er ábyrgur fyrir sjúklingi og með hvaða hætti er unnt að ná í 
hann (gsm númer, kalltækisnúmer). 

4) Fyrir ástungu þurfa að öllu jöfnu að liggja fyrir blæðingarpróf. Ef umbeiðandi læknir telur ekki ástæðu 
til þess að fyrir liggi blæðingarpróf þarf það að liggja fyrir skriflega á beiðninni. 

5) Sjúklingur skal vera fastandi í fjórar klukkustundir fyrir inngripið. 
6) Ef um ambulant sjúkling er að ræða þarf umbeiðandi læknir að sjá til þess að sjúklingur eigi víst pláss á 

deild til eftirlits eftir ástungu. 
7) Beiðnir fyrir sýnarannsóknir skulu fyllast út af umbeiðandi lækni. Ef beiðni kemur með sjúklingi 

getur sýni farið frá röntgendeild, annars fer sýni með sjúklingi til deildar. Sýni sem fara með sjúklingi til 
deildar eru á ábyrgð umbeiðandi læknis. Ef um sérrannsóknir er að ræða skulu viðeigandi umbúðir 
fylgja sjúkling. Umbeiðandi læknir þarf að koma ferskum sýnum til rannsóknar. 

8) Ef um ástungu á brjóstholi er að ræða getur verið ábending fyrir lungnamynd 2-4 tímum eftir ástungu. 
Beiðni um lungnamynd má vera hluti af ástungubeiðni. 

9) Beiðnir með sýnum verða að vera fylltar út af umbeiðandi lækni. Ef beiðni kemur með sjúkling getur 
sýni farið frá röntgendeild annars  fer sýni með sjúkling til deildar. 



20 

 

Brjóstverkur 

Grunur um brátt kransæðaheilkenni 

 

Verkferill
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Brjóstverkur 

Grunur um brátt kransæðaheilkenni 

 

Meðferð 
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 Flekainíð (Tambocor®) 
  200-300 mg í einum skammti p.o. 
  Má ekki nota hjá sjúklingum með blóðþurrðarsjúkdóm. 

 Sótalól 
  80-120 mg í einum skammti p.o. 

 Ekkert þessara lyfja má nota hjá sjúklingum með bráða hjartabilun. 

 

 Lyf til vendingar á gáttatifi 2 

 Diltíazem (Cardil®) 
  Skammtur p.o. er 60-90 mg (120-240 mg ef forðalyf) 

 Metóprólól (Seloken®) 
  5 mg i.v. allt að 3x á 5 mínútna fresti. 
  Skammtur p.o. er 25-50 mg. 
  Einnig má nota atenolol 25-50 mg p.o. 

  Forðist -blokka hjá sjúklingum með bráða hjartabilun 
 Digoxín (Lanoxin®) 

  Hleðsluskammtur 0,5 mg p.o. eða i.v. og 0,25 mg  
  eftir 4 og 8 klst. frá upphafsskammti. 
  Viðhaldsskammtur 0,0625-0,25 mg/dag. 

 Amíódarón (Cordarone®) 
  Má hugleiða í völdum tilfellum þegar erfiðlega gengur 
  að hægja á sleglahraða. 
  150 mg yfir 10 mínútur og síðan dreypi 1 mg/mínútu. 

 

 Lyf til að hægja á sleglahraða í gáttatifi 5 
 Einkenni sem fylgja gáttatifi er breytileg eftir sjúklingum. Algeng 

einkenni eru hjartsláttaróþægindi, mæði og úthaldsskerðing. Það er 
mikilvægt að reyna að tímasetja upphaf gáttatifs. Ef einkenni hafa 
staðið í <48 klst. má meðhöndla án undanfarandi blóðþynningar en ef 
tímalengd gáttatifs er >48 klst. þarf að blóðþynna sjúkling í a.m.k. 4 
vikur með fullri blóðþynningu og síðan skv CHA2DS2-VASC skori. Ef 

tímalengd er óviss skal meðhöndla eins og hún sé >48 klst.  

 Meðferð gáttatifs 1 

 Í völdum tilfellum má rafvenda án undangenginnar 
blóðþynningar þó tímalengd sé > 48 klst. Þá er rétt að gera 
hjartaómun um vélinda til að útiloka sega í vinstri gátt. Ef 
enginn segi sést má rafvenda en gefa þarf blóðþynningu í 
a.m.k. 4 vikur eftir rafvendingu. 

 Ef sjúklingur er óstöðugur vegna gáttatifs þarf að hugleiða 
rafvendingu tafarlaust án vélindaómunar. 

 

 Vélindaómun 6 

 Senda skal rafræna beiðni til biðlistastjóra Hjartagáttar (10-D) með 
viðeigandi upplýsingum. Tilgreina skal sérstaklega blóðþynningu og  
lækni sem annast eftirfylgd. 

 

 Beiðni um rafvendingu 4 

 Ef gáttatif hefur staðið í >48 tíma og til greina kemur að rafvenda 
sjúklingi þarf blóðþynningu með NOAC eða Kóvar með INR >2,0 í 
a.m.k. 3 vikur samfellt og halda þarf áfram meðferð i a.m.k. 3-4 vikur 
eftir árangursríka rafvendingu.  

 Sjúklingar með gáttatif (í köstum eða viðvarandi) sem hafa 
áhættuþátt fyrir segareki þurfa langtíma blóðþynningarmeðferð. 
Áhættuþættir segareks eru m.a. aldur >65 ára, sykursýki, 
háþrýstingur, fyrri saga um heilaáfall/skammvinna blóðþurrð í heila, 
stækkuð vinstri gátt og skertur samdráttur vinstri slegils (CHA2DS2-
VASC skor). 

 

 Blóðþynningarmeðferð hjá sjúklingum með gáttatif 3 

 Sótalól p.o. 40-120 mg x 2 
 Flekainíð (Tambocor®) p.o. 100 mg x 2 
 Dýsópýramíð (Durbis Retard®) p.o. 250 mg x 2 
 Amíódarón (Cordarone®) p.o. 200-400 mg á dag 
 Forðast skal að nota flekainíð og dýsópýramíð hjá sjúklingum 

með kransæðasjúkdóm eða hjartabilun. Fylgjast þarf með 
skjaldkirtilsprófum, lifrarprófum og lungnastarfsemi ef 
sjúklingur tekur amíódarón. 

 

 Lyf til að viðhalda sinustakti eftir vendingu gáttatifs 7 

Meta mögulega orsakaþætti 
 Lungnarek 
 Skjaldkirtill 
 Áfengisneysla 
 Háþrýstingur 
 Sýkingar (t.d. lungnabólga) 
 Ýmis örvandi lyf 
 

Óstabíll 
 Lágþrýstingur 
 Brjóstverkur 
 Hjartadrep 
 Hjartabilun 
 

 Hraðastjórnun og 
blóðþynning 

 Hugleiða aðra raf-
vendingu fljótlega 

 

EKKI SINUS 

GÁTTATIF 

 Rafvending eða 
 Lyfjavending2 
 Blóðþynning  með 

Kóvar eða NOAC 
 
 

<48 TÍMAR FRÁ  
UPPHAFI EINKENNA1 

>48 TÍMAR FRÁ  

UPPHAFI EINKENNA1 

VÆG EINKENNI ENGIN EINKENNI MIKIL EINKENNI 

 Hraðastjórnun5 ef 
hvíldarpúls >100 

 Blóðþynning3 
 

 Hugleiða tafarlausa rafvendingu 
 Hugleiða vélindaómun6 og 

rafvenda fljótlega 
 
 

 +/– hjartsláttaróreglulyf7 og 

 Blóðþynning í minnst 4 vikur  

 

Rafvending4 eftir a.m.k. 

4 vikna fulla 

blóðþynningu 

  Hraðastjórnun og 
blóðþynning eða 

 Hjartsláttaróreglu-
lyf7 og önnur 
rafvending 

 

SINUS ENGIN EINKENNI VÆG EINKENNI 

EKKI SINUS SINUS 

 Hraðastjórnun og 
blóðþynning 

 

Mat og meðferð á nýgreindu gáttatifi 
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Segavarnir 

 

Leiðbeiningar um segavarnarmeðferð og  

breytingar á segavarnarmeðferð í tengslum við aðgerðir 

 

Bein slóð: http://innri.lsh.is/Pages/15639 

 

Leiðbeiningar um það hvernig finna má leiðbeiningar um segavarnir á heimasíðunni: 

 

Farið á heimasíðu Landspítala (innri síðuna)   

 

veljið „Starfsemin“   

 

veljið „Blóðmeinafræði“ (undir Sérgreinar)   

 

veljið „segavarnir LSH“ (í textanum undir aðalfyrirsögninni)   

 

veljið t.d. „Leiðbeiningar um segavarnarmeðferð“ (mjög neðarlega á síðunni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://innri.lsh.is/Pages/15639
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Bráður astmi – Meðhöndlun fullorðinna á bráðamóttöku 
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Lungnarannsóknir – túlkun 

 

 
FVC FEV1 FEV1/FVC RV TLC DLCO 

Svörun við 
berkju-

víkkandi lyfi 

Astma ↓→ ↓→ →↓ →↑ →↑ → + 

LLT ↓→ ↓ ↓ →↑ →↑ → -/+ 

Lungnaþemba ↓ ↓ ↓ →↑ →↑ ↓ - 

Millivefssjúkdómur 
(interstitial 
fibrosis) 

↓ →↓ →↓ →↓ ↓ ↓ - 

Offita/herðakistill 
(kyphosis) 

↓ →↓ →↑ →↓ ↓ → - 

Taugavöðva-
sjúkdómar 

→↓ → →↓ ↓ → → - 

→ = eðlilegt,  ↓= lækkað, ↑= hækkað, += svörun til staðar, - = svörun ekki til staðar 

LLT = Langvinn lungnateppa; DLCO= diffusing capacity for carbon monoxide (loftskiptapróf); FEV1 = forced 
expiratory volume in 1 sec (fráblástur á fyrstu sekúndu útöndunar); FVC= forced vital capacity (heildarfrámál); RV= 
residual volume (loftleif); TLC= total lung capacity (heildarþangeta lungna, þ.e. heildarloftmagn í lungum við 
hámarksinnöndun). 
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Meðferð með ytri öndunarvél (V60) 

Leiðbeiningar fyrir aðstoðarlækna og deildarlækna 

Ábendingar 
 Öndunarbilun vegna langvinnrar lungateppu, hjartabilunar eða sýkingar hjá ónæmisbældum sjúklingum. 

Skoða líka hvort eigi við aðrar ábendingar.  

 Samvinnuþýður sjúklingur 

 Aukin mæði frá grunnástandi 

 Hröð öndun 

 Notkun hjálparvöðva 

Töluleg gildi til að velja sjúklinga 
 PO2 < 60 mmHg án súrefnis 

 pH 7,35 – 7,10 

 Öndunartíðni  >25 

 PCO2 > 45 mmHg 

Upphafsstillingar Bipap Vision 
 IPAP þrýstingur er í upphafi stilltur á 10. Má auka um 2 í senn allt að 16  

 EPAP þrýstingur er í upphafi stilltur á 4 

 BPM (breaths per minute) er stillt á bilinu 12 – 15 

 Rise time er stillt á 2 

 Súrefnisstyrkur er stilltur á 35% 

 I-time (hlutfall innöndun/útöndun) fyrir sjúklinga með LLT á að vera 1:3-4 eða 1,0 – 1,20 sek 

 Hjartabilun: Nota CPAP 10 cm H2O eða S/T og hafa EPAP 6 cm H2O eða hærri 

Frábendingar (skv. British Thoracic Society) 
 Öndunarstopp 

 Brunasár eða önnur nýleg sár í andliti 

 Garnstífla, endurtekin uppköst, nýleg aðgerð á efri hluta meltingarvegs 

 Mikil þrenging í efri loftvegum 

 Óáttun eða þegar ekki næst samvinna við sjúkling 

 Ómeðhöndlað loftbrjóst (pneumothorax) 

Eftirlit 
 Allir sjúklingar án meðferðartakmarkana eiga að vera tengdir vöktunarbúnaði 

 Meðvitundarstig, mæðistilfinning 

 Hjartsláttarhraði 

 Öndunartíðni, öndunarmynstur 

 Súrefnismettun, blóðgös eftir 20 mín. og 60 mín. 

 

 

 

 

 

 
 

Eftirlit 

Blóðgös  

eftir 20 og 60 mín. 

Viðvarandi 
blóðsýring 

Lágt PO2 

 þrátt fyrir O2 gjöf 

Samhæfing 
ófullkomin 
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Meðferð með ytri öndunarvél (V60), frh. 

Leiðbeiningar fyrir aðstoðarlækna og deildarlækna 

 
Viðbrögð ef blóðsýring (acidosis) er viðvarandi 

 Auka IPAP um 2 cm í senn í allt að 20 cm H2O 

 Athuga grímuleka 

 Breyta súrefni til að halda SO2 um 90% 

Viðbrögð ef PO2 er lágt 
 Auka súrefnisgjöf í allt að 100% 

 Auka EPAP í allt að 12 cm H2O 

Gjörgæsludeild strax 
 pH < 7,20 

 Meðvitundarleysi 

 Óstöðugt blóðrásarkerfi 

 Þörf fyrir mikla vöktun 

 Ekki pláss á deildum sem hafa reynslu af notkun ytri öndunarvéla 

Ytri öndunarvél skilar ekki árangri eftir 60 – 80 mín.  
 Innlögn á gjörgæslu 

 Barkaþræðing og  

 Innri öndunarvél 

Viðbrögð ef samhæfing vélar og sjúklings er ekki nægileg 
 Spyrja sjúkling um þrýsting og auka eða minnka eftir óskum 

 Breyta hraða á þrýstingsbreytingu 

 Verkir og vanlíðan: Morfín, Mídazólam og Halóperidól 

Að koma af stað Bipap Vision 
1. Velja rétta grímu 

2. Tengja við súrefni í vegg og tengja við rafmagn 

3. Kveikja á vél (taka út „að aftan“) 

4. Skoðið skilaboð á skjá varðandi lekanúmer á grímu og útöndunarop. Ef breyta þarf um grímu farið í: 

Menu og Mask/Port og veljið rétta grímu. Et/trach (ef sj. er með tracheostomiu), lekanúmer 1 ( venjuleg 

gríma), lekanúmer 2 ( heilgríma). Útöndunarop: DEP (útöndunarop er fast við barkasett) 

5. Farið í Modes og veljið meðferð CPAP / S/T (bipap)/ PCV / AVAPS 

6. Setjið inn stillingar IPAP / EPAP / Rate / I-Time / Rise / súrefni. Notið örvatakka til að hækka og lækka. 

Activate Batch change til að virkja allar stillingar í einu. Ef gerðar eru breytingar á einstökum stillingum 

þarf alltaf að fara í Accept til að virkja þær. 

7. Farið í Alarm settings og yfirfarið viðvörunarstillingar 

8. Leki (Leak) má vera 5 - 50 L/mín  

9. Athuga grímu ef leki er of mikill 
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Tillögur um upphafsmeðferð sýkinga  

Sýkingar í neðri loftvegum 

Versnun á LLT:  
Gefa sýklalyf ef uppgangur er litaður. Yfirleitt per os meðferð. 
Fyrsta val: Amoxicillin 500 mg x 3, clarithromycin 500 mg x 2,  
doxy 200 mg x 1, síðan 100 mg x 1, amoxicillin-klavúlanic sýra 625 mg x 3.  
Meðhöndla í 5 daga.  

Lungnabólga:  

CURB 65 <2:  
Amoxicillin 500 mg x 3 per os, azithromycin 500 mg x 1, clarithromycin 500 mg x 2, 
doxy 100 mg x 2 (ath! Ekki góð pneumókokka dekkun). Meðhöndla í 5 - 7 daga. 

CURB 65>3, eða sýklasótt:  
Amoxicillin-klavúlanic sýra 1,2 g x 3 iv EÐA ceftriaxone 1 g x 1 iv PLÚS  
(EF grunur um Mycoplasma, Legionella, eða Chlamydophila) clarithromycin  
500 mg x 2 iv EÐA azithromycin 500 mg x 1 iv í 1-2 daga, skipta síðan yfir á per os 
meðferð. 

Ef sterkur grunur um lungnabólgu af völdum S. pneumoniae og gram jákvæðir 
diplokokkar sjást í grams litun:  
Penicillin 2-3 milljón einingar x 4-6 iv. 

Ásvelgings lungnabólga:  
Amoxicillin-klavúlanic sýra 1,2 g x 3 iv, clindamycin 600-900 mg x 3 iv. 

Sjúkrahússlungnabólga (ef greinist eða kemur fram > 72 klst eftir innlögn:  
(Íhuga betur hlutverk gram neikvæðra og S. aureus) piperacillin/tazobactam  
3,375 g x 3 iv, bæta við gentamicin 5 mg/kg x 1 iv við meðferð lungnabólgu að ofan, 
meropenem 1 g x 3 iv (ef grunur um Pseudomonas, eða ónæma gram neikvæða stafi). 

Húðsýkingar 

Vægar, per os meðferð (S. aureus eða streptókokkar): 
dicloxacillin 500 mg x 4, cephalexin 500 mg x 3, clindamycin 300-450 mg x 4. 
Meðhöndla í 7 daga. 

Heimakoma/Erysipelas (Grúppu A streptókokkar nánast alltaf): 

Penicíllín 500-1000 mg x 4 p.o., eða clinda/cephalexín eins og að ofan. 

Dýrabit:  
Amoxicillin-klavúlanic sýra 625 mg x 3. Ef PCN ofnæmi: Margir möguleikar, t.d 
cefuroxime + metronidazole, ciprofloxacin + clindamycin, doxycycline + metronidazole. 

Alvarlegri húðsýkingar, innlögn:  
Cloxacillin 2 g x 4 iv, cephalexin 2 g x 3, benzylpenicillin 1,2-2,4g (2-4 milljón einingar) x 
4 (ef örugglega erysipelas/heimakoma af völdum grA strep), clindamycin 600-900 mg x 
3 iv. 
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Tillögur um upphafsmeðferð sýkinga 

  

Þvagfærasýkingar 

Einföld blöðrubólga með einkennum (per os meðferð):  
Nitrofurantoin 50 mg x 3, trimethoprim 200 mg x 2, trimethoprim-sulfa sterkar x2, 
ciprofloxacin 250 mg x 2, mecillinam 200 mg x 3, amoxicillin klavúlanic sýra 625 mg x 3, 
meðferðarlengd 3-5 dagar 

Pyelonephritis/urosepsis (hiti, sýklasótt, þörf á innlögn, i.v. meðferð):  
gentamicin 5mg/kg x 1(ekki fyrsta meðferð ef hækkað kreatínín), ceftriaxone 1 g x 1, 
ciprofloxacin 400 mg x 2. Skipti yfir á per os meðferð oft möguleg eftir upphafsskammt 
hjá minna veikum einstaklingum. Heildar meðferðarlengd 10 dagar. 

Heilahimnubólga (upphafsmeðferð, með/án heilabólgu meðferðar) 

Ceftríaxón 2g x 2 PLÚS dexamethasone 10 mg x 4 iv (halda áfram í 4 daga ef staðfestir 
pneumókokkar).  
Ef >55 ára, ónæmisbældur eða annar grunur um Listeriu:  
Bæta við ampicillin 2 g x 6 iv. 
Ef grunur um penicillin/cephalosporin ónæma pneumókokka, bæta við vancomycin 

Heilabólga/encephalitis (getur birst sem blönduð mynd) 

Acyclovir 10 mg/kg x3 iv, athuga nýrnaskömmtun 

Liðsýkingar 

Cloxacillin 2 g x 4 iv +/- gram neikvæð dekkun ef grunur 
Ceftriaxone 1 g x 1 iv ef grunur um N. gonorrhea 

Kviðarholssýkingar/sepsis/abscessar 

Cefuroxím 1500 mg x 3 og metronidazól 500 mg x 3 i.v/per os 
Ceftriaxón 1 g x 1 og metronidazole 500 mg x 3  
Amoxicillin-klavúlanic sýra 1,2 g x 3 
Ertapenem 1 g x 1 i.v. 

Sýking/sýklasótt án þekkts uppruna  

(íhuga S. aureus, E. coli og N. meningititis) 

Ceftriaxone 1-2 g x 1 (2 g x 2 ef grunur um heilahimnubólgu) + cloxacillín 2 g x 4  
Amoxicillin-klavúlanic sýra 1,2 g x 3 + gentamicin 5 mg/kg iv.  
Ef grunur um streptococcal toxic shock:  
Penicillín 4 milljón einingar x 4-6 + clindamycin 900 mg x 3 iv.  

 

 
Samantekt: Bryndís Sigurðardóttir smitsjúkdómalæknir 

 



30 

 

Ofnæmislost 
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Eftirlit eftir bráðaofnæmiskast   
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SBAR samskiptatækni 

Öllum heilbrigðisstarfsmönnum sem annast sjúkling og eiga samskipti  

um ástand hans, líðan og meðferð ber að nota S-BAR samskiptatækni 
 

Tilgangur 

 Auka öryggi sjúklinga og fækka óheppilegum atvikum 
 Tryggja að nákvæmar upplýsingar um ástand sjúklings komist til skila á réttum tíma 
 Gera munnlega miðlun upplýsinga markvissa 

 

SBAR skal nota í samskiptum heilbrigðisstarfsmanna þegar: 

 Ástand sjúklings breytist 
 Þörf er á ráðgjöf 
 Sjúklingur flyst á milli deilda 
 Ábyrgð á sjúklingi flyst á milli fagaðila 

(sjá verklagsreglu í Gæðahandbók) 
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SBAR skráning í Heilsugátt 

SBAR í skjáborðum 
Í Heilsugátt geta deildir bætt SBAR dálki við handvirkt. Notendur geta líka bætt dálknum við í eigin skjáborð 
ef það er í notkun í deildarskjáborðinu. Sjá Skjáborð-leiðbeiningar  á vefsvæði læknakandídata á landspitali.is  

 

 

 

 

 

 

 

SBAR reitur er appelsínugulur ef skráning er eldri en 24 klst. og notendur þannig hvattir til að uppfæra 
reglulega. Fremst stendur tímafjöldi (klst.) frá seinustu skráningu og aftan við það upphafsstafir þess sem 
skráði seinast. 

Skráning í SBAR hefst strax á bráðamóttökum/göngudeildum og fylgir sjúklingi inn á deild en hreinsast við 
útskrift heim. Allir starfsmenn geta lesið SBAR og er því kjörið sem upplýsingatól fyrir teymi sjúklings óháð 
starfsstétt. 

SBAR glugginn 
Hver deild ákveður verklag um hverjir skrá SBAR. Allar skráningar eru vistaðar (rekjanlegar) en nýjasta 
SBAR skráning birtist í skjáborði. SBAR kemur ekki í staðinn fyrir sjúkraskrárnótur og SBAR skráningar skulu 
vera stuttar og á stikluformi enda aðeins til að auðvelda næstu vakt yfirferð nýrra sjúklinga.  

Ítarlegri texta er fljótlegt að finna í seinustu nótu í Tímalínu sem er hægt að opna beint úr SBAR glugganum.  

Lína sjúklings sem SBAR á við er lituð blá. Þegar SBAR glugginn er opinn er auðvelt að vinna með skjáborðið í 
bakgrunninum t.d. fletta upp rannsóknarniðurstöðum sjúklings samhliða. 

Við skráningu vistast SBAR gluggi við að ýta á <ENTER> en með SHIFT+ENTER er gerð ný lína. 

Þegar sjúklingur kemur inn er hann með ógreint vandamál og S (staða) lýsir því. Í Bakgrunni er aðeins 
ítarlegri lýsing. Þegar vandamálið er greint breytist S í vinnu- eða staðfestagreiningu, dæmi: 

S1: 3d verkur hæ síðu og hiti 
S2: pyelonefritis obs 
 

Persónulegur minnispunktur 
Neðst í SBAR glugga er auk þess hægt að skrá  „persónulegan minnispunkt“. Þar er hægt að skrá punkta sem 
enginn annar en notandi sér. 

Auðvelt er að breyta stillingum dálka í skjáborðum og gera þannig að reitur fyrir minnispunkt lýsi rauður 
þegar hann inniheldur texta. Þannig er auðvelt að halda utan um verkefni sem þarf að klára fyrir sjúklinga. 
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STREYMA – Samhæfður stofugangur 
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AMED kerfið 

 

 
 
AMED kerfið er notað til að flokka sjúklinga á legudeildum eftir ástandi. Flokkunin á að gefa til kynna hvaða 
þjónustu sjúklingurinn þarfnast hverju sinni.  

Tilgangurinn með AMED kerfinu er að:  
 Tryggja viðeigandi þjónustustig hverju sinni.  
 Auka öryggi sjúklinga 
 Stytta legutíma 
 Draga úr rekstrarkostnaði 

Hver flokkur vísar til þess hvaða forgang meðferð og umönnun sjúklings hefur hverju sinni.  
A: Bráðastig 
M: Meðferðar-  og  útskriftarstig 
E:  Endurhæfingarstig 
D: Dvalarstig 
 

AMED stig sjúklings er merkt á upplýsingatöflur deilda. Á E-stigi og D-stigi er unnið eftir þar til gerðum 
gátlistum.  

 

AMED er matskerfi þar sem sjúklingar geta flust fram og til baka í flokkum eftir 
ástandi þeirra hverju sinni. Lítill hluti sjúklinga fer á öll stigin. T.d. getur 
sjúklingur á E stigi farið aftur á M stig eða jafnvel A stig ef bráð veikindi koma 
upp. Sjúklingar geta útskrifast af öllum stigum.  

 

A-stig 
Allir sjúklingar eru á A-stigi fyrstu 24 tímana í legunni. Áhersla er á upplýsingasöfnun, mat, fyrstu 
meðferð og sjúkrahúsháð inngrip. Á A-stigi er ekki gert ráð fyrir að áætlaður útskriftardagur liggi fyrir. 
Sjúklingur fer af A-stigi eftir 24 tíma nema ástand hans sé metið áfram sem A-stig. 

M-stig 
Sjúklingur flyst á M-stig eftir 24 tíma frá innlögn eða þegar ástand hans er metið stöðugt. Á M-stigi er 
sjúiklingur í sjúkrahúsháðri meðferð og undirbúningur útskriftar hefst. Áætlaður útskriftardagur skal 
skráður um leið og sjúklingur er fluttur á M-stig. Sjúklingar og aðstandendur fá upplýsingar um áætlaðan 
útskriftardag og tíma.  

E-stig 
Sjúklingur flyst á E-stig þegar sjúkrahúsmeðferð er lokið og metinn í þörf fyrir endurhæfingu. Annað 
hvort er beðið eftir flutningi á endurhæfingardeild eða veitt endurhæfing í nokkra daga á legudeild. Á E-
stigi er áhersla á endurhæfingu og ADL færni. Stofugangur er annan hvern dag eða eftir þörfum. Öllum 
rannsóknum er lokið og sjúklingur á að vera tilbúinn til flutnings á endurhæfingardeild með litlum 
fyrirvara.  

D-stig 
Á D-stigi er sjúklingur kominn í bið eftir vistunarúrræðum og kominn með vistunarmat. Hjúkrun er í 
forgangi og ekki er genginn stofugangur til sjúklings nema þess sé óskað og sérstök læknisfræðileg 
vandamál komi upp. Öllum rannsóknum er lokið og þjónustustig á að vera það sama og í því úrræði sem 
beðið er eftir. Leggja þarf áherslu á að fræða sjúkling. 
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GÁT teymi - Gjörgæsluálit 
 

 

Mat og inngrip án tafar 
Gjörgæsluálit-teymi (GÁT) er þjónusta fyrir sjúklinga á legudeildum Landspítala, veitt af læknum og 
reyndum hjúkrunarfræðingum frá gjörgæsludeildum spítalans. Útfærsla GÁT á Landspítala er að erlendri 
fyrirmynd en stofnanir ( IHI og AHRQ) hafa birt tilmæli um að gjörgæsludeildir veiti viðbragðsþjónustu til að 
auka öryggi legudeildarsjúklinga. Tilgangur með GÁT er að aðstoða sem fyrst við meðferð sjúklings þegar 
alvarlegra breytinga á ástandi verður vart. Stefnt er að því að viðbragðstími sé innan við 10 mínútur.  

 

Markmið með GÁT 
 Auka öryggi sjúklinga á legudeildum. 
 Stuðla að tímanlegum flutningi sjúklinga á gjörgæslu.  
 Fækka óvæntum innlögnum á gjörgæsludeild. 
 Fækka endurinnlögnum á gjörgæsludeild.  
 Fækka hjartastoppum á Landspítala. 
 Lækka dánartíðni á Landspítala.  
 Auka skilning og bæta samskipti og samvinnu milli starfsfólks gjörgæsludeilda og legudeilda.  
 Efla færni hjúkrunarfræðinga á legudeildum til að greina og bregðast við forboðaeinkennum og 

versnandi ástandi sjúklinga. 
 

Hverjir geta óskað eftir GÁT? 
Hjúkrunarfræðingar og læknar legudeilda geta óskað eftir GÁT að uppfylltum viðmiðum (sjá mynd 1).  
Læknir legudeildar skal alltaf kallaður til.  

Vaktstjóri á gjörgæsludeild tekur við GÁT-beiðnum í s. 824-5455 á Hringbraut og s. 824-5860 í Fossvogi og 
sér til að þeim sé sinnt innan 10 mínútna. Reyndur hjúkrunarfræðingur af gjörgæslu fer á vettvang og mælir 
lífsmörk sjúklings, tekur þátt í meðferð og veitir ráð og aðstoð varðandi hjúkrun. Gjörgæslulæknir kynnir sér 
sögu, skoðun og meðferð sjúklings, metur þörf fyrir gjörgæslu og gefur ráð um frekari meðferð og eftirlit ef 
ekki er talin þörf á gjörgæsluvistun. Lögð er áhersla á að GÁT-teymið vinni með lækni og hjúkrunarfræðingi 
legudeildar.   

Athygli er vakin á að gjörgæsluteymið er ráðgefandi við meðferð sjúklinga á legudeildum. Ábyrgð á 
sjúklingnum hvílir áfram á læknum og hjúkrunarfræðingum deildarinnar. 

 

Eftirgæsla – eftirlit að lokinni gjörgæslu 
Í vissum tilvikum hefur gjörgæsludeild eftirlit með sjúklingum (börnum og fullorðnum) í ákveðinn tíma eftir 
útskrift af gjörgæslu.  

Um er að ræða ráðgjöf og aðstoð við hjúkrun, t.d. sjúklinga með barkarauf (tracheostomiu) eða á ytri 
öndunarvél. Læknar gjörgæsludeildar koma að eftir þörfum.  

Sjúklingum sem legið hafa ≥72 klst. á gjörgæsludeild er fylgt eftir af gjörgæsluhjúkrunarfræðingum eftir 
útskrift á legudeildir í Fossvogi.  

Sjúklingarnir fá að lágmarki tvær heimsóknir fyrstu tvo daga eftir útskrift og þá fyrstu innan sólarhrings frá 
útskrift af gjörgæslu á legudeild Fossvogi.  

Áhersla er á klínískt mat og framgang í bata sjúklings í samvinnu við hjúkrunarfræðinga og lækna legudeilda.  

Hægt er að hafa samband við vaktstjóra gjörgæsludeildar Fossvogi varðandi eftirgæslu í Fossvogi, s. 824-
5860.  
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Stigun bráðveikra sjúklinga og skilmerki fyrir GÁT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Stigun bráðveikra sjúklinga og skilmerki fyrir GÁT 

Stig 0-3 = Lítil áhætta 

Stig 4-6 =Miðlungs áhætta (ef 4-6 stig eða 3 stig í einum þætti) 

Stig ≥7 = Mikil áhætta 

 

Fyrir miðlungsáhættu  og mikla áhættu 

Læknir : Metur ástand m.t.t. undirliggjandi þátta á kerfisbundinn hátt skv. ABCDE: 

A. Öndunarveg     

B. Öndun   
 Tíðni, inndrættir, auka öndunarvöðvar, hlustun   

C. Blóðrás     
 Metur blóðþrýsting út frá fyrri gildum sjúklings       
 Metur útlæga blóðrás, húðhita, húðlit og háræðafyllingu   

Metur einnig:       
 Þvagútskilnað (ml/kg/klst) og vökvajafnvægi     
 Verki og verkjameðferð       
 Niðurstöður nýrra blóðrannsókna (almennar blóðprufur, laktat  , blóðsykur  , sýru-basa jafnvægi)  
 Möguleika á sýkingu  

Læknir:   
 Tekur tillit til hugboðs og áhyggja aðstandenda       
 Upplýsir sérfræðing       
 Yfirfer meðferðarstig       
 Gefur fyrirmæli um meðferð       
 Íhugar að kalla út GÁT    teymi ef stig eru 4-6  
 Kallar út GÁT teymi ef stig eru > 7 

 
Sjá nánar gæðaskjal:   
http://heitur/focal/Gaedahandbaekur/gnhSkurda.nsf/0/9524AA8932E24A7400257E34005F4239    

  

http://heitur/focal/Gaedahandbaekur/gnhSkurda.nsf/0/9524AA8932E24A7400257E34005F4239
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Endurlífgunarferlar 

 

Sjá einning „Í neyð“ á heimasíðu spítalans og www.endurlifgun.is  
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Sérhæfð endurlífgun – almennt vinnuferli 
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Sérhæfð endurlífgun – hraðtaktur með púls 
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Sérhæfð endurlífgun - hægataktur 
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Bráð rafvending 

 

 

  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

 __________________________________________________________________________   
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