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Ágrip 

Neyð í óbyggðum á Íslandi: Flutningur veikra og slasaðra með þyrlu Landhelgisgæslunnar úr 

óbyggðum Íslands árin 2013-2015 Sigrún Guðný Pétursdóttir, Brynjólfur Mogensen, Þórdís Katrín 

Þorsteinsdóttir 

Bakgrunnur: Fjöldi fólks sem staðsett er í óbyggðum Íslands hverju sinni hefur verið að aukast en 

tíðni þeirra sem veikjast eða slasast í þeim aðstæðum er lítt þekkt. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna flutninga þyrlu Landhelgisgæslunnar á veikum og slösuðum úr óbyggðum í því skyni að greina 

þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og sérhæfð viðbrögð í óbyggðum.  

Aðferðir: Um er að ræða afturskyggða rannsókn þar sem skoðuð voru öll tilvik er þyrla 

Landhelgisgæslunnar náði í slasaða eða veika í óbyggðum Íslands á árunum 2013-2015. Upplýsingar 

voru sóttar í sjúkraskrár til frekari greiningar og leitað eftir upplýsingum um kyn, aldur, þjóðerni, ástæðu 

flutnings (slys/veikindi), áverkastigun, staðarhætti, staðsetningu, afþreyingu, tímasetningu slyss, 

útkallstíma þyrlu, tíma þyrlu á vettvangi og tíma við komu á sjúkrahús.  

Niðurstöður: Alls voru 78 einstaklingar fluttir með þyrlunni í 70 flutningum á þessum þremur árum. 

Karlar voru 53 (68%) og konur 25 (32%). Meðalaldur einstaklinga var 44,7 ár (spönn 11-75 ár). Hlutfall 

erlendra ferðamanna var 37%. Flestir voru fluttir í júlí en enginn í október. Helmingur útkalla var af 

Suðurlandinu og miðhálendinu. Af heildinni voru 70% útkalla vegna slysa, í tilvikum erlendra ferðamanna 

var ástæða útkalls slys í 50% tilvika. Vélsleðaslys töldu 27% tilvika en þar var fall fram af hengju 

algengast. Fjallganga og ferðamennska með allt á bakinu taldi samtals 42% tilvika, algengasta orsökin 

var að einstaklingur hafi runnið af stað. Meðaltími frá ósk um aðstoð þar til þyrla kom á staðinn var 79 

mínútur (spönn 4-259). Áverkaflokkun sýndi að 29,5% einstaklinga voru alvarlega slasaðir/veikir eða 

látnir.  

Ályktanir: Slys eru algengari flutningsástæða þyrlu Landhelgisgæslunnar úr óbyggðum en veikindi. 

Slys við vélsleðaiðkun leiddu til flestra flutninga. Höfða þarf á ólíkan hátt til Íslendinga og erlendra 

ferðamanna við skipulag á forvörnum. Bráðahjúkrunarfræðingar geta haft áhrif á áherslur í forvörnum til 

ferðamanna og stuðlað að viðeigandi viðbrögðum við bráðaaðstæður fjarri skipulagðri 

heilbrigðisþjónustu.  
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Abstract 

Wilderness Rescues in Iceland. Transport of sick and injured people from wilderness with 

Icelandic coast quard helicopter 2013-2015 Sigrún Guðný Pétursdóttir, Brynjólfur Mogensen, Þórdís 

Katrín Þorsteinsdóttir  

Background Increased number of people are situated in wilderness areas of Iceland at any given 

time but statistics on how many are injured or fall ill in these circumstances are not well known. The aim 

of this research was to examine medical transport made by The Icelandic Coast Guard helicopter from 

wilderness areas and thus analyse the need for health care and specialised response in wilderness. 

Methods This study is a retrospective review, analysing all incidents where The Icelandic Coast 

Guard helicopter was called upon to transport people from the wilderness areas of Iceland 2013-2015. 

Patient hospital records were used for further analysis, seeking information on sex, age, nationality, 

cause of the helicopter call-out (ill/injured), injury severity score, lay of the land and location of call-outs, 

type of recreation, time of accident, time of helicopter call-out, on-scene arrival time of helicopter and 

time of arrival in hospital. 

Results In the given time frame a total 70 incidents involving 78 individuals required transportation 

by helicopter.  Males were 53 (68%) and females were 25 (32%). Average age was 44,7 years (range 

11-75 years). 37% individuals were foreign tourists. Most call outs-were in July, no call out were in 

October. Half of all call-outs were made to the central and south-west of Iceland. In total, 70% of call-

outs were due to accidents but with foreign tourists, accidents accounted for 50% of call-outs. 27% of 

accidents involved snowmobiles, most commonly injuries after fall from snow cornice. Mountaineering 

and hiking accounted for 42% of incidents, where main causes of injuries were due to slipping and 

sliding down hills. The average waiting time for a helicopter in the wilderness of Iceland is 79 minutes 

(Range 4-259). Injury severity index revealed that 29,5% were severely injured/ill or deceased. 

Conclusions Accidents are a more common reason for medical transport by The Icelandic 

Coast Guard´s helicopters than illnesses. Most transports were due to accidents involving 

mountaineering and snow mobile usage. The wait for specialised response to an accident or illness in 

the wilderness can be associated with patient outcome. Emergency nurses can contribute to the 

education of tourists and tour operators on appropriate response in acute conditions far from organised 

health care provision. 

 

 



  

5 

Þakkir 

Leiðbeinendur mínir voru Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir og Brynjólfur Mogensen. Þórdís hefur einnig verið 

umsjónarkennari minn í gegnum námið. Þórdísi vil ég þakka fyrir óbilandi trú á verkefninu, stuðning og 

vilja í verki í þá átt að fá því framgengt. Brynjólfi fyrir góðar ráðleggingar og ekki síður fyrir að leyfa mér 

að taka þátt í rannsókn á flutningum þyrlu Landhelgisgæslunnar. Þá ber að nefna aðild Auði Elvu 

Vignisdóttur og vil ég þakka henni sömuleiðis. Sigfúsi Helga Kristinssyni fyrir ómetanlega aðstoð og 

svakalega góð tilmæli varðandi ritvinnslu ritgerðarinnar.  

Þeir sem veittu mér almennar ráðleggingar, tæknilega aðstoð, yfirlestur og tilmæli fá allir þakkir, þar 

ber sérstaklega að nefna Guðrúnu Lísbet Níelsdóttur, Jónas Guðmundsson og Sigrúnu Sunnu 

Skúladóttir. 

Hvatningaliðið, það er ótrúlegt hvað hvatningarorð og klapp á bakið gerir mikið þegar svona verkefni 

er unnið: mamma, Jóhanna Þorvarðardóttir og allir hinir sem sýndu vinnu minni áhuga, spurðu hvernig 

gengur og hvöttu mig til þess að „klára þetta verkefni“.  Takk.  

Manninum mínum Inga Hauki Georgsyni og dætrunum Hólmfríði Erlu og Elísu Nótt vil ég þakka fyrir 

að ná að halda lífinu í skoðum á meðan á þessari vinnu stóð. 

Verkefnið er unnið á eigin vegum, ekki fengust styrkir fyrir verkefninu. Leiðbeinendur starfa báðir á 

rannsóknarstofu í bráðfræðum og fékk ég vinnuaðstöðu þar. Að lokum vil ég birta hér ljóð eftir Þorstein 

Erlingsson sem veitti mér innblástur á meðan vinnslu verkefnisinns stóð.  

Þá er það alltaf fjallið, 

sem enn þér hugar frýr, 

og alltaf sama gátan: 

hvað hinumegin býr; 

því kanske er það dalur 

í kreppu nýrra heiða, 

og kanske líka ströndin 

og meginhafið breiða. 

Því sá sem hræðist fjallið 

og einlægt aftur snýr, 

fær aldrei leist þá gátu: 

hvað hinum megin býr, 

en þeim sem eina lífið 

er bjarta brúðarmyndin, 

þeir brjótast upp á fjallið 

og upp á hæsta tindinn. 

Sigrún Guðný Pétursdóttir
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Skilgreining helstu hugtaka 

Bakpokaferðalag: Þýðin á enska orðinu hiking var ekki einföld, ákveðið var að notast við orðið 

bakpokaferðalag. Orðið er notað í þeirri merkingu að ferðamaðurinn, ferðast um landsvæði með það að 

markmiði að gista í eina eða fleiri nótt í tjaldi eða skála fjarri byggð.  

Fjallganga: Notað þegar tilgangur ferðalagsinns er að fara upp á ákveðið fjall og niður aftur.  

Miðhálendi: Notast er við þá afmörkun á miðhálendinu sem kemur fram í Landskipulagsstefnu 2015-

2026 og samþykkt var á alþingi 16. mars 2016 (þingskjal nr 101/2015-2026; Skipulagstofnun, 2016).  

Heilbrigðisþjónusta: Í lögum um heilbrigðisþjónustu (nr. 40/2007) er eftirfarandi skilgreining: 

„Heilbrigðisþjónusta er hvers kyns heilsugæsla, lækningar, hjúkrun, almenn og sérhæfð 

sjúkrahúsþjónusta, sjúkraflutningar og hjálpartækjaþjónusta. Einnig öll þjónusta heilbrigðisstarfsmanna 

sem veitt er í því skyni að efla heilbrigði, fyrirbyggja, greina eða meðhöndla sjúkdóma og endurhæfa 

sjúklinga hvort sem er innan eða utan stofnana”.  

Sjúkraflutningar: Í reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga (nr. 262/2011) er skilgreining 

á sjúkraflutningum: „Til sjúkraflutninga teljast allir flutningar sjúkra og slasaðra utan sjúkrahúsa hvort 

sem er í lofti á láði eða legi“. 

Neyðarþjónusta (emergency services): Í ritgerðinni er orðið neyðarþjónusta notað um alla 

samfélagsþjónustu sem veitt er utan heilbrigðisstofnana og hefur það markmið að tryggja öryggi og 

heilsu samfélagsins. Neyðarliðar sem svara í neyðarnúmerið 112, lögregla, slökkvilið, björgunarsveitir 

og sjúkraflutningar eru dæmi um aðila sem tilheyra neyðarþjónustunni. Neyðarþjónusta er því víðtækar 

orð en utanspítalaþjónusta þar sem utanspítalaþjónusta er alltaf veitt af heilbrigðisstarfsmönnum. 

Óbyggðir: Óbyggðir eru samkvæmt Lögum um náttúruvernd (nr. 60/2013) landssvæði þar sem fólk 

hefur ekki fasta búsetu og þar sem mannvirki eru ekki til staðar eða lítt áberandi. Í rannsókninni er auk 

þess notast við þau skilmerki að meira en tvær klukkustundir eru í að sjúkrabíll komist á staðinn eða þá 

að sjúkrabíll kemst ekki á staðinn. Tveggja klukkustunda skilgreiningin þekkist í óbyggðarfræðum 

læknisfræðinnar en þar eru óbyggðir skilgreindar sem staður þar sem það tekur meira en tvær 

klukkustundir fyrir utanspítalaþjónustu að komast á staðinn (Isaac og Johnson, 2012).  

Utanspítalaþjónusta (e. prehospital care): Öll heilbrigðisþjónusta við bráðveika eða slasaða utan 

heilbrigðisstofnana sem veitt er af heilbrigðsstarfsmönnum.  

Ævintýraferðamennska (e. adventure tourism): Ferðamennska sem einkennist af því að 

ferðamaðurinn, oftast með líkamlega erfiðri áskorun, upplifir mjög sterk skynáreiti. 

Ævintýraferðamennska samanstendur ýmist af afþreyingu sem á sér stað á landi, í lofti eða á legi 

(Pomfret, 2006).  

Listi yfir skammstafanir 

Landhelgisgæsla Íslands                                                                       LHG 

National Advisory Committee for Aeronautics                                       NACA  

Nordic Medico Statistical Committee                                                    NOMESCO 



  

11 

1 Inngangur  

Ísland hefur upp á að bjóða náttúru sem sífellt fleiri vilja njóta. Víðerni landsins er gríðalega mikið, ekki 

þarf að fara langt til að vera komið mikið dreifbýli eða óbyggðir þar sem sjúkraflutningar taka langan 

tíma. Margir ferðamenn koma til Íslands vegna áhuga á nátturunni og landinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

bls. 13, 2012; Maskína, 2016). Áhugi á fjallamennsku og öðrum áhugamálum sem stunduð eru í 

óbyggðum hefur jafnt og þétt verið að aukast ekki bara hérlendis heldur víðast hvar í heiminum (Bentley, 

Page og Macky, 2007). Ferðaþjónustan hefur brugðist við þessari þróun og sjá má að samhliða fjölgun 

ferðamanna er framboð á ýmiskonar ævintýraferðamennsku um óbyggðir landsins að aukast. 

Fjallamennska og önnur ævintýraferðamennska er ferðamennska sem getur falið í sér aukna slysahættu 

(Bentley og Page, 2008).  

Umfjöllunarefnið í þessari ritgerð er fólk sem ferðast um nátturu Ísland, öryggi þeirra og viðbrögð 

neyðarþjónustu landsins lendi þetta fólk í vandræðum. Mér sem heilbrigðisstarfsmanni finnst mikilvægt 

að líta svo á að heilbrigðisþjónusta við einstaklinga eigi ekki bara við inni á sjúkrahúsum. Stór hluti af 

heilbrigðisþjónustu, sérstaklega þeirri sem hjúkrunarfræðingar veita er að stuðla að forvörnum í 

samfélaginu (Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Mikilvægt er að hugað sé að þeim innviðum 

samfélagsinns sem aukin ferðamannafjöldi reynir á; eru það ýmsir hagrænir innviðir (e. economic 

infrastructore) svo sem flugvellir, vegakerfi, hafnir, göngustígar og fleira en einnig félagslegir innviðir (e. 

social infrastructore) svo sem löggæsla og heilbrigðisþjónusta (Arion banki, 2016). Heilbrigðisstarfsfólk 

sem sinnir neyðarþjónustu þarf að vera vakandi yfir fjölgun ferðamanna í óbyggðum og koma með sitt 

innlegg til þess að stuðla að því að umönnun og meðferð slasaðra og bráðveikra einstaklinga utan 

spítala sé veitt af þekkingu og innan raunhæfs tímaramma. Almennt er mikilvægt að slys og veikindi í 

fjalllendi og óbyggðum séu tekin alvarlega og að fagaðilar hafi sem stystan viðbragðstíma til þess að 

komast á staðinn á öruggan hátt. Vegna umhverfisaðstæðna geta slys eða veikindi sem flokkast lítil eða 

miðlungsmikil innanbæjar verið alvarleg á fjöllum vegna þeirrar skerðingar sem áverkinn hefur á getu 

einstaklingsins til að bjarga sér í óbyggðum (Isaac og Johnson, 2012; Elsensohn, 2017). Björgun 

einstaklinga úr óbyggðum er oft kostnaðarsöm aðgerð sem getur einnig verið áhættusöm fyrir 

viðbragðsaðila (Baker o.fl., 2006). 

Í meistarnáminu hef ég lagt mig fram við að kynna mér meðferð slasaðra og veikra utan spítala á 

Íslandi. Mig langaði mikið að gera rannsókn á fyrstu meðferð við ákveðnum vandamálum í óbyggðum. 

Hins vegar rak ég mig á að litlar upplýsingar eru til um slys og veikindi í óbyggðum á Íslandi, þar sem 

takmarkað hefur verið tekið saman á markviss tölfræði um eðli útkalla sem eiga sér stað í óbyggðum á 

Íslandi. Þannig varð það úr að best væri að byrja á því að kortleggja fjölda þeirra sem veikjast eða 

slasast í óbyggðum, aðgengilegasta leiðin til þess var að kanna fjölda sóttra með þyrlu 

Landhelgisgæslunnar og var ákveðið að afmarka enn frekar við árin 2013-2015. Áhersla 

rannsóknarinnar á að vera á óbyggðirnar; hvað fór þar fram þegar slysið/veikindin áttu sér stað. Til að 

tryggja markvissar forvarnir til hópa er gerður samanburður á milli íslenskra og erlendra ríkisborgara. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að hægt sé að nota hana til þess að skilgreina þörfina fyrir neyðarþjónustu 

í óbyggðum og einnig að styrkja að réttar áherslur séu í forvörnum og kennslu í meðferð slasaðra og 

veikra í óbyggðum.  
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Í ritgerð þessari verður í fyrsta kafla gerð grein fyrir fræðilegum grundvelli ritgerðarinnar, reynt verður 

að gera skil á hverjir eru í óbyggðum, fjallað verður um Ísland og sérkenni landsinns með tilliti til ferða í 

óbyggðum og hvað rannsóknir hafa sýnt einkenna þá hópa sem þurfa aðstoð í óbyggðum og/eða 

fjalllendi. Í öðrum kafla verður aðferðarfræði rannsóknarinnar lýst, í þriðja kafla niðurstöðum 

rannsóknarinnar og í kjölfarið verður í fjórða kafla niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður úr öðrum 

rannsóknum. 

1.1 Rannsóknarspurningar 

Markmiðið með þessari rannsókn var í fyrsta lagi að taka saman lýsandi tölfræði um afmarkaðan hóp 

þeirra sem óska eftir neyðarhjálp í óbyggðum. Í öðru lagi var markmiðið að skoða viðbragðstíma 

þyrlunnar þegar beðið er um hana vegna slysa eða veikinda í óbyggðum. Í þriðja lagi að bera saman 

Íslendinga og erlenda ríkisborgara. Notast var við afturvirkt rannsóknarsnið byggt á sjúkraskrám, 

rannsóknartímabilið var 2013-2015 og úrtakið allir þeir sem þyrlan sótti á þessu tímabili í óbyggðir.  

Rannsóknarspurningarnar voru:  

1. Af þeim einstaklingum sem fluttir voru með þyrlu Landhelgisgæslunnar á árunum 2013-2015, 

hversu margir voru staðsettir í óbyggðum?  

a) Hver var fjöldi Íslendinga og hver var fjöldi erlendra ríkisborgara? 

2. Hvar á landinu voru flest óbyggðarútköll á Íslandi á tímabilinu? 

a) Var munur á staðsetningu Íslendinga og erlendra ríkisborgara? 

3. Hvaða afþreyingu var verið að stunda þegar atvikið átti sér stað? 

a) Var munur á hvaða afþreyingu Íslendingar voru að stunda miðað við erlenda ríkisborgara? 

4. Hverjar voru orsakir (slys / veikindi / annað) þess að þessir einstaklingar voru í neyð?  

a) Var munur á milli Íslendinga og erlendra ríkisborgara? 

5. Af þeim sem slösuðust, hvað orsakaði slysið, hvar voru áverkarnir (staðsetning á líkamanum)? 

Hversu alvarlegir voru áverkarnir; metið samkvæmt NACA? 

6. Af þeim sem voru veikir, hvernig veikindi var um að ræða (flokkað eftir líffærakerfum; hjarta og 

æðavandamál, öndunarkerfisvandamál, taugakerfisvandamál o.s.fv.). Hversu alvarlegt var 

vandamálið metið samkvæmt NACA stigun?   

7. Hve langur tími leið frá því að óskað var eftir aðstoð þar til þyrlan var komin á vettvang og hve 

langur tími leið þar til viðkomandi var kominn á sjúkrahús? 
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1.2 Ísland og sérstaða þess 

Ísland er mjög strjálbýlt land, það er einnig hrjóstrugt, hálent og fallegt. Samkvæmt Hagstofu Íslands 

voru búsettir á Íslandi 332.529 manns, í janúar 2016. Heildarfjöldi ferðamanna á ári á Íslandi er 

margfaldur heildarfjölda Íslendinga (Ferðamálastofa e.d.). Ísland er 103.001 ferkílómetrar að flatamáli, 

íbúar landsins búa flestir á höfuðborgarsvæðinu eða um 60% (Hagstofa Íslands e.d.). Byggðin dreifist 

svo nánast öll meðfram sjávarsíðunni sem er 6.088 km. Það leiðir af sér að mjög stórt landsvæði er 

óbyggðir þar með talið allt miðhálendi Íslands (mynd 1) stór hluti af miðhálendinu fellur undir 

skilgreininguna ósnortið víðerni. Ósnortið víðerni er svæði þar sem náttúran fær að þróast án álags af 

mannlegum umsvifum (Lög um náttúruvernd nr 44/1999) fleiri svæði en bara á miðhálendinu falla undir 

þessa skilgreiningu t.d. Hornstrandir. Fyrir fjallamennsku bíður Ísland upp á fallega náttúru og krefjandi 

fjallgöngur. Þeir sem stunda fjallamennsku á Íslandi þurfa ekki að hafa áhyggjur af háfjallaveiki vegna 

þess að fjöllin á Íslandi eru ekki há, hæsti tindur Íslands Hvannadalshnjúkur er 2109 metrar. Samkvæmt 

Hagstofu er 37.700 ferkílómetrar af landinu í meira en 600 metra hæð. Veðurfar hér á landi er válynt 

sem gerir ferðalög um hálendið áhættusöm.  

Á Íslandi eru í dag þrír skilgreindir þjóðgarðar; Þingvellir, Snæfellsnesjökull og 

Vatnajökulsþjóðgarður. Stærstur þeirra er Vatnajökulsþjóðgarður hann varð til 2008 þegar sameinaðir 

voru þjóðgarðarnir Skaftafell og Jökulsársgljúfur. Vatnajökullsþjóðgarður spannar um 14% af flatarmáli 

Íslands, en allur Vatnajökull tilheyrir þjóðgarðinum auk svæðis í kringum jökulinn þar með talið Skaftafell 

og Jökulsárgljúfur. Uppi eru hugmyndir um að gera allt miðhálendi Íslands að þjóðgarð en það er um 

40.000 ferkílómetrar.  

 

Mynd 1. Afmörkun miðhálendis Íslands og skilgreind víðerni á Íslandi (Skipulagsstofnun, 2016). 
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1.3 Ferðamennska á Íslandi 

Ófáir gönguhópar með það að markmiði að klífa fjöll eða ferðast um náttúruna eru starfandi á Íslandi. 

Stærstu ferðafélög landsins eru Ferðafélag Íslands stofnað 1927 og Útivist stofnað 1975. Fyrir þá sem 

kjósa meiri ögrandi fjallamennsku og að ferðast á eigin vegum er starfandi Íslenski alpaklúbburinn sem 

telur 250-300 félaga. Ferðaþjónusta hefur aukist verulega á Íslandi síðustu ár og allar líkur eru á því að 

sú aukning verði áfram. Árið 2014 komu 998.600 ferðamenn til landsins 42% þeirra komu um 

sumarmánuðina þrjá. Árið 2000 voru þetta 303.000 manns, þannig að á þessum árum rúmlega 

þrefaldaðist fjöldinn. Fjöldi ferðamanna var að aukast um 9.3% á milli ára en síðustu fjögur ár hefur 

aukningin verið meir en 20% milli ára. Árið 2016 komu til landsinns 1.792.201 ferðamenn 

(Ferðarmálastofa, e.d.). Gert er ráð fyrir áframhaldandi fjölgun ferðamanna til landsins. Gistinætur árið 

2015 voru 6,5 milljón, af þeim voru 90.000 gistinætur í skálum eða í svefnpokagistingu. Fjölsóttustu 

staðirnir á hálendi Íslands eru Landmannalaugar, Kjölur/Hveravellir og Sprengisandur (Oddný Þóra 

Óladóttir, 2016). Samkvæmt samantekt frá árinu 2012 um ferðamennsku um miðhálendi Íslands 

reyndust um helmingur þeirra sem fara inn á hálendið fara þangað í dagsferð. Af þeim sem gistu á 

hálendinu dvöldu helmingur þeirra í eina til tvær nætur en fjórðungur í þrjár til fjórar nætur (Anna Dóra 

Sæþórsdóttir, 2012). Ekki fundust, við vinnslu þessarar ritgerðar, rannsóknir eða töluleg samantekt á 

því hvaða afþreyingu fólk er að stunda sem fer inn á hálendið, það er hvort um sé að ræða léttar 

gönguferðir, fjallgöngur, fjallaklifur, ísklifur, fjallahjólreiðar eða önnur afþreying. 

Hér á landi hefur orðið, líkt og annarsstaðar í heiminum, aukning á framboði á ferðum sem bjóða upp 

á svokallaða ævintýraferðamennsku. Promfret, (2006) skrifaði grein í tímaritið Tourism Management þar 

sem hann gerir tilraun til að skilgreina hugtakaramma yfir ævintýraferðamennsku á fjöllum. Í grein hans 

er ævintýraferðamennska skilgreind sem ferðamennska sem einkennast af því að ferðamaðurinn, oftast 

með líkamlega erfiðri áskorun, upplifir mjög sterk skynáreiti (Pomfret, 2006). Í grein Pompfret (2006) 

kemur fram að ævintýraferðamennska samanstendur ýmist af afþreyingu sem á sér stað á landi, í lofti 

eða á legi. Fjallamennska þar sem stundað er fjallaklifur og bakpokaferðir (e. hiking) eru dæmi um 

afþreyingar sem flokkast sem ævintýraferðamennska.  

1.4 Slys í ferða og fjallamennsku 

Á heimsvísu hefur orðið stöðug aukning fólks sem ferðast (UNWTO, 2015). Áhugi almennings á ýmis 

konar fjallamennsku (fjallgöngum, klifri, fjallaskíðun og gönguskíðum) hefur einnig verið að aukast 

(Lischke, Byhahn, Westphal og Kessler, 2001; Ciesa, Grigolato og Cavalli, 2015; Bentley og Page, 

2008).  

Dauðsföll erlendra ríkisborgara á Íslandi hafa nýlega verið rannsökuð. Teknar voru saman 

krufningarskýrslur allra erlendra ferðamanna sem létust á Íslandi á 11 ára tímabili; 2006-2016. Ástæða 

dauðsfalla, aldur, kyn og þjóðerni var skoðað og borið saman við krufningar á Íslendingum á sama tíma 

og tíðni dauðsfalla borin saman við fjölgun ferðamanna. Í þessari rannsókn kemur fram að á þessu 

tímabili voru framkvæmdar krufningar á 109 erlendum ríkisborgurum. Meirihlutinn dó af náttúrulegum 

orsökum það er 53%. Meirihluti þeirra lést vegna hjarta- og æðasjúkdóma. Af þeim sem létust vegna 

slysa var meirihluti (33%) vegna umferðarslysa eða drukknunar (22%). Árið 2016 létust þrír ferðamenn 

sem voru 27, 35 og 39 ára vegna þess að þeir drukknuðu, einn þeirra við köfun, einn í göngu á jökul og 
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einn féll fram af bjargi (e. walking along cliffs). Margir af þeim sem létust vegna skyndilegra 

hjartasjúkdóma höfðu skömmu áður verið í líkamlegu erfiði til dæmis í fjallgöngu, klifri eða annari 

afþreyingu utandyra (Kunz og Bingert, 2017).  

Ferðamennska á tækjum svo sem vélsleðum og fjórhjólum hefur verið vinsæl meðal Íslendinga auk 

þess hefur ferðaþjónustuaðilum sem bjóða upp á ferðir á þessum tækjum fjölgað. Vélsleðar skráðir hjá 

Hagstofu Íslands í árslok 2013 voru 5097, árið 2014 voru þeir 5255 og 2015 voru þeir 5436. Vélsleðar 

eru ekki bara í einkaeign, víða eru ferðaþjónustu fyrirtæki sem bjóða upp á skipulagðar vélsleðaferðir 

fyrir ferðamenn. Páll Óli Ólason (2014) gerði rannsókn á vélsleðaslysum á Íslandi, þar sem teknar voru 

saman upplýsingar um alla þá sem leituðu á bráðamóttöku Landspítalans 2001-2012 vegna áverka eftir 

vélsleðaslys. Notast var við norræna slysaskráningarforritið Nordic Medico Statistical Committee sem í 

dagsdaglegu tali er kallað NOMESCO til að fá upplýsingar um slysin. Í þeirri rannsókn kom fram að í 52 

tilfellum (73%) átti slysið sér stað á hálendi eða jökli. Í meirihluta tilfellana var orsök slyssins lágt fall eða 

stökk. Eva Karen Ívarsdóttir gerði sambærilega samantekt á fjórhjólaslysum á Íslandi á árunum 2000-

2015, þar sem kom fram að um 30 slys á ári væru tengd fjórhjólum. Meirihluti gerðist á ójöfnum vegi í 

dreifbýli. Um 3% slysa á fjórhjólum voru skráð á hálendi eða jöklum. Ekki fundust, við vinnslu 

ritgerðarinnar, rannsóknir á slysum í fjallgöngum, jöklaferðum, hestamennsku eða öðrum algengum 

tegundum afþreyingar sem tíðkast í óbyggðum. Í rannsókn á faraldsfræði hryggbrota og mænuskaða á 

Íslandi 2007 -2011 kom fram að slys í hestamennsku væru algengasta orsök mænuskaða, af þeim sem 

urðu við íþróttir eða tómstundir en vélsleðaslys voru flokkuð sem umferðarslys í rannsókninni (Eyrún 

Anna Kristinsdóttir, 2014).  

Reynsla úr fjallabjörgun í Evrópu hefur verið á þann veg að samhliða fjölgun þeirra sem sækja hvers 

lags fjallamennsku hefur orðið fjölgun á útköllum hjá fjallabjörgunarsveitum, tíðni dauðsfalla hefur samt 

ekki aukist samhliða (Lischke o.fl., 2001). Útköllum hefur fjölgað en þau taka styttri tíma þar sem 

nútímatækni; sími, staðsetningartæki og önnur tækni gerir fólki kleift að hringja eftir aðstoð tímalega og 

staðsetning þeirra sem þurfa hjálp er oftar þekkt (Lischke o.fl., 2001). Í Ölpunum hefur þyrlum verið 

fjölgað og hafa menn leyft sér að álykta að sú fjölgun eigi þátt í fækkun dauðaslysa þar vegna þess að 

þyrlan er fyrr að komast á staðinn og sjúklingurinn því fyrr komin í hendur á lækni sem getur sinnt 

lífsbjargandi inngripum (Lischke o.fl., 2001). DeClerck o.fl. (2013) gerðu rannsókn í þjóðgörðum í 

Ameríku þar sem þjóðgarðsverðir með sérmenntun í fyrstu hjálp þurftu að aðstoða ferðamenn vegna 

veikinda eða slysa. Rannsókninn náði til sjö þjóðgarða, greind voru 64045 tilfelli. Í 27685 (43%) tilfellana 

var einungis þörf á fyrstu hjálp en ekki frekari aðstoð. Af þeim sem þurftu frekari aðstoð voru 51% vegna 

veikinda og 49% vegna slysa. Af þeim sem létust voru fleiri sem létust vegna slysa en veikinda.  

Í afturskyggðri rannsókn frá árunum 1992-2012 voru greind þau tilfelli sem björgunarsveitir þurftu að 

sinna björgun eða aðhlynningu slasaðra og/eða veikra, rannsóknin var gerð í ítölsku ölpunum. Í heildina 

voru tilfelli varðandi 942 einstaklinga greind. Rannsóknin sýndi að skipting milli veikra og slasaðra var; 

39% voru slasaðir og 7% flokkuðust veikir. (42% óslasaðir, 9% látnir og 3% sem ekki var til skráning 

um). 66% einstaklinga voru í bakpokaferð eða í fjallgöngu. Algengasta orsök áverka var að viðkomandi 

féll eða rann (34%). Af þeim sem slösuðust í bakpokaferð voru algengustu áverkarnir brot og skrámur 

(14%). Algengara var að björgunarsveitir væru kallaðar út vegna einstaklinga sem voru í bakpokaferð, 

þeir virtust frekar lenda í því að villast, örmagnast og/eða ofkælast (Ciesa o.fl., 2015). Hearns (2003) 



  

16 

gerði samantekt á dauðsföllum tengdum fjallamennsku í Skotlandi 1998-1999, þar kom fram að af 622 

fjallabjörgunarverkefnum sem fjallabjörgunarsveitir fóru í voru 57 dauðsföll það er 9%. Mort og Godden 

(2009) tóku saman greiningu á útköllum hjá fjallabjörgunarsveitum í Wales og Skotlandi 2002-2006 þeir 

greindu mál er varða 7995 einstaklinga þar af voru 550 dauðaslys (6.8%). Lischke ofl. (2001) tóku saman 

fjallaslys í Ölpunum á 10 ára tímabili 1987-1997 þar var dánartíðni 4.1% 1997 og hafði ekki aukist á 

þessu tímabili.  

Hjólreiðar og þar með talið fjallahjólreiðar eru dæmi um afþreyingu sem hefur verið að aukast hér á 

landi líkt og annarstaðar í heiminum. Í árlegum samantektar skýrslum fjallabjörgunarsveita í Bretlandi 

má sjá að talsverð fjölgun varð á útköllum vegna fjallahjólreiðamanna (Feeney, 2014). Samantekt á 

mænuáverka eftir fjallahjólreiðarslys í Kanada sýndi fram á að fjallahjólreiðar eru að koma inn á lista yfir 

þær íþróttir þar sem mest áhætta er á mænuáverka. Aðrar íþróttir á þeim lista eru til dæmis íshokkí, 

fótbolti (e. football), glíma (e. wresling), skíði, snjóbretti og dýfingar (Dodwell o.fl., 2010). 

Tölfræði um slys og veikindi í óbyggðum á Íslandi hefur hingað til verið takmörkuð. Gögn eru til um 

vélsleðaslys, lítið er vitað um önnur slys. Nýleg rannsókn sýnir að aukning hafi orðið á dauðsföllum 

erlendra ferðamanna á Íslandi en sú aukning er í samræmi við fjölgun þeirra. Flestir ferðamenn reyndust 

látast úr hjarta- og æðasjúkdómum, sumir þeirra í kjölfar afþreyingar sem krafðist líkamlegrar áreynslu 

(Kunz og Bingert, 2017). Mikilvægt er að átta sig á því að ekki er hægt að bera saman alvarleika áverka 

á fjöllum við alvarleika áverka í byggð. Vegna válega umhverfisaðstæðna getur einfalt fótbrot eða væg 

eða meðal alvarleg veikindi verið lífshættulegt fyrir einstakling staddan á fjöllum meðan sami 

áverki/veikindi er minniháttar sé viðkomandi einstaklingur staddur innanbæjar (Elsensohn, 2017; Isaac 

og Johnson, 2012). Því getur verið mikilvægt að neyðarsímverðir meti og flokki útköll úr óbyggðum á 

annan hátt en útköll sem varða einstaklinga stadda innanbæjar. 

1.5 Neyðarþjónusta á Íslandi  

Í þessum kafla verður uppbyggingu neyðarþjónustunnar lýst í stuttu máli. Öll neyðarþjónusta á Íslandi 

er virkjuð í gegnum neyðarlínuna en viðbragðsaðilar eru lögregla, sjúkraflutningar, slökkvilið, 

björgunarsveitir og Landhelgisgæslan. Neyðarlínan þjónar einnig símsvörun fyrir læknavakt á 

landsbyggðinni og barnaverndartilkynningar. Sama neyðarnúmerið 112 er fyrir allt landið (112-a, e.d.). 

Landinu er skipt upp í sjö heilbrigðisumdæmi: Vestfirði, Vesturland, Höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, 

Suðurland, Austurland og Norðurland (reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 1084/2014). Í hverju 

umdæmi er rekið fjórðungssjúkrahús sem öll eru með lágmarksþjónustu, þ.e. heilsugæslu með 

vaktþjónustu. Að öðru leyti er mismikil starfsemi eftir stöðum. Sérhæfð sjúkrahús eru einungis á Akureyri 

og í Reykjavík. Flestir alvarlega slasaðir eða veikir eru fluttir til Reykjavíkur (mynd 2). Í hverju 

heilbrigðisumdæmi er umsjónarlæknir sjúkraflutninga sem heyrir undir yfirlækni utanspítalaþjónustu 

Landspítalans. Til sjúkraflutninga teljast allir flutningar sjúkra og slasaðra utan sjúkrahúsa, hvort sem er 

í lofti, á láði eða legi (Reglugerð um framkvæmd og skipulag sjúkraflutninga nr. 262/2011). Langflestir 

sjúkraflutningar eru með sjúkrabílum en einnig er möguleiki á sjúkraflutningi með þyrlu eða sjúkraflugvél. 
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Mynd 2. Heilbrigðisumdæmi og heilbrigðisþjónusta eftir landssvæðum (Velferðarráðuneytið-a, 
e.d.). 

 

Neyðarverðir veita ráðleggingar um aðhlynningu á vettvangi og eru þannig fyrstu viðbragðsaðlilar 

sem koma að meðferð sjúkra og slasaðra. Fyrirtækið 112 sér um að mennta þá sem svara í síma 

neyðarlínunnar 112, og æskilegt er að þeir sem starfa sem neyðarverðir hafi stúdentspróf og bakgrunn 

sem nýtist í starfi. Til að verða neyðarvörður þarf að sækja tvö alþjóðleg námskeið Public safety 

telecommunacator 1 (PST1) og Emergency medical dispatcher (EMD) og í framhaldi starfa í þrjá mánuði 

við símsvörun undir handleiðslu leiðbeinenda.  

Neyðarverðir sem svara í símann 112 boða viðeigandi viðbragðsaðila eftir eðli erindisins og greina 

forgang erindisins eftir ákveðnum verklagsreglum (112-b, e.d.). Notast er við tölvuforrit sem er íslensk 

hönnun og heitir Response 112. Kerfið tekur tillit til utanaðkomandi þátta sjúklings, t.d. ef maður liggur 

fótbrotinn myndi kerfið flokka hann í forgang númer þrjú en þegar upplýsingar eru komnar inn um 

staðsetningu, s.s. að hann liggi uppi á fjalli, spyr kerfið hvort neyðarvörðurinn vilji hækka forganginn með 

tilliti til aðstæðna. Utanspítalaþjónusta á því svæði sem slysið á sér stað er alltaf boðuð út fyrst. Formlega 

hafa neyðarverðir ekki heimild til að boða út þyrluna, þá heimild hefur aðeins vaktlæknir á viðkomandi 

svæði og lögreglan. Neyðarverðir geta þó látið áhöfn þyrlunnar vita telji þeir þörf á henni. Þyrlulæknir og 

áhöfn þyrlunnar ákveða hvort fara skuli í loftið í samráði við vaktlækni og utanspítalaþjónustu á því svæði 

sem um ræðir. Neyðarverðir fá upplýsingar um tengilið á slysstað og þeim upplýsingum er komið til 

læknis á þyrlunni. Þannig er honum gert kleift að hafa samband á slysstað og jafnvel fá betri upplýsingar 

til þess að geta veitt ráðgjöf og metið hvort þörf sé á þyrlunni.  

Á landinu eru reknir 68 sjúkrabílar sem dreifast um landið, í hverju heilbrigðisumdæmi er 

umsjónarmaður sjúkraflutninga (Velferðarráðuneytið-b, e.d.). Miðstöð sjúkraflugs á Íslandi er staðsett á 

Akureyri. Þar er ein sérútbúin sjúkraflugvél sem flugfélagið Mýflug rekur. Læknavakt er fyrir sjúkraflugið 

á vegum Sjúkrahússins á Akureyrir. Slökkvilið Akureyrar útvegar einnig sjúkraflutningamenn með 

neyðarflutningsréttindi til að fara með í sjúkraflug (Sjúkrahúsið á Akureyri, e.d.). Flutningum sjúklinga 

með sjúkraflugi hefur verið að fjölga, árið 2006 voru 464 einstakingar fluttir með sjúkraflugi en árið 2016 
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fjöldinn farin að nálgast 700 einstaklinga. Þrátt fyrir þessa fjölgun hefur hlutfall forgangsflutninga haldist 

í kringum 40% (Björn Gunnarsson, 2017).  

1.5.1 Sjúkraflutningar með þyrlu LHG 

Landhelgisgæslan hefur til umráða þrjár þyrlur sem allar eru af sömu tegund: Aerospatiale Super Puma. 

Þyrlurnar eru allar hugsaðar sem björgunartæki og búnar til dæmis hífingarbúnaði og nætursjónauka. 

Samkvæmt upplýsingum á heimsíðu Landshelgisgæslunnar fara þyrlur Landhelgisgæslunnar samtals 

að meðaltali í 110-160 flutninga á ári. Þyrlurnar eru allar staðsettar í Reykjavík. Í áhöfn á þyrlum LHG 

eru fimm áhafnarmeðlimir, þar á meðal er alltaf læknir á vakt. Læknir á þyrluvakt er á vegum Landspítala. 

Læknar á þyrluvakt fá sérhæfða þjálfun fyrir sjúkra- og björgunarflug en ekki er krafist 

sérfræðimenntunar á ákveðnu sviði læknisfræðinnar. Þyrlan sinnir öllum beiðnum um neyðarflutninga. 

Útgefinn viðbragðstími þyrlunnar eru 10–60 mínútur en ræðst sá tími helst af veðri og aðstæðum til 

flugs. Flugþol þyrlanna er um fimm klukkustundir og flugdrægni 1.125 kílómetrar. Flutningur slasaðra og 

veikra frá Austurlandi hefur að stórum hluta verið með sjúkraflugi, ein ástæða þess hefur verið að 

fljótlegra hefur verið að koma sjúkling í sjúkraflug en að bíða eftir þyrlunni en áætlaður flugtími þyrlunnar 

austur er ein klukkustund og fimmtán mínútur (mynd 3).  

Í rannsókn sem Hrafnkell Óskarsson (2014) gerði um sjúkraflug þyrlunnar á árunum 2008-2012 

kemur fram að af 275 sjúklingum sem fluttir voru á tímabilinu voru 70% slasaðir, þar af voru karlar í 

meirihluta. Slasaðir voru flestir í aldurshópnum 21-30 ára en veikir voru flestir í aldurshópnum 51-70 ára. 

Af erlendum ferðamönnum var hlutfall milli veikinda og slysa 38% á móti 62%. Flestir flutningar voru í 

júlí. Þeir sem voru slasaðir voru oftast með áverka á mjaðmagrind og neðri útlimum. Veikir voru flestir 

fluttir vegna hjarta- og æðasjúkdóma. Um einn þriðji útkalla voru útköll sem staðsett voru í óbyggðum.  

 

 

Mynd 3. Flugtími þyrlu frá Reykjavík (Landhelgisgæsla Íslands-b, e.d.). 
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1.6 Neyðarþjónusta á miðhálendi Íslands  

Viðbragðsaðilar eru meðvitaðir um þá gríðalegu aukningu sem verður á umferð um miðhálendi Íslands 

á sumrin og hefur verið brugðist við á þann hátt að á helstu svæðum á miðhálendinu hefur verið sett á 

vakt björgunarsveita allan sólahringinn sem rekin er á vegum Landsbjargar og kallast Hálendisvaktin. 

Hálendisvaktin hefur verið starfandi síðan árið 2006. Í Árbókum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar 

kemur fram að hálendisvaktin hefur haft bækistöðvar á Sprengisandi, í Landmannalaugum að Fjallabaki 

og við Drekagil á svæðinu norðan Vatnajökuls. Um 200 sjálfboðaliðar á vegum Landsbjargar sinna 

þessu starfi. Flest verkefnin undanfarin ár hafa verið að Fjallabaki. Hálendisvaktin hefur verið að sinna 

um 2.000 verkefnum á hverju sumri, þar af hafa verið 450-500 verkefni sem eru þess eðlis að 

björgungarsveitir hefðu verið kallaðar út ef hálendisvaktin hefði ekki verið á staðnum. Flest verkefnin í 

gegnum árin hafa falist í að aðstoða fólk í ýmiss konar vandræðum með bíla. Aukning hefur orðið á 

beinni aðstoð vegna slysa; 11% sumarið 2013 samanborið við 29% sumarið 2014. Um þrjú til sjö prósent 

verkefna hafa verið vegna bráðra veikinda (Jónas Guðmundsson, 2013; 2014; 2015). 

Slysavarnarfélagið Landsbjörg hefur einnig staðið fyrir slysavörnum ferðamanna og ber þar helst að 

nefna verkefnið Safetravel sem unnið er í samstarfi við fjölda annarra aðila sem þjónusta ferðamenn. 

Eitt af verkefnum Safetravel er að halda utan um ferðaáætlanir og hefur notkun á þeirri þjónustu aukist 

(Jónas Guðmundsson, 2015). Fyrirhugað er að sumarið 2017 verði einnig viðbragðsvakt í Skaftafelli.  
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2 Aðferð 

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða nánar atvik sem áttu sér stað í óbyggðum á Íslandi þar 

sem kallað var eftir aðstoð frá þyrlu LHG á árunum 2013-2014, tekin voru saman gögn til að greina með 

lýsandi tölfræði orsök og eðli atvikanna, svo og; aldur, kyn og þjóðerni þeirra sem óskuðu eftir aðstoð. 

Þessi rannsókn er hluti af stærri rannsókn sem unnin er um útöll þyrlu LHG. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er Brynjólfur Mogensen og sótti hann um viðeigandi leyfi fyrir rannsókninni. 

2.1 Rannsóknarsnið 

Um er að ræða lýsandi rannsókn (e. non-experimental). Í lýsandi rannsóknum er ákveðnum fyrirbærum 

og samböndum lýst en ekki er gripið inn í það sem er mælt (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Notast 

var við afturskyggt (e. retrosptective) rannsóknarsnið byggt á sjúkraskrám (e. medical record review). 

Afturskyggðar rannsóknir byggðar á sjúkraskrám eru mikið notað innan heilbrigðisfræða, sérstaklega í 

bráðafræðum m.a. á Íslandi. Kosturinn við þetta rannsóknarsnið er að hægt er safna saman ákveðnum 

gögnum yfir langan tíma (Worster og Haines, 2004). Ekki er tiltæk samræmd skráning á slysum og 

veikindum sem eiga sér stað í óbyggðum á Íslandi því var þetta rannsóknarsnið talið best til þess fallið 

að finna þær breytur sem nota átti í rannsókninni.  

2.2 Úrtak og skráðar breytur 

Þýði rannsóknarinnar telur í raun alla þá sem ferðast í óbyggðum á Íslandi. Úrtakið voru allir þeir 

einstaklingar sem fluttir voru úr óbyggðum með þyrlu LHG frá og með 1. janúar 2013 til og með 31. 

desember 2015. Þetta úrtak var valið vegna þess að verið er að vinna gögn um flutninga þyrlunnar og 

það gagnasafn var því aðgengilegt en eins og áður sagði er ekki samræmd skráning á öllum slysum og 

veikindum í óbyggðum og því erfitt að nálgast þýðið eða úrtakið á annan hátt.  

Óbyggðir voru skilgreindar sem staður þar sem það tekur meira en tvær klukkustundir fyrir sjúkrabíl 

eða lækni að komast á staðinn og/eða að sjúkrabíll kemst alls ekki á staðinn. Útilokuð voru öll sjóslys, 

öll slys sem urðu á merktum vegi eða á heimili eða í sumarhúsi þó svo að sjúkrabíll hefði verið meira en 

tvær klukkustundir að komast á staðinn. 

Þegar farið var yfir sjúkraskrár var annars vegar verið að skoða hvert útkall fyrir sig og hins vegar þá 

einstaklinga sem fluttir voru í hverju útkalli. Eftirfarandi breytur voru skráðar um útköllin sem slík: 

dagsetning útkalls; gróf orsök útkalls, þ.e. slys, veikindi eða björgun; hvort þyrlu var lent á staðnum eða 

ekki og fjöldi þeirra sem fluttir voru í hverju útkalli. Þá var skráð landfræðileg staðsetning útkalls. Allar 

tímasetningar sem komu fram voru einnig skráðar. 

Eftirfarandi breytur voru skráðar fyrir hvern einstakling sem var fluttur: aldur; kyn; þjóðerni; hvaða 

athöfn hann var að iðka og bráðleiki veikinda/áverka. Ef um slys var að ræða þá einnig: orsök slyss; 

meðferð á staðnum; alvarleika og staðsetningu áverka (sjá nánar hér á eftir). Ef um veikindi var að ræða 

var eðli veikindanna skráð.  
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2.2.1 Afþreying sem verið var að iðka. 

Markmiðið var að skoða hvað, fólk sem stadd var óbyggðum, var að gera þegar neyð bar að garði. Með 

afþreyingu er átt við hver var tilgangurinn með ferðinni sem viðkomandi var í. Afþreying var flokkuð í 

eftirfarandi flokka, með þeim fyrirvara að byggt er á afturvirkri skráningu og erfitt að segja til nákvæmlega 

um hver var tilgangur ferðarinnar.  

Vélsleðar: Ef ekki kom annað fram en að viðkomandi var á vélseða var honum valinn flokkurinn 

vélsleði. Flokkurinn á við að megin tilgangur ferðarinnar var akstur sleðans. Ætlunin var að skrá hvort 

viðkomandi var á eigin vegum eða í skipulagri ferð á vegum ferðaþjónustu aðila en ekki reyndist skráning 

á því í gögnunum.  

Fjórhjól: Ef ekki kom annað fram en að viðkomandi var á fjórhjóli var honum valinn flokkurinn fjórhjól. 

Flokkurinn á við að megin tilgangur ferðarinnar var akstur á fjórhjóli.  

Flug: Slys sem urðu þegar að flugvél, fisflugvél eða annarskonar loftfari brotlenti í óbyggðum var 

skráð sem flug.  

Hestar: Ef viðkomandi var í hestaferð þegar slysið/veikindin áttu sér stað og ekki kom fram annar 

tilgangur ferðarinnar.  

Bakpokaferð: Bakpokaferð, var orð sem var valið sem þýðing á enska orðinu hiking. Átt er við að 

viðkomandi var á ferðalagi án faratækis og markmið ferðarinnar var að gista í eina eða fleiri nætur í 

skála eða tjaldi. Dæmi um þá sem flokkaðir voru sem bakpokaferð voru ferðalangar sem voru að 

Fjallabaki, á Hornströndum, á Vatnaleið eða öðrum landsvæðum þar sem þekktar gönguleiðir eru eða 

það kom fram að viðkomandi hafði verið á ferð í einhverja daga.  

Fjallganga: Ef tilgangur ferðarinnar var að fara á ákveðinn fjallstind var viðkomandi flokkaður sem 

fjallganga. Dæmi um þá sem flokkaðir voru sem fjallganga voru ferðalangar sem staddir voru í fjallshlíð 

svo sem Esjunni,Hvannadalshnjúk og fleiri stöðum þar sem áætla mátti að tilgangur ferðarinnar var að 

fara á tindinn og til baka aftur.  

Dagsferð: Ef viðkomandi virtist vera í dagsferð, til dæmis í gönguferð án þess að vera staddur í 

augljóslegu fjalllendi eða ekki var getið um að viðkomandi hefði verið að gista í óbyggðum var honum 

gefin flokkurinn dagsferð. Dæmi um þá sem voru í þessu flokk voru allir þeir sem augljóslega var tekið 

fram að voru í dagsferð svo sem ferð á vegum ferðaskrifstofu. Einnig féllu allir þeir sem getið var um að 

væru nýkomnir inn á svæðið með rútu, fjallganga ekki hafin, bakpokaferðalag ekki byrjað eða að enda í 

flokkinn dagsferð. 

Veiðar: Ef tilgangur ferðarinnar var að veiða bráð.  

2.2.2 Bráðleiki metinn með, NACA stigun 

Notast var við NACA stigun (National Advisory Committee for Aeronautics) til að stiga bráðleika allra 

einstaklinganna sem voru fluttir. Upprunalegur tilgangur NACA stigunar var að forgangsflokka sjúklinga 

sem fluttir voru með þyrlum frá átakasvæðum í Víetnamstríðinu (Veldman o.f.l. 2001). Stigunin er 

stigvaxandi þar sem 1 þýðir minni háttar áverki sem ekki þarfnast læknismeðferðar og sjö þýðir látinn 

(tafla 1).  
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Tafla 1. Bráðaflokkun sjúklinga með NACA kvarða 

NACA stig  Skilgreining 

1 Áverki eða sjúkdómur sem þarfnast ekki læknismeðferðar 

2 Áverki eða sjúkdómur sem þarfnast læknismeðferðar en ekki endilega innlagnar á 

sjúkrahús 

3 Áverki eða sjúkdómur sem krefst sjúkrahúsinnlagnar en er ekki lífshættulegur 

4 Áverki eða sjúkdómur sem er mögulega lífshættulegur  

5 Lífshættulegur áverki eða sjúkdómur  

6 Alvarlegur áverki eða sjúkdómur með verulegri skerðingu á starfsemi helstu líffærakerfa  

7  Látinn á staðnum eða í flutningi 

 

2.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Til að fá úrtakið var notast við upplýsingar frá LHG um flug þyrlunnar og einstaklingana sem fluttir voru 

með henni, þar kom fram kennitala þeirra sem voru fluttir. Tryggt var takmarkað aðgengi að þessum 

upplýsingum, ekki var unnið með persónugreinaleg auðkenni eftir að gagnasöfnun fór fram. Öll 

gagnasöfnun og úrvinnsla fór fram á Landspítalanum. 

Útilokuð voru strax öll útköll á sjó og öll útköll sem ekki voru farin í því skyni að bjarga eða flytja 

einstaklinga. Þeim útköllum sem eftir stóðu var flett upp eftir kennitölu í sjúkraská í SÖGU kerfi 

Landspítalans og lesið yfir færslu þyrlulæknis í því skyni að meta hvort útkallið féll undir skilmerki 

rannsóknarinnar. Ef svo var, var gagna aflað úr SÖGU kerfinu; nótu þyrlulæknis, bráðamóttökuskrá, 

skráningu hjúkrunar og NOMESCO til þess að finna og skrá þær breytur sem teknar voru út í því skyni 

að nota í rannsókninni. 

Notast var við í forritið Microsoft Excel®, útgáfu 2016, til að skrá inn upplýsingar, breytur voru svo færðar 

inn forritið sem í daglegu tali er kallað SPSS, stendur fyrir Statistical Package for the Social Sciences 

(útgáfa 24), og lýsandi tölfræði unnin í því. Notuð voru krosspróf og reiknuð kí-kvaðrat próf með Fisher 

exact til að kanna marktækni niðurstaða. Kannaður var munur milli Íslendinga og erlendra ríkisborgara 

varðandi orsakir þyrluflutnings, athafna þegar slys/veikindi áttu sér stað og alvarleika áverka, sem var 

þá flokkaður í tvo flokka (vægur áverki NACA 1-2 og alvarlegur áverki NACA 3-7). 

2.4 Siðferðisleg álitamál og leyfi 

Rannsóknin er unnin samhliða doktorsrannsókn Auðar Elvu Vignisdóttur um útköll þyrlu LHG 2001-2015 

við læknadeild Háskóla Íslands, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Brynjólfur Mogensen. Tilskilin leyfi 

fyrir öllum þáttum rannsóknarinnar fengust frá Vísindasiðanefnd, Persónunefnd, Landhelgisgæslu 

Íslands og framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala (sjá fylgiskjöl).  
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3 Niðurstöður  

Upphaflegur fjöldi þeirra sem fluttir vorum með þyrlunni á tímabilinu 1. janúar 2013-31. desember 2015 

voru 274 einstaklingar. Af þeim reyndust 93 einstaklingar hafa verið fluttir úr óbyggðum. Við nánari 

skoðun á þeim voru 14 tilvik útilokuð þar sem þau féllu ekki nákvæmlega undir skilmerki 

rannsóknarinnar.  

Útilokaðir voru fimm einstaklingar sem sóttir voru út í eyju, allir voru þeir á þeirri stundu til húsa í 

eyjunum þegar atvikið átti sér stað. Fjögur slys voru útilokuð þar sem aðkoma að þeim fyrir sjúkrabíla 

virtist hafa verið greið, þetta voru tveir einstaklingar sem féllu við klifur í klettum auk tveggja slysa á 

Þingvöllum; maður sem drukknaði við veiðar og slys í Silfru, en Þingvellir teljast ekki til óbyggða. Sex 

tilvik voru á miðhálendinu þar sem einstaklingar voru í bílum eða mótorhjóli á vegi og voru þau ekki tekin 

með þar sem öll slys sem gerðust á skráðum vegi voru útilokuð í rannsókninni. Fimm tilvik voru höfð 

með í rannsókninni þar sem ekki fengust nægilega miklar upplýsingar um staðsetningu og eðli útkallsins 

til þess að geta útilokað þau, þ.e. þau virtust öll falla undir skilmerki rannsóknarinnar. Um er að ræða 

eitt fjórhjólaslys, tvo einstaklinga sem féllu í gjá, eitt voðaskot og eitt tilvik veikinda. Eftir úrvinnslu úrtaks 

voru þetta 70 útköll þar sem 78 einstaklingar voru fluttir með þyrlunni (sjá mynd 4).j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Endanlegt úrtak þeirra sem fluttir voru með þyrlu LSH úr óbyggðum 2013-2015. 

  

93 einstaklingar í x 

útköllum  

Eyja 5 einstaklingar 

Klettar nærri byggð 

2 einstaklingar 

Vegur á hálendinu 6 

einstaklingar 

Þingvellir 2 

einstaklingar 

78 einstaklingar í 70 útköllum  
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3.1 Útköll  

Samtals fundust 70 útköll þar sem fólk var flutt úr óbyggðum. Árið 2013 voru 22 útköll, árið 2014 voru 

23 útköll og árið 2015 voru þetta 25 útköll. Fjölgun hefur því orðið á útköllum á milli ára (tafla 2). Í 

langflestum tilvikum var verið að flytja einn einstakling í hvert skipti. Í fimm útköllum voru fluttir fleiri en 

einn aðili, þá alltaf tveir nema í eitt skipti en þá voru fluttir fimm í einu. Þá kom það einnig fyrir að þyrlan 

fékk útkall ofan í annað útkall og var því með fleiri en einn aðila um borð. Ekki var haldin skráning um 

það í gagnasöfnuninni þar sem slík útköll sem ekki féllu undir skilmerki rannsóknarinnar sköruðust við 

úrtakið.  

Tafla 2. Fjöldi einstaklinga sem fluttir voru úr óbyggðum og fjöldi útkalla. 

Ár   Fjöldi 
útkalla 

Fjöldi fluttra 
úr 
óbyggðum 

Erlendir 
ríkis-
borgarar 

Íslendingar Hlutfall 
flutninga úr 
óbyggðum  
af heild  

Heildar-
fjöldi 
flutninga 
með 
þyrlunni   

2013 21 23 6 17 31% 74 

2014 24 25 5 20 27% 93 

2015 25 30 18 12 28% 107 

Samtals 70 78 29 49  274 

 

Mánaðarleg dreifing var frá 0 upp í 14 útköll (mynd 5). Öll þrjú árin var enginn fluttur úr óbyggðum í 

október og enginn flutningur var í júlí 2014. Í janúar og febrúar voru samtals 12 útköll, í mars og apríl 13 

útköll, þannig voru útköll fyrstu fjóra mánuði ársins samtals 25, eða 36% útkalla. Í maí og júní voru 

samtals 18 útköll, þar af voru flest í júní, eða 14 talsins. Í júlí og ágúst voru samtals 19 útköll. Þannig 

voru 37 útköll er vörðuðu 39 einstaklinga yfir vor og sumarmánuðina maí, júní, júlí og ágúst. Þetta voru 

53% útkallanna. Fæst útköll voru síðasta fjórðung ársins, eða 8 útköll (11%) 13 einstaklingar voru fluttir 

þar af voru fimm fluttir í einu útkalli í desember 2015 (mynd 5).  
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Mynd 5. Útköll þyrlu LHG eftir mánuðum 

 

3.1.1 Landsvæði, hífing og gróf flokkun á eðli útkalla 

Staðsetning útkalla var nokkuð dreifð um landið, meirihluti útkalla var á Suðvesturlandi og Suðurlandi, 

26 útköll voru staðsett á miðhálendinu, af útköllum er vörðuðu erlenda aðila voru 50% af miðhálendinu 

en 27% útkalla er vörðuðu Íslendinga voru af miðhálendinu. Þrettán einstaklingar (11 útköll) voru hífðir 

upp í þyrluna þar sem staðsetning þeirra var þannig að ekki var hægt að lenda. Af þessum hífingum 

voru tvö útköll (3 einstaklingar hífðir) þar sem aðstæður voru þannig að hífing var gerð til að bjarga 

einstaklingum úr erfiðum aðstæðum, þ.e. erfitt hefði verðið að ná þeim á annan hátt (mynd 6).  

 

 

Mynd 6. Dreifing útkalla á landsvísu. Blátt þýðir þyrlan lenti, fjólublátt hífing. 
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Útköllin voru í meirihluta tilfella vegna slysa eða 45 útköll (64%), 22 voru vegna veikinda (31%) og 

þrjú útköll voru flokkuð sem björgun (4%). Í einu þeirra voru vélsleðamenn í vandræðum þar sem þeir 

höfðu fallið í vök, í hinum tveimur ferðamenn sem voru í vandræðum vegna veðurs án þess þó að vera 

slasaðir eða veikir, þar með talið ekki ofkældir. Fjöldi útkalla sem vörðuðu Íslendinga var borinn saman 

við útköll sem vörðuðu erlenda ríkisborgara, útköll er varða Íslendinga voru í 72% tilvika vegna slysa en 

útköllum er vörðuðu erlenda ríkisborgara skiptust nánast jafnt á milli veikinda og slysa (mynd 7). Þessi 

munur var skoðaður nánar og hlutfallslegur samanburður á Íslendingum og erlendum ríkisborgurum 

gerður, og reyndist marktækur munur samkvæmt kí-kvaðrat prófi á sambandi milli þjóðernis og orsaka. 

 

Mynd 7. Gróf flokkun á tíðni útkalla eftir orsökum, fjöldi Íslendinga og erlendra ríkisborgara. 

 

3.1.2 Tímasetningar 

Við gagnasöfnun var reynt að taka saman allar tímasetningar er vörðuðu ferli sjúklings frá útkalli þar til 

hann var kominn á sjúkrahús. Allur gangur var á hvernig þetta var skráð. Í 13 tilvikum var hægt að skoða 

bæði klukkan hvað slys átti sér stað og klukkan hvað útkall var hjá þyrlulækni, eða klukkan hvað farið 

var í loftið (notast var við aðra hvora tímasetninguna þar sem misræmi var á hvort útkall var skráð, hvort 

tímasetning sem farið var í loftið var skráð eða bæði). Spönnin var 0-155 mínútur, meðaltal 56 mínútur, 

miðgildi 29 mínútur. 

Tími sem leið frá því að útkall kom þar til þyrlan var komin á staðinn eða fór í loftið frá staðnum (þarna 

var einnig annað hvort skráð koma á staðinn eða klukkan hvað farið var af staðnum, eða bæði) var hægt 

að skoða í 35 tilvikum. Spönnin var 4-259 mínútur, meðaltal 76 mínútur, miðgildi 67 mínútur. Í 49% 

tilfella (af þessum 35 útköllum) var þyrlan komin á staðinn á innan við 60 mínútum og í 80% tilvika á 

innan við 100 mínútum. Í sex tilvikum var þyrlan tvær klukkustundir eða lengur að komast á staðinn.  
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Í 38 tilvikum var hægt að skoða heildartímann frá því að útkall kom þar til viðkomandi var kominn á 

sjúkrahús. Spönnin var 35-390 mínútur. Meðaltalið 143 mínútur, miðgildi 125 mínútur. Í 50% tilvika var 

sjúklingi komið á sjúkrahús á innan við 120 mínútum. Í fjórum tilvikum liðu meira en fjórir klukkutímar frá 

útkalli þar til komið var með sjúkling á sjúkrahús. Í þremur af þeim tilvikum var viðkomandi staddur á 

Vestfjörðum. Hlutfallsskiptingu tímalínunnar má sjá á mynd 9. 

 

 

Mynd 8. Tímalína frá atviki þar til einstaklingur kemur á sjúkrahús. Meðalmínútufjöldi sést inni í 
súlunni. 

 

3.2 Einstaklingar fluttir með þyrlunni 

Samtals voru 78 einstaklingar fluttir með þyrlunni úr óbyggðum. Árið 2013 voru 23 einstaklingar fluttir 

með þyrlunni úr óbyggðum, eða 31% af heildarfjölda sem voru fluttir með þyrlunni þetta ár. Árið 2014 

voru 25 einstaklingar fluttir úr óbyggðum, eða 27% af heildarfjöldanum, og árið 2015 voru þetta 30 

einstaklingar, sem er 28% af heildarfjölda. Af þessum 78 einstaklingum sem voru fluttir í heildina voru 

29 einstaklingar erlendir (23 útköll). Árið 2013 voru erlendir aðilar 5 talsins (5 útköll), árið 2014 6 talsins 

(5 útköll) og árið 2015 18 talsins (13 útköll).  

3.2.1 Kyn og aldursdreifing fluttra aðila  

Sá yngsti sem fluttur var var 11 ára, sá elsti var 75 ára. Meðalaldur var 44,7 ár. Fjölmennasti 

aldurshópurinn var á aldrinum 51-60 ára, en 17 einstaklingar voru á þeim aldri, næst á eftir var hópurinn 

41-50 ára en 16 einstaklingar voru á því aldursbili. Samtals voru 42% þeirra sem fluttir voru á aldrinum 

41-60 ára. Íslendingar og erlendir einstaklingar voru bornir saman m.t.t. aldurs og leiddi samanburðurinn 

í ljós að flestir fluttir Íslendingar voru á aldrinum 51-60 ára, eða 16 talsinns, þar á eftir kom aldurshópurinn 

41-50 ára, eða 10 talsins. Samtals voru 26 einstaklingar, eða 52% af Íslendingum, á aldrinum 41-60 ára. 

Erlendir ríkisborgarar voru flestir á aldrinum 21-30 ára, eða 7 einstaklingar. Þar á eftir voru 6 

einstaklingar sem voru á aldrinu 41-50 ára. Fimm einstaklingar voru á aldrinum 31-40 ára. Samtals voru 

12 einstaklinga, eða 41% á aldrinum 21-40 ára (mynd 9 og 10).  
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Mynd 9. Fjöldi Íslendingar eftir aldri. Mynd 10. Fjöldi erlendra ríkisborgara eftir 
aldri. 

 

Í heildina voru 53 þeirra sem voru fluttir karlkyns, eða samtals 68% af heildarfjöldanum. Íslenskir karlar 

voru 36 á móti 13 konum, eða 73%. Erlendir karlmennn voru 17 á móti 12 erlendum konum, þannig að 

59% erlendra ríkisborgara sem fluttir voru, voru karlkyns (mynd 11 og 12).   

 

  

Mynd 11. Skipting Íslendinga eftir kyni. Mynd 12. Skipting erlendra ríkisborgara eftir 
kyni. 

 

3.2.2 Afþreying sem verið var að stunda 

Afþreying var skráð hjá 74 aðilum. Hjá fjórum aðilum var mjög óljóst hvað viðkomandi hafði verið að 

gera og var það því ekki skráð. Af þessum 74 var algengasta afþreying að hafa verið að ferðast á 

vélsleða, en þá afreyingu stunduðu 21 aðilar, eða 27% (af heildinni n=78), þeir sem skráðir voru í 

bakpokaferð voru 20 talsins, eða 25%. Í fjallgöngum voru 13 aðilar (17%), þar af voru 8 aðilar staddir á 

Esjunni. Í dagsferð voru skráðir 6 aðilar (8%). Tveimur aðilum sem höfðu lent í flugslysi var sinnt, fimm 

sem höfðu lent í fjórhjólaslysi og fjórum sem höfðu verið í hestamennsku. Í flokkinn ´annað´ féllu þrír 

aðilar, þar af einn sem var á skotveiðum, einn sem var í flúðasiglingu og einn sem slasaðist við vinnu á 



  

29 

hálendinu. Þess skal getið að þrír höfðu verið í fjárleit þegar atvikið átti sér stað, einn þeirra slasaðist 

við akstur fjórhjóls, einn féll og rann um það bil 200 metra í harðfenni og einn var á hestbaki. 

Þegar borin var saman afþreying íslenskra einstaklinga og erlenda ríkisborgara kom í ljós að rúmlega 

helmingur erlendra ferðamanna var í bakpokaferð þegar neyð bar að garði. Flestir Íslendingar voru á 

vélsleða þegar neyð bar að garði, eða 29% (sjá töflu í fylgiskjali 1). 

Afþreying var einnig flokkuð í tvo flokka, þ.e. „á fæti“ og „á farartæki“, en hestamennska, flug og 

annað var undanskilið. Skoðað var hvort munur væri á milli Íslendinga og útlendinga. Reyndist 

tölfræðilega marktækur(marktæktarmörk p=0.05) munur á afþreyingu á milli hópanna, Íslendingar voru 

mun oftar á vélknúnu farartæki en erlendu ríkisborgararnir (n=63; Fisher exact p=0,015).  

 

Mynd 13. Afþreying sem verið var að stunda, samanburður á Íslendingum (n=49)  

og erlendum ríkisborgurum (n=29).  

3.2.3 Alvarleiki, metinn með NACA stigun 

Alvarleiki áverka dreifðist þannig að með NACA 1 stig (áverka eða sjúkdóm sem þarfnast ekki 

læknismeðferðar) voru 9 (11%), með NACA 2 stig (áverka eða sjúkdóm sem þarfnast læknismeðferðar 

en ekki endilega innlagnar á sjúkrahús) voru 17 (20%), NACA 3 stig (áverka eða sjúkdóm sem þarfnast 

sjúkrahúsinnlagnar en er ekki endilega lífshættulegur) voru 29 (35%), NACA 4 stig (áverka eða sjúkdóm 

sem er mögulega lífshættulegur) voru 16 (20%), NACA 5 stig (lífshættulegan áverka eða sjúkdóm) voru 

2 (2%), NACA 6 stig (alvarlegan áverka eða sjúkdóm með skerðingu á starfsemi helstu líffærakerfa) 

voru 2 (2%) og NACA 7 stig (látinn á staðnum) voru 3 (4%).  

Ef NACA stigun var skipt í tvo flokka, þ.e. NACA 1 og 2 stig; áverka eða sjúkdóm sem þarfnast ekki 

læknismeðferðar eða sem þarfnast meðferðar án þess þó að þörf sé á innlögn, og NACA 3-7 stig; áverka 

sem kröfðust sjúkrahúsmeðferðar eða ollu dauða, reyndust Íslendingar marktækt oftar með alvarlega 

áverka (n=38, 78% Íslendinga) miðað við erlenda ríkisborgara (n=14, 48% erlendra) (Fisher exact 

p=0,008, marktæktarmörk p=0.05) (sjá fylgiskjal 1). 
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3.3 Orsök slysa  

Fluttir voru 46 einstaklingar vegna slysa, eða um 60% af þeim sem voru fluttir. Algengustu slysin voru 

vélsleðaslys, þ.e. 21 einstaklingur úr 19 slysum. Allir sem fluttir voru og höfðu verið á vélsleða voru fluttir 

vegna slysa. Þar sem vélsleðaslys voru algengustu slysin var orsök þeirra skoðuð nánar, einnig var 

skoðað nánar hvað varð til þess að göngumenn, þ.e. fólk í fjallaferð,  bakpokaferðalagi og dagsferð var 

að slasa sig. Þrír létust vegna áverka, tveir vélsleðamenn og einn sem var í fjallgöngu. 

3.3.1 Vélsleðaslys, fjórhjólaslys, hestaslys og flugslys 

Flestir sem slösuðust í vélsleðaslysi voru karlar eða 17 á móti 4 konum, Íslendingar voru 16 og erlendir 

ríkisborgarar 5. Algengasta orsök vélsleðaslysa var að sleðin fór fram af hengju eða í 9 tilvikum. Í fimm 

af þeim tilfellum er það tekið fram að um var að ræða fall fimm metrar eða meira. Aðrar ástæður 

vélsleðaslysa voru annarskonar fall en að fara fram af hengju, fall í gjótu, fall í jökulsprungu. Veltur eru 

beint tilgreindar í tveim tilfellum í einu tilfelli er þess getið að viðkomandi fékk sleðann yfir sig (án þess 

þó að um fall var að ræða). Tveir aðilar féllu af sleðanum, tveir misstu stjórn á honum, tveimur aðilum 

þurfti að bjarga þar sem þeir féllu í vök. Af þeim sem voru á vélsleða létust tveir á vettvangi. Fjórir voru 

stigaðir eftir bráðleika í 4 á NACA, 10 voru stigaðir 3 á NACA, 3 voru 2 á NACA. Tveimur var bjargað; 

voru óslasaðar og ekki ofkældir.  

Fimm tilvik tengd hestamennsku voru skráð. Tvö þessar tilvika voru rakin til veikinda. Í hinum þremur 

höfðu knapar fallið af baki: tveir féllu af hestinum af því að hesturinn hrasaði í einu er tekið fram að 

hesturinn var á stökki en ekki af hverju viðkomandi datt af baki. Annað tilvikið sem rakið var til veikinda 

var hjartaáfall, viðkomandi lést. Hin tilvikin voru minna alvarleg; þrjú þeirra flokkuð í flokkinn 3 NACA og 

einn í flokkinn 2 NACA. 

Fjögur tilvik urðu vegna fjórhjólaslyss, í tveimur tilvikum kemur skýrt fram að hjólinu var ekið farm af 

einhverju = fall, í einu tilvika er þetta óljóst, tekið fram fall af fjórhjóli; hjólið lendir á honum, í einu tilvikana 

kastaðist viðkomandi af hjólinu og lendir á stein eða barði. Allir voru alvarlega slasaðir, stigaðir 4 á 

NACA, allir voru með brjóstholsáverka.  

Tveir aðilar voru fluttir eftir að hafa lent í flugslysi. Báðir voru slasaðir, annar lífshættulega = stigaður 

5 á NACA.  
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3.3.2 Slys í ferðamennsku á fæti og annað 

Ferðamennska á fæti, eða bakpokaferðir, fjallgöngur og dagsferðir eru flokkaðar hér saman sem 

ferðamennska á fæti. Ferðalangar á fæti voru 39, eða 50% af heildinni. Þeir voru að fá aðstoð ýmist 

vegna slysa (16 aðilar), veikinda (16 aðilar) eða að verið var að bjarga þeim (7 aðilar). Þrjú slys voru 

flokkuð í flokkinn annað.  

Orsökin voru greind nánar hjá þeim 16 aðilum sem slösuð sig á göngu í óbyggðum. Flestir höfðu 

runnið af stað, eða sex aðilar, fjórir einstaklingar þurftu aðstoð vegna þess að þeir slösuðust á fæti, 

misstigu sig eða mynduðu óeðlilegt álag á fótinn, fjórir féllu og er þá átt við nánast frjálst fall að einhverju 

leyti, og tveir slösuðust vegna þess að grjót lenti á þeim (mynd 14). Sex aðilar runnu af stað í fjalllendi. 

Tilgreint var að þeir hefðu runnið 30-300 metra. Fimm af þeim slösuðust það mikið að þeir þurftu innlögn 

á sjúkrahús (sjá töflu 3). Fjórir slösuðust vegna falls, þeir slösuðust allir; tveir metnir 3 á NACA, einn 5 á 

NACA og einn 7 NACA (=látinn). Samtals voru 62,5% ferðalanga á fæti sem slösuðu sig alvarlega vegna 

þess að þeir hröpuðu eða féllu og runnu af stað í bratta.  

Önnur slys sem voru skráð voru eitt vinnuslys, eitt slys sem átti sér stað í flúðasiglingu, eitt slys þar 

sem slysaskot hljóp í fót á veiðimanni.  

 

Mynd 14. Orsök áverka hjá þeim sem slösuðust við fjallgöngu (n=13), í bakpokaferð (n=20) eða 
dagferð (6). 
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Tafla 3. Einstaklingar sem runnu í fjalllendi; lýsing, þjóðerni, stigun alvarleika og staðsetning 
áverka. 

 

 Lýsing á atviki Þjóðerni NACA  Áverkar: staðsetning 

Sjúklingur 1 
Rann ca. 50 
metra, lenti á 
steini 

Íslendingur 3 Neðri útlimur. 

Sjúklingur 2 
Rann ca. 200 
metra á harðfeni 

Íslendingur 4 
Fjölávekar, brjósthol, 
mjaðmagrind, efri 
útlimur. 

Sjúklingur 3 
Datt, rann ca. 
300-400 metra. 

Íslendingur 3 Neðri útlimir.  

Sjúklingur 4 
Rann í hálku, ca 
60 metra 

Íslendingur 2 Höfuð. 

Sjúklingur 5 
Rann ca. 30-40 
metra 

Íslendingur 4 

Fjöláverkar:  

Mjaðmagrind, neðri 
útlimir. 

Sjúklingur 6 Rann á harðfenni.  
Erlendur 
ríkisborgari 

4 
Fjöláverkar:  

Efri útlimir, kviður.  

 

3.4 Veikindi og björgun 

Veikindi voru að hrjá 22 aðila sem óskuðu eftir þyrlunni og níu aðilar óskuðu eftir þyrlunni til þess að 

bjarga sér úr erfiðum aðstæðum. Allir þessir níu voru óslasaðir, enginn þeirra var ofkældur: Meðalaldur 

þeirra sem fluttir voru vegna veikinda var 49 ára (spönn 11-73 ára). Tveir létust vegna hjartaáfalls. Orsök 

og alvarleiki veikinda voru ekki greind nánar.  

 

3.5 Niðurstöður samantekt 

Hér hefur verið greint frá niðurstöðum sem komu fram þegar gögn voru skoðuð, hér að neðan eru 

rannsóknarspurningarnar og niðurstöðurnar settar fram í stuttu máli sem svör við þeim.  

1. Af þeim einstaklingum sem fluttir voru með þyrlu Landhelgisgæslunnar á árunum 2013-2015, 

hversu margir voru staðsettir í óbyggðum?  

a) Hver var fjöldi Íslendinga og hver var fjöldi erlendra ríkisborgara? 

Það voru 78  einstaklingar staddir í óbyggðum af þeim 274 sem fluttir voru með þyrlu LHG 

á árunum 2013-2015 eða 28.5%.  

Íslendingar voru 49 en erlendir ríkisborgarar 29, 63% þeirra sem voru fluttir voru Íslendingar. 

Munur var á fjölda karla og kvenna og milli aldurshópa eftir því hvort um var að ræða 

Íslendinga eða erlenda ferðamenn. 73% Íslendingar voru karlar á móti 59% erlendum. 

Íslendingar voru flestir á aldrinum 41-60 ára (53%) en erlendir voru flestir á aldrinum 21-40 

ára (42%). 
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2. Hvar á landinu voru flest óbyggðarútköll á Íslandi á tímabilinu? 

a) Var munur á staðsetningu Íslendinga og erlendra ríkisborgara?  

Flest útköllin voru af miðhálendinu. Það voru 26 útköll staðsett á miðhálendinu, hlutfallslega 

voru bæði flestir Íslendingar og erlendir aðilar fluttir frá miðhálendinu, 50% þeirra sem voru 

erlendir voru sóttir á miðhálendið en 27% Íslendinga. 

3. Hvaða afþreyingu var verið að stunda þegar atvikið átti sér stað? 

a) Var munur á hvaða afþreyingu Íslendingar voru að stunda miðað við erlenda ríkisborgara? 

Það var munur á milli afþreyingu eftir þjóðerni. Algengasta afþreying sem Íslendingar voru 

að stunda voru vélsleðaferðir og fjallamennska en algengasti flokkur afþreyingar hjá 

erlendum aðilum var bakpokaferðalag. Munurinn taldist marktækur.  

4. Hverjar voru orsakir (slys / veikindi / annað) þess að þessir einstaklingar voru í neyð?  

a) Var munur á milli Íslendinga og erlendra ríkisborgara?  

Flestir voru sóttir vegna slysa, hlutfall milli slysa og veikinda hjá Íslendingum var 71% á móti 

25% (4% var bjargað) en hjá erlendum aðilum var þetta hlutfall 41% á móti 35% (24% var 

bjargað). Marktækt samband var á milli orsaka og þjóðernis.  

5. Af þeim sem slösuðust, hvað orsakaði slysið? Hversu alvarlegir voru áverkarnir; metið 

samkvæmt NACA? 

Tíðustu slysin voru slys vegna vélsleða, algengasta orsök fyrir þeim var að ekið væri fram af 

hengju. Hjá þeim sem slösuðust við ferðamennsku, hvort heldur í bakpokaferð, dagsferð eða 

fjallamennsku, var algengast að detta og renna af stað.  

Þrír létust í kjölfar slysa. 14 

  aðilar voru metnir 4-5 á NACA eftir áverka þ.e. í yfirvofandi eða í bráðri lífshættu.  

6. Af þeim sem voru veikir, hvernig veikindi var um að ræða (flokkað eftir líffærakerfum; hjarta- og 

æðavandamál, öndunarkerfisvandamál, taugakerfisvandamál o.s.fv.). Hversu alvarlegt var 

vandamálið metið samkvæmt NACA stigun?   

22 aðilar voru veikir (28%). Ekki náðist að greina hvernig veikindi var að ræða.  

7. Hve langur tími leið frá því að óskað var eftir aðstoð þar til þyrlan var komin á vettvang og hve 

langur tími leið þar til viðkomandi var kominn á sjúkrahús? 

Biðtími eftir þyrlu var 4-269 mínútur, miðgildi var 67 mínútur. Í um 50% tilvika er þyrlan komin 

á staðinn á inna við einni klukkustund. Tími frá úktalli þar til viðkomandi var kominn á 

sjúkrahús var að miðgildi 125 mínútur. Í 50% tilvika var sjúklingi komið á sjúkrahús á innan 

við 120 mínútum. Í fjórum tilvikum liðu meira en fjórir klukkutímar frá útkalli þar til komið var 

með sjúkling á sjúkrahús. Í þremur af þeim tilvikum var viðkomandi staddur á Vestfjörðunum.  
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4 Umræður 

Í þessari rannsókn voru teknar saman upplýsingar um þá sem fluttir voru með þyrlu LHG úr óbyggðum 

árin 2013-2015 til að auka þekkingu á eðli slysa og veikinda í óbyggðum á Íslandi, með það að markmiði 

að efla forvarnir og skoða þörf fyrir neyðarþjónustu. Áhugi á upplifun í náttúrunni hefur verið að aukast 

hjá Íslendingum, einnig hefur erlendum ferðamönnum á Íslandi fjölgað mikið og margir þeirra koma til 

landsins í því skyni að upplifa nátturuna. Þessi þróun er sambærileg víða um heim, ef eitthvað þá er 

þróunin aðeins seinni hér á Íslandi en víða erlendis, og gefur það tækifæri til þess að læra af öðrum 

þjóðum. Með samblöndu af því að læra af öðrum þjóðum og rannsaka hvað er að gerast hér á landi er 

hægt að setja stefnuna á að byggja upp öflugar forvarnir gegn slysum í óbyggðum á landinu. Samhliða 

er þörf á því að tryggja skilvirka neyðarþjónustu. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk, þá sérstaklega 

innan bráðaþjónustunnar láti sig þessi mál varða, hjúkrunarfræðingar jafn sem aðrir.  

4.1 Útköll, fjöldi, landssvæði og tímasetningar 

Rannsóknin sýndi að á árunum 2013-2015 voru 70 útköll þyrlunnar þar sem fólk var flutt úr óbyggðum 

samkvæmt skilgreiningu rannsakanda. Heildaraukning var á þessum árum á flutningum með þyrlunni, 

en hlutfallslega varð ekki aukning á flutningum úr óbyggðum miðað við af sjó og annars staðar af landinu. 

Fjöldi fluttra Íslendinga var einnig nokkurn veginn sá sami en aukning varð á fjölda erlendra ríkisborgara 

á milli áranna 2014-2015, þ.e. úr 5 í 18 á ári. Flestir flutningar voru yfir sumarmánuðina maí, júní og júlí 

en fæstir seinni part árs, þ.e. september, október, nóvember og desember. Í rannsókn Hrafnkels 

Óskarssonar (2014) á flutningum með þyrlunni á árunum 2008-2012 kom fram að flestir flutningar með 

þyrlunni voru einnig yfir sumarmánuðina. Það vakti athygli að í þessari rannsókn varð ekkert útkall var 

á þessum þremur árum í október en í rannsókn Hrafnkells (2014) kom einnig fram að fæstu flutningarnir 

voru í október. Hins vegar var hátt hlutfall, 36% útkalla fyrstu fjóra mánuði ársins, þar af voru 13 vegna 

vélsleðaslysa.  

Langflest útköllin voru á Suðvesturlandi og hálendinu, samtals var helmingur allra útkalla á þessum 

svæðum. Ekkert útkall var á Austurlandi. Hrafnkell tók ekki saman staðsetningu eftir landsvæðum í 

rannsókn sinni og því ekki hægt að bera þessar niðurstöður við hans. Flest útköllin voru vegna slysa, 

eða 64%, en ef orsök útkalla var borin saman milli þjóðerna kom í ljós að 72% útkalla er vörðuðu 

Íslendinga voru slys en um 50% erlendra ríkisborgara voru fluttir vegna slysa. Í rannsókn Hrafnkells 

kemur fram að 70,5% þeirra sem sóttir voru á árunum 2008-2012 með þyrlunni voru slasaðir, meirihluti 

þeirra voru karlmenn. Í rannsókn Mort (2009) um slys í fjalllendi í Bretlandi koma fram sambærilegar 

niðurstöður, þ.e. að 77% þeirra sem var bjargað voru með áverka, 10% voru veikir, 8% ofkældir eða og 

örmagnaðir, 4 % var ekki til skráning um. Þó virðast erlendir ríkisborgarar sem sóttir voru í gögnum okkar 

skera sig úr vegna hás hlutfalls útkalla vegna veikinda eða 50%. 
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4.1.1 Tímalínan 

Gögn til þess að skoða tímalínuna frá slysi að sjúkrahúsi voru mjög takmörkuð. Tími frá slysi að útkalli 

reyndist vera 0-155 mínútur. Mikill munur sem þarna kom í ljós stafaði af því að í besta falli var þyrlan á 

flugi þegar útkall kom, í versta fall varð slys þar sem fór saman að erfitt var að ná símasambandi og löng 

fjarlægð var í þyrluna. Þessar tímasetningar eru ágætis áminning um mikilvægi þess að neyðarverðir 

forgangsraði útköllum rétt með tilliti til staðsetningar, því að í sumum tilvikum getur liðið talsvert langur 

tími frá því að slys/veikindi gerast þar til hægt er að hringja eftir aðstoð. Önnur töf sem getur orðið á 

flutningi er að viðbragðsaðilar á því svæði sem sjúklingur er hverju sinni eru fyrst kallaðir út og ekki 

óskað eftir þyrlu fyrr en eftir að þeir eru komnir á svæðið.  

Þyrlan fór ekki í neitt útkall í óbyggðir á Austurlandi en þangað er áætlað að þyrlan sé eina 

klukkustund og fimmtán mínútur að fljúga við þokkaleg veðurskilyrði. Að sama skapi er áætlað að þyrlan 

sé 45-60 mínútur að fara á austanverða Vestfirðina, en í þremur tilvikum liðu meira en tvær klukkustundir 

þar til aðstoð barst á Vestfirðina.  

Í 35 tilvikum var tími þangað til þyrlan var komin á staðinn skráður,  var tíminn á bilinu 4-259 mínútur. 

Í 50% tilvika leið meira en ein klukkustund þar til þyrlan var komin á staðinn og í 17% tilvika liðu meira 

en tvær klukkkustundir þar til þyrlan var komin á staðinn, lengst liðu fjórir klukkutímar. Þessar tölur sýna 

að mikilvægt er að ferðamenn séu hæfir til þess að bjarga sér á meðan beðið er eftir aðstoð og 

leiðsögumenn séu með menntun og þjálfun í að sjá um slasaða og veika. Því má segja að mikilvægt sé 

að þeir sem ferðast í óbyggðum hafi kunnáttu í fyrstu hjálp og hafi með sér búnað til þess að bregðast 

við ef eitthvað kemur upp á þar sem langur tími getur liðið þar til fagaðilar koma á staðinn.  

Eins og áður kom fram voru gögn um tíma mjög takmörkuð og varast ætti að draga einhverjar 

ályktanir af þeim, niðurstöðurnar eru engu að síður áhugaverðar og sýna fram á að ástæða er til að 

skoða nánar tímalínuna í þeim tilgangi að skoða hvað orsakar að mjög langur tími líður frá slysi þar til 

þyrlan kemur á staðinn. Er það landsvæðið, þ.e. langur flugtími? Er það vegna þess að erfitt var að ná 

símasambandi til að kalla eftir aðstoð (oft þá líka tengd landssvæðum)? Kom beiðni um þyrluna seint? 

O.s.frv. Til að gera slíka rannsókn væri betra að notast við gögn frá neyðarlínunni, þar sem þar ættu að 

vera skráðar tímasetningar á símtölum, hvenær beiðni um hjálp berst. Þá er ástæða til þess að 

þyrlulæknar samræmi sig í skráningu á tímasetningu. Einng er þörf á að taka betur saman hversu oft 

þyrlan er að sinna mörgum útköllum sama daginn og jafnvel með beiðni um fleiri en eitt útkall í einu í 

sama flugi.  

 

4.2 Einstaklingar fluttir með þyrlunni 

Samtals voru 78 einstaklingar fluttir með þyrlunni úr óbyggðum. Meðalaldur var 45 ár, fjölmennansti 

aldurshópurinn var 51-60 ára. Munur var á aldursdreifingu erlendra og íslenskra, þar sem 53% 

Íslendinga var á aldrinum 41-60 ára. Mun meiri breydd var í aldri erlendra aðila en þar reyndust flestir 

vera á aldursbilinu 21-40 ára eða 41% erlendra aðila. Í raun kom þessi munur á óvart þar sem fleiri 

erlendir voru fluttir vegna veikinda en Íslenskir og kenning er að með hærri aldri eru meiri líkur á allskyns 

veikindum, skýringin getur legið í að lítið úrtak er að ræða (erlendir n=29). Þeir sem voru fluttir vegna 

veikinda voru =22 meðalaldur var 49 ára (spönn 11-73 ára).  
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4.3 Afþreying sem verið var að stunda 

Helmingur Íslendinga (55%) sem þurfti aðstoð var að ferðast á vélsleða eða stunda fjallgöngu þegar 

atvikið átti sér stað, meirihluti þeirra varð fyrir slysi/áverka en færri veikindum. Rúmlega helmingur 

erlendra ríkisborgara (52%) sem fluttir voru höfðu verið í bakpokaferðalagi þegar atvik átti sér stað.  

Páll Óli Ólason tók saman tölur um vélsleðaslys á árunum 2001-2012 þar sem kom fram að að 

meðaltali urðu 40 vélsleðaslys á ári og í 73% tilvika var slysstaður á hálendinu eða jökli. Átta prósent 

þeirra sem slösuðust komu á bráðamóttöku Landspítala með þyrlunni, eða 39 á 12 árum, sem gera að 

meðaltali 3,25 á ári. Í rannsókn okkar voru hins vegar að meðaltali 7 aðilar á ári fluttir vegna 

vélsleðaslysa. Rannsókn Páls Óla sýndi að 13% slysanna voru vegna falls fram af hengju eða öðru. Í 

niðurstöðum hér var fall fram af hengju algengasta orsök vélsleðaslysa, eða í 43% tilvika. Páll Óli gerði 

ekki samanburð á alvarleika áverka eftir orsökum slysa en gera má ráð fyrir að fall fram af hengju séu 

alvarlegustu slysin og það hafi verið slysin sem orsökuðu að þyrlan var kölluð út. Vélsleðaslys reynast  

frekar algeng og geta verið mjög alvarleg, því er mikilvægt að skoðaðar séu frekar orsakir vélsleðaslysa. 

Forvarnir mættu miða að því að fyrirbyggja að sleðamenn aki fram af hengjum þar sem það eru oft 

alvarleg slys.  

Fjórhjólaslys komu einnig við sögu í gögnunum, það sem vakti athygli var að allir hinir slösuðu (n=4) 

voru með brjóstholaáverka. Taka mætti upp umræðu um hvort ökumenn fjórhjóla ættu ekki að temja sér 

að vera í brynju líkt og vélsleðamenn.  

Ganga í fjallendi getur verið góð fyrir líkama og sál en reynist einnig hættuleg. Alvarleg slys geta 

orðið þegar göngumenn detta og renna af stað og sýndi tíðni flutninga vegna slíkra slysa alvarleika 

þeirra. Á þessu sviði mætti efla forvarnir. Fyrir utan að fræða ferðafólk og fararstjóra um áhættuna væri 

dæmi um forvarnir fræðsla um val á skóm og göngubroddum og fræðsla um hvað eigi að gera ef fólk 

dettur og rennur af stað. Einnig er þörf á að göngumenn hafi þekkingu á leiðarvali m.t.t. þess að forðast 

skriður og vera meðvitaðir um hve sterkir vindar geta myndast á fjallshryggjum.  

 

4.4 Styrkleiki og veikleiki rannsóknarinnar 

Rannsóknin er lýsandi og sú staðreynd að hún er byggð á sjúkraskrám gerði það að verkum að nákvæm 

mynd fékkst af úrtakinu. Þó svo að aftursýnar rannsóknir byggðar á sjúkraskrám séu oft notaðar sem 

rannsóknaraðferð í bráðafræðum hafa þær sína kosti og galla líkt og önnur rannsóknarsnið. Fyrst og 

fremst hafa þau þann ókost að upprunalegu gögnin (sjúkraskrárnar) eru ekki gerðar í þeim tilgangi að 

vera gögn fyrir rannsóknir, sem leiðir að sér að meira er um að breytur séu ekki skráðar (Worster og 

Haines, 2004). Auk þess er seinvirkt að leita eftir breytum í sjúkraskrám svo og að fara þarf inn í gögn 

sem tilheyra ákveðnum persónum. Það er talið styrkja réttmæti í gagnasöfnun í rannsóknum byggðum 

á sjúkraskrám ef rannsakandi hefur þjálfun og reynslu í að safna saman gögnum. Sú var ekki raunin í 

þessari rannsókn sem er veikleiki. Hins vegar var val á tilfellum skýrt, flestar breytur voru vel afmarkaðar 

en þó ekki allar. Til dæmis var ekki nákvæmlega farið eftir landssvæðislínu á korti þegar staðsetning 

útkalla var skráð. Annar veikleiki rannsóknar er að ekki var fenginn gæðayfirlestur gagnvinnslu eða gert 

lítið úrtak þar sem annar tekur út sömu breytur til að sjá hvort munur sé á handbrögðum við vinnslu 

rannsóknarinnar. 
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4.5 Gildi fyrir hjúkrun 

Samkvæmt Alþjóðasamtökum hjúkrunarfræðinga (International Council of Nursing; ICN) hefur hjúkrun 

fjórum ábyrgðarhlutverkum að gegna, þau eru: 1) að stuðla að heilbrigði, 2) fyrirbyggja veikindi, 3) 

endurheimta heilsu og 4) létta þjáningum (International Council of Nursing (ICN), e.d.), 2000). Líta má 

á að allt sem hefur þann tilgang að fyrirbyggja áverka vegna slysa stuðli að heilbrigði. Mikilvægt er að 

þeir sem slasast eða veikjast alvarlega fái viðeigandi mat og meðferð sem fyrst, með því er hægt að 

draga úr örkumlan eða dauðsföllum, með öðrum orðum stuðla að heilbrigði. Ef einstaklingur liggur veikur 

eða slasaður uppi á fjöllum er varla hægt að komast í tæri við aðstæður þar sem jafn mikilvægt er að 

hafa grunnþarfir mannsinns á hreinu. Þar þarf að hafa getu og bjargir til þess að aðstoða viðkomandi til 

að uppfylla grunnþarfir einstaklings á meðan beðið er eftir aðstoð.  

Óbyggðarlæknisfræði (e. wilderness medicine) er angi bráðafræða. Undanfarin ár hefur þessi angi 

notið meiri athygli, ekki síst vegna þess að víðast í heiminum hefur orðið gríðaleg fjölgun þeirra sem 

kjósa að ferðast um slóðir fjarri byggð og samhliða hefur orðið, eins og áður er getið, aukning í 

margskonar ævintýraferðamennsku. Með hækkandi meðalaldri einstaklinga er líka aukning þeirra sem 

eru að ferðast í óbyggðum og hafa ýmiss konar langvinna sjúkdóma, svo sem sykursýki, beinþynningu 

og hjartavandamál. Þekking í óbyggðarlæknisfræði er ekki bara eitthvað sem nýtist þeim sem kjósa að 

sinna heilbrigðisþjónustu í óbyggðum heldur er einnig afleiðing þess að margir ferðast í óbyggðum að 

fleiri leita á slysamóttökur með ýmiss konar „óbyggðar vandamál”, sem erlendis eru oft skordýrabit, 

kalsár og ofkæling (Auerbach og Lemery, 2001) en á Íslandi gætu verið tengd hrjóstrugu landslagi, heitu 

vatni og vályndum veðrum.  

Bráðahjúkrunarfræðingar hafa fræðilega þekkingu og reynslu í meðferð slasaðra og ef bætt er við 

þekkingu í kennslufræði geta bráðahjúkrunafræðingar miðlað sinni reynslu og kennt fyrstu hjálp. Samtök 

bráðahjúkrunarfræðinga í Bandaríkjunum hafa sett á stefnuskrá sína miðstöð fyrir gæðastaðla, öryggi 

og slysavarnir (The Institute for Quality, Safety and Injury Prevention). Þannig vilja samtökin hvetja og 

efla bráðahjúkrunarfræðinga í að stuðla að öryggi og gæðum í daglegu starfi en einnig að vera leiðandi 

á sviði forvarna í samfélaginu (Emergency Nurses Association, 2011). Mikilvægt er að umönnun og 

meðferð slasaðra og bráðveikra einstaklinga sé veitt af fólki með þekkingu á því sviði og reynt sé að 

veita hér á landi þjónustu sem byggir á gagnreyndri þekkingu. Fagdeild bráðahjúkrunarfræðinga á 

Íslandi telur hlutverk bráðahjúkrunarfræðinga meðal annars vera „að halda utan um að bráðveikir eða 

slasaðir fái alltaf bestu mögulegu umönnun sem völ er á hverju sinni” (Guðbjörg Pálsdóttir,e.d.). Hjúkrun 

bráðveikra hefjist ekki þegar viðkomandi kemur inn á sjúkrahús heldur strax á vettvangi (Guðbjörg 

Pálsdóttir, e.d.). Íslenskir bráðahjúkrunarfræðingar hafa þekkingu og reynslu til þess að stíga fram og 

vera leiðandi á sviði forvarna og í umræðu um öryggi og meðferð sjúklinga utan sjúkrahúsa. Gildi 

þessarar rannsóknar er fyrst og fremst mikið fyrir heilbrigðisstarfsfólk er lætur sig forvarnir og fyrstu 

meðferð slasaðra varða en mikilvægt er að bráðahjúkrunarfræðingar fari að stíga þar sterkar fram og 

tryggja gæði þjónustu við sjúklinga frá upphafi til enda.  
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4.6 Innleiðing og úrbætur  

Forsenda þess að hægt sé að gera rannsóknir er að gögn séu til staðar. Byrja þarf á því að koma á 

samræmdri skráningu um slys í óbyggðum á Íslandi, best væri ef sú skráning væri miðlæg. Annars gæti 

skráning verið byggð á landssvæðum, þ.e. að öll atvik í skilgreindum þjóðgörðum og víðernum væru 

skráð í sameiginlegan gagnagrunn, sérstaklega ef úr verður að allt miðhálendið verði skilgreint sem 

þjóðgarður. Hægt væri að samræma skráningu hjá viðbragðsaðilum neyðarþjónustunnar, það er að 

lögregla, björgunarsveitir, sjúkraflutningar, heilsugæslur og sjúkrahús séu að taka niður sömu 

grunnupplýsingarnar og skrá í gagnagrunn þannig að hægt væri að safna þessum gögnum og bera þau 

saman.  

Í dag er staðan þannig að á sjúkrahúsum er notast við norræna skráningarkerfið NOMESCO, en þörf 

er á að skilgreina betur fyrirfram hvaða upplýsingar á að skrá í kerfið fyrir atvik í óbyggðum. Hefur slíkt 

til dæmis verið gert fyrir sjóslys. Auk þess þarf að tryggja að upplýsingar séu færðar inn í NOMESCO 

kerfið, sá háttur er á á bráðamóttöku Landspítala að móttökuritarar skrá þessar upplýsingar við komu 

sjúklings. Sé sjúklingurinn veikur eða slasaður og getur ekki gefið þessar upplýsingar við komu þá eru 

upplýsingarnar ekki skráðar. Rannsakandi varð mjög oft var við þetta við söfnun á þeim gögnum sem 

tekin voru saman við vinnslu á þessari rannsókn, þ.e. að NOMESCO var ekki útfyllt. 
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Ályktanir  

Ljóst er að þyrla Landhelgisgæslunnar gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki í að tryggja að fólk í neyð 

finnist, fái aðstoð og komist á sjúkrahús á sem stystum tíma. Í grófri skiptingu er þyrlan að ná í sjómenn 

úti á hafi, fólk í óbyggðum og sinna sjúkraflutningum af landsbyggðinni, þetta eru mjög ólíkir hópar og 

það getur verið hjálplegt að skoða betur hvað einkennir hvern hóp fyrir sig.  

Það er starfssvið bráðahjúkrunarfræðinga að láta sig varða slys og veikindi einstaklinga á fjöllum. 

Forvarnir eru og hafa alltaf verið stórt hlutverk hjúkrunarfræðinga. Tölfræði getur verið sterk aðferð til 

þess að sjá samhengi hluta. Að stuðla að því að sjúklingar fái viðeigandi meðferð og á sem skemmstum 

tíma þegar þeir eru staddir í óbyggðum er hlutverk heilbrigðisstarfsmanna, þar á meðal 

bráðahjúkrunarfræðinga. 

Mikilvægt er að mikil umræða um fjölgun erlendra ferðamanna dragi ekki athyglina frá því að einnig 

er fjölgun í því að Íslendingar ferðist, m.a. um óbyggðir landsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

algengara er að Íslendingar slasist í óbyggðum. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að Íslendingar og 

erlendir aðilar séu ólíkir hópa og að því þarf að huga þegar forvarnir eru skipulagðar. Huga þarf að 

forvörnum fyrir þá sem aka snjósleðum og jafnvel fjórhjólum því að áverkar tengdir þessum tækjum geta 

haft alvarlegar afleiðingar. Einnig þarf að ná til þeirra Íslendinga er stunda fjallamennsku, þá sérstaklega 

með áherslur á forvarnir gegn því að detta og renna af stað. Fyrir erlenda aðila er meira áríðandi að 

kynna fyrir þeim að landið sé válynt og drefbýlt. Löng bið getur verið eftir aðstoð þegar neyð ber að garði 

og því er mikilvægt að hafa þekkingu og getu, ásamt góðum búnaði þegar farið er í ferðir á hálendið.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1.  

Tafla yfir fjölda í breytum sem voru skoðaðar og samanburður á Íslendingum og 

erlendum aðilum.  

 Íslending

ar  

Innbyrðis 

hlutfall 

Íslendinga 

Hlutfall 

Íslendinga 

af 

heildinni 

Erlendir 

ríkisborgarar 

Innbyrðis 

hlutfall 

erlendra 

ríkisborgara 

Hlutfall 

erlendra 

ríkisborgara 

af heildinni 

Alls  

Fjöldi  49  63% 29  37% 78 

        

Ár         

2013 17 35% 22% 6 20,7 8% 23 

2014 20 41% 26% 5 17,2% 6% 25 

2015 12 24% 15% 18 62,1% 23% 30 

 49  63% 29  37%  

Kyn         

    Karlar 36 74% 46% 17 59% 22% 53 

    Konur 13 26% 17% 12 41% 15% 25 

        

Aldur         

Yngri en 20 ára 3 6% 4% 3 10% 4% 6 

21-30 ára  6 12%  8% 7 24% 9% 13 

31-40 ára 5 10%  6% 5 17% 6% 10 

41-50 ára  10 20% 13% 6 21% 8% 16 

51-60 ára  16 33% 21% 1 3% 1% 17 

61-70 ára  7 15% 9% 6 21% 8% 13 

71 og eldri 2 4% 3% 1 4% 1% 3 

        

Orsök         

Slys 35 71% 45% 12 41% 15% 47 

Veikindi 12 25% 15% 10 35% 13% 22 
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Björgun  2 4% 3% 7 24% 9% 9 

        

Árstími        

Janúar-apríl 25 51% 32% 1 3% 1% 26 

Maí-ágúst 18 37% 23% 21 72% 27% 39 

Sept.-desember 6 12% 8% 7 24% 9% 13 

        

Landshluti        

Suðvesturlandið 11 22% 14% 6 21% 8% 17 

Vesturlandið 10 20% 13% 2 7% 3% 12 

Vestfirðir 2 4% 3% 4 14% 5% 5 

Norðurlandið 6 12% 8% 1 3% 1% 7 

Norðausturlandið 1 2% 1% 0 0% 0% 1 

Suðausturlandið 5 10% 6% 1 3% 1% 6 

Hálendið 14 29% 18% 15 52% 19% 29 

        

Afþreying        

Vélsleði 16 33% 21% 5 17% 6% 21 

Dagsferð 4 8% 5% 2 7% 3% 5 

Fjórhjól 4 8% 5% 0 0% 0% 3 

Hestur 4 8% 5% 1 3% 1% 4 

Flug 2 4% 3% 0 0% 0% 2 

Fjallganga 11 22% 14% 2 7% 3% 13 

Bakpokaferð 5 10% 6% 15 52% 19% 20 

Veiðar 1 2% 1% 0 0% 0% 1 

Flúðasigling 0 0% 0% 1 3% 1% 1 

Annað 0 0% 0% 1 3% 1% 1 

Ekki skráð  2 4% 3% 2 7% 3%  

       74 
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Alvarleiki skv. 

NACA 

       

1 2 4% 3% 7 24% 9% 9 

2 9 18% 12% 8 28% 10% 17 

3 20 41% 26% 9 31% 12% 29 

4 13 27% 17% 0 0% 0% 13 

5 1 2% 1% 3 10% 4% 4 

6+7  4 8% 5% 2 7% 3% 6 

       78 
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Fylgisskjal 2 

Leyfi frá Landspítalanum, um aðgang að gögnum vegna  

 


