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Ágrip 

Komur slasaðra á Bráðadeild Landspítala eftir vélsleðaslys árin 2001-2012 

Páll Óli Ólason
1,4

,  Þorsteinn Jónsson
2,3

, Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir
2,4

, Brynjólfur 

Mogensen
1,4

 

1. Læknadeild Háskóla Íslands, 2. Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, 3. Skurðsvið 

Landspítala, 4. Rannsóknastofa LSH og HÍ í bráðafræðum 

Bakgrunnur: Mikil aukning hefur verið í skráningu vélsleða hér á landi á síðustu árum. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna faraldsfræði slasaðra í vélsleðaslysum sem komu á 

Bráðadeild Landspítala (LSH)  árin 2001-2012. 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn og tók til allra sjúklinga sem lent höfðu í 

vélsleðaslysi og komu á LSH frá 1.janúar 2001-31.desember 2012. Skráður var fjöldi 

slasaðra, kyn, aldur, komuár, mánuður og vikudagur slyss, athöfn, slysstaður, orsök, fylgd, 

dagar milli slyss og komu, aðgerðir, legutími, útbúnaður, slysagreiningar og alvarleiki áverka 

metinn skv. AIS-áverkastigi og ISS-áverkaskori. 

Niðurstöður: Alls komu 482 sjúklingar á LSH á rannsóknartímabilinu, 102 konur (21.2%) og 

380 karlar (78.8%). Karlar voru marktækt fleiri (p<0.001). Meðalaldur sjúklinga var 36.6 ár. Í 

heildina voru 369 (76.6%) slysa tengd frítíma og komu 298 (61.8%) sjúklingar á 

bráðamóttöku á eigin vegum. Á hálendi og jöklum slösuðust 256 (53.1%). Í 188 (39.0%) 

tilfellum var orsökin lágt fall eða stökk og í 78 (16.2%) var um veltu að ræða. Flest þessara 

slysa gerast í janúar-apríl eða 329 (68.3%) og um helgi, 289 (59.8%). Algengustu áverkar 

voru á efri útlim (30.8%) og mjaðmagrind / neðri útlim (31.0%). Alls þurfti 81 (16.8%) 

innlögn á LSH. Lítið slasaðir voru 254 (55.5%), miðlungs slasaðir 173 (37.8%), mikið 

slasaðir 24 (5.2%) en 7 alvarlega eða lífshættulega slasaðir.  

Ályktun: Mun fleiri karlar en konur koma á LSH vegna afleiðinga vélsleðaslysa. Slysin 

gerast langflest í frítíma. Flestir slasast lítið eða miðlungi mikið en 16.8% slasaðra þurfti að 

leggja inn á LSH.  
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1 Inngangur 

1.1 Vélsleðar 

Allt frá því að vélsleðinn kom fyrst fram á sjónarsviðið hefur hann oftar en ekki verið 

þarfaþing fyrir einstaklinga sem búa á afskekktum stöðum þar sem samgöngur eru erfiðar sem 

og fyrir björgunarsveitir. Í seinni tíð hefur orðið breyting á því og nú eru vélsleðar mikið 

notaðir til afþreyingar og keppnisiðkunar hjá fólki á öllum aldri. Þessar breytingar hafa einnig 

orðið til þess að fyrirtæki tengd ferðamannaiðnaðinum bjóða upp á vélsleðaferðir á hálendi og 

jökla fyrir bæði innlenda og erlenda ferðamenn. 

Hefðbundinn vélsleði samanstendur af fjórum meginhlutum, þ.e. vél, ekki ólíkri þeirri sem 

finnst í bifreið, gírskiptingu sem inniheldur meðal annars tvær kúplingar, sleðabelti að aftan 

sem knýr sleðann áfram og skíðum að framan (1). Auk þess hefur hefðbundinn vélsleði 

hitalampa að framan, stýri, sæti fyrir ökumann og farþega, auk framrúðu. Vélin er tengd við 

sleðabeltið gegnum svokallað beltadrif (track drive) sem knýr það áfram. Skíðin sitja að 

framan og eru tengd við stýrið. Til eru sleðar með tvígengis- og fjórgengisvél. Sleðar með 

fjórgengisvél eru þyngri og meira notaðir í lengri ferðir á meðan sleðar með tvígengisvél eru 

notaðir í styttri vegalengdir. Kraftmestu sleðar geta verið með allt að 1200cc vél og geta náð 

vel yfir 150 km hraða. Sleðabeltið er oftast nær úr gúmmíi og er yfirborð þess mun meira en 

hefðbundinna dekkja en þannig gefur það mun betra grip en dekk sem og gerir þungum sleða 

kleift að fljóta yfir snjó á auðveldan hátt. Vélsleðar eru einnig útbúnir dempurum sem minnka 

högg sem fæst þegar sleðinn lendir harkalega. Til eru nokkrar gerðir vélsleða (2, 3): 

 Trail vélsleðar: Sérstaklega góðir fyrir unga og reynslulitla ökumenn auk þess sem að 

þeir eru hagkvæmir. Þeir eru léttir og auðveldir í akstri en eru aðallega hannaðir fyrir 

flatlendi. 

 Touring vélsleðar: Henta frekar vanari ökumönnum og þá sem eru meira fyrir 

þægindi frekar en kraft og hraða. Þeir henta þó ekki við erfiðar aðstæður. 

 Cross Country vélsleðar: Fyrir þá með mikla reynslu sem stefna á langar ferðir eða 

ferðir yfir hrjúft landslag.  

 Performance vélsleðar: Líka þekktir sem keppnissleðar, góðir fyrir vana ökumenn 

sem þola að keyra hratt á sléttu undirlagi. 

 Mountain vélsleðar: Sérstaklega hannaðir fyrir þá sem eru í fjalllendi og djúpum 

snjó, eru lengri og mjórri en aðrir sleðar og fljóta þar af leiðandi hærra á snjónum. 
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 Utility vélsleðar: Eru vinnusleðar, hannaðir til að toga hluti og mikið notaðir hjá 

björgunarsveitum til að sækja slasaða.  

Stærstu framleiðendur vélsleða eru fjórir talsins; Arctic Cat, Ski-Doo/Bombardier, Polaris 

og Yamaha (3). 

1.2 Saga vélsleða 

Með tilkomu vélknúinna farartækja, s.s. bifreiða og flugvéla, urðu straumhvörf í samgöngum 

og sá tími sem tók að fara þekktar vegalengdir styttist töluvert. Skíði og sleðar voru komin 

fram á sjónarsviðið og með því að setja vélar á þau farartæki urðu til fyrstu vélsleðarnir. Þó að 

þeir væru ekki kraftmiklir fyrst um sinn voru þeir einkar vinsælir hjá vinnumönnum, læknum 

og öðrum útivinnandi í stað hunda- og hestasleða (4). 

Fyrsti sleði útbúinn vél kom fram á sjónarsviðið í byrjun 20. aldarinnar. Sá var hannaður af 

Alvin Lombard og var heil 20 tonn að þyngd enda notaður til að draga trjádrumba á milli 

staða (5). Árið 1916 fékk Ray H. Muscott einkaleyfi á vélsleða sem útbúinn var tveimur 

beltum að aftan ásamt skíðum að framan (6). Fyrsti vélsleðinn sem útbúinn var einu belti 

undir ökumanninum er almennt talinn vera sleði sem Carl Eliasson frá Sayner, Wisconsin 

smíðaði árið 1924 og fékk einkaleyfi árið 1927.  Vélsleðinn sem hann bjó til var í raun 

venjulegur sleði útbúinn 2 1/2 hestafla bensínvél sem tengd var við belti sem staðsett var 

aftarlega á sleðanum með sæti ökumannsins fyrir ofan sig (5, 7, 8). 

Frá árinu 1927 og fram á 6. áratuginn voru gefin út 13 einkaleyfi fyrir vélsleða en það var 

ekki fyrr en árið 1954 að drög að nútíma vélsleðanum komu fram þegar David Johnson og 

bræðurnir Alan og Edgar Hetteen komu fram með fyrsta Polaris vélsleðann. Með tilkomu 

hans var stigið stórt skref í hönnun á vélsleða útbúnum sleðabelti sem er líkt því belti sem er í 

hefðbundnum vélsleða en vegna ýmissa galla í hönnun hans náði hann aldrei fótfestu á 

markaðinum (5, 9). Árið 1959 kom á markaðinn hinn svokallaði Ski-doo sem hannaður var af 

Josep Armand Bombardier. Bombardier hafði áður hannað snjóbíla en með tilkomu minni og 

léttari véla tókst honum að hanna fyrsta fjöldaframleidda vélsleðann (4, 5).  

Árið 1965 þróaði Arctic Cat betra fjöðrunarkerfi á vélsleða sína en með því varð akstur 

vélsleðans mun mýkri og þægilegri en áður hafði verið. Aksturinn gat svo orðið ennþá mýkri 

ef höggdeyfum var bætt við. Árið eftir breyttu þeir staðsetningu vélarinnar í sleðanum og 

færðu hana framar á sleðann á þann stað eins og þekkist í dag. Með því að færa hana undan 

ökumanninum og fyrir framan hann varð jafnari þyngdardreifing milli ökumanns og vélar 

þannig að jafnvægispunkturinn lækkaði og aksturinn varð auðveldari (4). 
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Fyrirtækið Yamaha kom inn á markaðinn árið 1968 en fyrsti vélsleði þeirra var útbúinn vél 

sem Yamaha hafði notað í vélhjól með góðum árangri. Vélin í honum státaði einnig af 

blöndungi með renniventli en slíkur blöndungur var síðar í einum vinsælasta vélsleða fyrr og 

síðar (4).  

Polaris lyfti gírskiptingunni upp á hærra plan árið 1969 með því að koma með nýja gerð 

kúplingar sem þýddi að hægt var að skipta um gír á hvaða hraða sem er og fyrirtæki tengt því 

kom fram með vökvakælikerfið árið 1971 en fyrri tilraunir með slíkt kerfi höfðu ekki gengið 

vel (4). 

Í byrjun 9. áratugarins komu nýjungar eins og hiti í stýrið en þegar leið á áratuginn kom 

fram nýtt fjöðrunarkerfi, svokallað M-10, hannað af Gerard Karpik. Það var þannig úr garði 

gert að tengingin milli fremri og aftari fjöðrunarinnar var gerð betri þannig að ef högg kom á 

sleðann að framan gat afturhlutinn sloppið við höggið (4).  

 Fleiri breytingar urðu á næstu árum eins og eldsneytisinnspýtingin sem fyrirtækið 

Injection Research Specialists (IRS) komu fram með fyrir vélsleða í kringum 1990 (10). Árið 

2001 kom Ski-Doo fram með frekari breytingar á byggingu sleðans en þær fólust í því að færa 

ökumanninn framar á sleðann. Með því varð sleðinn stöðugri og fjöðrunin nýttist mun betur 

(4). Aðrar breytingar sem hafa síðan þá litið dagsins ljós eru til dæmis góðar fjögurra strokka 

vélar sem komu árið 2002 en framleiðendur vélsleða eru stöðugt að bæta sleða sína. 

1.2.1 Saga vélsleða á Íslandi 

Fyrsti vélsleði á Íslandi var ekki innfluttur heldur smíðaður hér á landi í kringum 1937 af Pétri 

Símonarsyni frá Vatnskoti. Sá sleði sat á skíðum, hafði sæti fyrir 4 og var knúinn áfram af 

skrúfu og flugvélamótor (11). Fyrsti innflutti sleðinn kom hingað til lands notaður frá 

Bandaríkjunum árið 1946 og var hann af þeirri gerð sem Carl Eliasson hafði hannað (12). 

Fyrsta vélsleðaferð upp á jökul hér á landi var farin árið 1946 þegar farið var í 

rannsóknarleiðangur upp á Vatnajökul til að kanna hvort eldsumbrot væru í Grímsvötnum. 

Töldu rannsóknarmenn, sem óku sleðanum í ferðinni, að þar væri á ferð hið besta farartæki 

enda komst vélsleðinn alla leið upp á Kverkfjöll í um 1900 metra hæð (13).   

Fyrsta banaslys á vélsleða hér á landi varð þann 2. mars 1970 þegar vélsleði með ökumanni 

og tveimur farþegum valt og ökumaðurinn kastaðist af sleðanum og hlaut þungt höfuðhögg 

(14). 



  

13 

Þann 4. apríl 1984 var Landsamband Íslenskra Vélsleðamanna (LÍV) stofnað í Nýjadal 

með að að markmiði að sameina vélsleðamenn af landinu og vinna að bættu öryggi þeirra 

(15). Tilgangur félagsins var og er enn: 

 Að vinna að öryggis- og hagsmunamálum vélsleðamanna. 

 Að koma fram gagnvart stjórnvöldum í öllum málum sem varða vélsleðamenn 

á landsvísu. 

 Að stuðla að góðri umgengni vélsleðamanna og verndun á náttúru Íslands, m.a. 

með samstarfi við umhverfis og náttúruverndaraðila.  

 Að vinna að stofnun og styðja starf vélsleðafélaga á landinu.  

 Að halda úti vefsíðu um málefni félagsins og aðildarfélaga. 

Aðildarfélög LÍV eru nú orðin 3 talsins; LÍV-Reykjavík, staðsett á suðvesturhorni landsins, 

Snæ-LÍV í Skagafirði og EY-LÍV í Eyjafirði. Árið 2005 gáfu LÍV og Slysavarnarfélagið 

Landsbjörg út bæklinginn „Öryggi og ábyrgð“ en í honum var að finna upplýsingar fyrir 

vélsleðamenn um öryggi, hættur og reglur tengdum vélsleðaiðkun í stuttu og hnitmiðuðu máli 

(16). 

1.3 Vélsleðaiðkun á Íslandi 

Í lok árs 2012 voru skráðir á landinu öllu 4982 vélsleðar alls samanborið við 3334 í lok árs 

2001. Tafla 1 sýnir fjölda skráðra vélsleða frá lokum árs 2001 til loka árs 2012. Fjöldi skráðra 

sleða jókst um tæp 50% á tímabilinu (17). Þó svo að upplýsingar séu til um fjölda skráðra 

vélsleða á Íslandi er ekki vitað hversu mikil vélsléðaiðkun er hér á landi.  

Tafla 1. Fjöldi skráðra vélsleða á Íslandi frá lokum árs 2001 til loka árs 2012 samkvæmt 

skráningu hjá Hagstofu Íslands.  

Ár  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vélsleðar 3334 3340 3366 3466 3760 4004 4361 4677 4717 4769 4869 4982 

 

1.3.1 Reglur um notkun vélsleða 

Á Íslandi fylgja bílprófi réttindi til að aka vélsleða, þ.e. við 17 ára aldur má einstaklingur 

stjórna vélsleða (18). Leiðbeiningar sem gefnar voru út árið 2005 af LÍV og Landsbjörgu 

útlista frekari reglur. Í þeim kemur meðal annars fram að undantekning er á reglunni um 

akstursréttindi ef um er að ræða akstur á lokuðu og tryggðu svæði en þá er leyfilegt fyrir 14 

ára að aka sleða. Einnig er leyfilegt samkvæmt lögum að aka vélsleða utan vega sé jörð snævi 

þakin en almennt er akstur utan vega bannaður. Akstur vélsleða innanbæjar er almennt 
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bannaður þó að umferðalög veiti undantekningar í ýmsum tilvikum. Vélsleðar eru hávær tæki 

og því ber sleðafólki að sýna öðrum einstaklingum tillitssemi við akstur slíkra tækja. 

Sérstaklega skal vélsleðafólk halda sig frá svæðum hestamanna og skipulögðum 

skíðasvæðum. Vélsleðar þurfa ávallt að vera skráðir og tryggðir og er ábyrgðar- og 

slysatrygging ökumanns skyldutrygging. (16) 

1.3.2 Öryggisbúnaður 

Upplýsingar um öryggisbúnað eru gerð góð skil í leiðbeiningum LÍV og Landsbjargar en þar 

kemur fram mikilvægi þess að huga vel að hlífðar- og öryggisbúnaði við vélsleðanotkun. 

Skylda er að nota hjálm við akstur vélsleða (19) auk þess sem að LÍV hefur unnið að því að 

gera brynju til verndunar á brjóstholi og baki að staðalbúnaði. LÍV hefur einnig ráðlagt að 

ferðalangar hafi annan öryggisbúnað meðferðis, s.s sjúkrakassa, hlýjan svefnpoka og 

einangrunardýnu auk tjalds. GPS-tæki er talið nauðsynlegt auk annarra fjarskiptatækja og 

snjóflóðaleitartækis (16). 

Vélsleðar þurfa að vera vel útbúnir og í góðu ásigkomulagi. Mælt er með því að þeir séu 

með nelgd belti vegna þess hversu fyrirvaralaust svell getur myndast hér á landi. Einnig er 

gott að þeir hafi veifu að aftan en slík veifa nýtist vel í slæmu veðri. Ekki má gleyma 

nauðsynlegum varahlutum s.s. auka kertum og varareim auk verkfæra. Ökumaðurinn þarf 

einnig að vera líkamlega tilbúinn til vélsleðaaksturs og ekki undir áhrifum áfengis, en akstur 

undir áhrifum varðar við umferðarlög (20). Að lokum er það góð regla að fara aldrei einn í 

vélsleðaferð, jafnvel þó það sé ekki langt frá byggð. Þó ber að varast það að vera of þétt 

saman þegar fleiri en einn er í samneyti, slíkt getur valdið alvarlegum slysum ef vélsleði fer 

fram af hengju og sá sem á eftir honum kemur nær ekki að stöðva (21). 

1.3.3 Hættur við akstur vélsleða 

Ýmsar hættur steðja að vélsleðamönnum. Auðvelt er að gleyma sér á ókönnuðu bersvæði þar 

sem hættur geta leynst víða í formi hengja eða brúna. Brattar brekkur eru varasamar, 

sérstaklega þegar ofarlega er komið í þær en þar geta leynst svell sem vélsleðinn ræður ekki 

við. Einnig þarf að hafa í huga að snjóflóð geta fallið án fyrirvara. Þeir sem stunda vélsleða 

þurfa að bera virðingu fyrir sleðanum, kraftmiklir sleðar geta verið varasamir og geta slys 

orðið ef ökumaður er ekki með fullan hug við aksturinn eða ef hann er að fara ógætilega. 

Reynsluleysi og vanmat á aðstæðum geta einnig valdið slysum. Ekki má gleyma íslenska 

veðurfarinu en veður getur breyst á svipstundu og má vélsleðafólk ekki vanmeta veðrið en 
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auðvelt er að fletta upp veðurspá áður en farið er í ferðir. Þó ber að nefna að slysin geta allt 

eins gerst í góðu veðri en þá er lykilatriði að halda einbeitingu við aksturinn (16). 

1.4 Vélsleðaslys erlendis 

Vélsleðaslys hafa verið töluvert rannsökuð bæði í Norður-Ameríku og Skandinavíu. 

Fjölmargar rannsóknir sýndu að flestir sem slösuðust í vélsleðaslysum voru ungir karlmenn í 

kringum þrítugt (22-26). Algengt var að slysin áttu sér stað þegar byrjað var að rökkva og í 

myrkri en í rannsókn Letts og Cleary frá Kanada áttu 75% slysa sér stað að degi til (22, 24, 

26, 27). Margar rannsóknir leiddu í ljós að oftast var það ökumaðurinn sem hlaut áverka (23-

26, 28, 29). Í Norður-Ameríku (25, 30) áttu slysin sér aðallega stað yfir vetrarmánuðina, frá 

desember og fram í janúar en algengara var að slysin yrðu á vorin, frá mars og fram í maí, í 

Skandinavíu (31-34). Auk þess sýndu nokkrar rannsóknir að slysin voru flest frítímaslys, allt 

frá 71% í rannsókn Hibbs frá Bandaríkjunum til 94% í rannsókn Öström og Eriksson frá 

Svíþjóð (25, 30, 32-34). Árekstur við kyrrstæðan hlut eða annað farartæki auk falli af sleða 

voru algengar orsakir vélsleðaslysa í fjölda rannsókna, bæði frá Norður-Ameríku og 

Skandinavíu (23-25, 27, 29, 32, 34, 35). Í rannsóknum Rowe og félaga frá Kanada (24) og 

Öström og Eriksson (33) voru tæp 40% slysanna vegna drukknana en mögulegar ástæður fyrir 

því voru þunnur ís og hraðakstur.  

Mismunandi var eftir rannsóknum hvaða líkamssvæði urðu oftast fyrir áverkum en þó var 

algengt að áverkar á stoðkerfi væru algengustu áverkar, eða í allt að 60% slysa (22, 23, 25-29, 

32, 35). Áverkar á höfuð, andlit og háls voru einnig nokkuð algengir en í rannsókn Rice og 

félaga frá Bandaríkjunum á vélsleðaslysum meðal barna voru slíkir áverkar 67% allra áverka 

sem leiddu til dauða (23, 25, 35). Hjálmanotkun var einnig verið tekin fyrir, í rannsókn 

Hamdy og félaga frá Kanada var notkun á þeim undir 10% og voru tengsl á milli þess að nota 

ekki hjálm og að hljóta alvarlegan höfuðáverka (23). Öllu fleiri notuðu hjálm í rannsóknum 

Beilman og félaga frá Bandaríkjunum og Öström og Eriksson, í þeim var hjálmanotkun yfir 

80% en þó vantaði töluvert upp á skráningar (25, 33). Fjöldi erlendra rannsókna sýndi fram á 

það að neysla áfengis væri áhættuþáttur fyrir vélsleðaslys. Þó var munur á fjölda slysa tengdri 

neyslu áfengis á milli rannsókna en í rannsókn Hamdy og félaga voru einungis 13% 

vélsleðaslysa tengd áfengisnotkun á meðan 88% ökumanna í rannsókn Stewart og Black frá 

Kanada voru undir áhrifum áfengis og þar af voru 70% þeirra yfir löglegum mörkum (23-26, 

33).  

Yfirlitsgrein Pierz frá árinu 2001 tók saman rannsóknir um vélsleðaslys í fylkjum 

Bandaríkjanna og Kanada á mismunandi tímabilum allt frá 1969 til ársins 2001. Samkvæmt 
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henni voru í kringum fjórar milljónir skráðra vélsleða í þessum tveimur löndum árið 2001. 

Samkvæmt gögnum voru dauðsföll vegna vélsleðaslysa talin vera um 200 og að í kringum 

14.000 einstaklingar færu á bráðamóttöku eftir slík slys á hverju ári en talið var að þessar tölur 

væru of lágar og ættu eftir að fara hækkandi. Greinin gaf vísbendingar um ástæður 

vélsleðaslysa en oft áttu reynsluleysi ökumanns, neysla áfengis og of hraður akstur þátt í 

flestum slysum. Vísbendingar um ástæður vélsleðaslysa hjá börnum voru einnig taldar vera 

þær að erfitt gæti verið fyrir barn að stýra vélsleða sem og að mjög ung börn skorti 

líkamlegan styrk til að halda sér á vélsleða. Að lokum taldi Pierz að vélsleðaferðir gætu verið 

hættulegar þar sem að vélsleðar séu allt að 280 kg og geti náð yfir 150 km hraða og veðurfar 

geti verið margbreytilegt, sérstaklega yfir vetrartímann og þess vegna ætti öryggi að vera aðal 

umhugsunarefni ökumanns. Einnig taldi hann að áfengi og akstur ættu ekki undir neinum 

kringumstæðum samleið (36). 

1.5 Samantekt   

Notkun vélsleða til afþreyinga hefur aukist á síðustu árum og hefur fjöldi vélsleða hér á landi 

farið stigvaxandi með hverju ári. Þó er ekki vitað með vissu í hve mikilli notkun þessir sleðar 

eru. Hættur við vélsleðaiðkun leynast víða og gæta þarf öryggis ásamt því að fylgja settum 

reglum þegar farið er á vélsleða en erlendar rannsóknir hafa gefið til kynna að vélsleðaslys 

séu bæði algeng og alvarleg og að mikilvægt sé að nota réttan öryggisbúnað til að fyrirbyggja 

alvarlega áverka.  
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2 Markmið 

Tölur um fjölda og orsakir vélsleðaslysa og áverka tengdum þeim hafa ekki áður verið teknar 

saman hér á landi. Markmið rannsóknarinnar var að kanna faraldsfræði slasaðra í 

vélsleðaslysum sem komu á Bráðamóttöku Landspítala yfir 12 ára tímabil, orsakir, 

kynjaskiptingu og aldursdreifingu auk greiningar á áverkum.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Um rannsóknina 

Rannsóknin var afturskyggn og náði til allra þeirra sem leituðu á Bráðadeild Landspítala 

vegna vélsleðaslyss á tímabilinu frá 1. janúar 2001 til 31. desember 2012. Tilfellin voru 

fundin með leit í komuskráningarkerfinu NOMESCO (Nordic medico-statistical committee) 

og sjúkraskrárkerfinu Sögu að orðum sem innihéldu „vélsleð“ eða „snjósleð“. Farið var yfir 

hvert tilfelli í Sögu og tvískráningum á sömu tilfellum eytt sem og tilfellum sem áttu ekki við. 

Eftirfarandi breytur voru skráðar; kyn, aldur, komuár, mánuður komu, vikudagur komu á 

bráðadeild, athöfn, slysstaður, orsök, fylgd, greiningar samkvæmt ICD-10 staðli, tími slyss, 

vikudagur slyss, dagar milli slyss og komu á bráðadeild, aðgerðir, legutími í dögum, 

öryggisatriði, hvort viðkomandi var einn á ferð eða með öðrum, hvort viðkomandi var 

erlendur ferðamaður og alvarleiki áverka metinn samkvæmt Abbreviated Injury Scale (AIS), 

Injury Severity Score (ISS) og Trauma and Injury Severity Score (TRISS) þegar það átti við.  

3.1.1 Áverkastigun 

Áverkastigun (Abbreviated Injury Scale, AIS) er notuð af heilsustofnunum og 

rannsóknaraðilum til að meta alvarleika áverka eða slysa (37, 38). Hún kom fyrst fram á 

sjónarsviðið árið 1971 og var þá notuð til að meta slasaða í umferðaslysum en er nú einnig 

notuð til að meta önnur slys. AIS hefur að geyma sex flokka eftir alvarleika þar sem 1 telst 

lítill áverki en 6 til áverka sem leiðir til dauða miðað við nútímaþekkingu (tafla 2). 

Tafla 2.  Áverkastigun til að meta alvarleika áverka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tafla 3 sýnir skiptingu líkamans samkvæmt áverkastigun en honum er skipt upp í 9 

líkamssvæði og ræður það svæði sem er mest slasað stiguninni.   

  

 

 

Áverkastig Dæmi um áverka 

1 Lítið Tognun og ofreynsla á ökkla 

2 Meðal  Brot á neðri enda sveifar 

3 Mikið Áverkaloftbrjóst 

4 Alvarlegt Mikið hjarnamar 

5 Lífshættulegt Áverkaloftbrjóst með yfirþrýstingi 

6 Leiðir til andláts Innanhjarnablæðing sem leiðir til dauða 
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Tafla 3. Líkamssvæði áverkastigs samkvæmt áverkastigun.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Áverkaskor 

Áverkaskor (Injury Severity Score, ISS) hefur verið notað í fjölda rannsókna til að meta 

lífslíkur einstaklinga með fjöláverka (37, 38). Það kom á sjónarsviðið árið 1974 eftir að 

rannsóknir höfðu sýnt að líkur á dauða eftir slys voru ekki í línulegu hlutfalli við áverkastigun 

heldur þurfti að setja hana í annað veldi til að fá slíkt fram. Tafla 4 sýnir líkamssvæði 

áverkaskors. 

Tafla 4. Líkamssvæði áverkaskors 

Svæði áverkaskors 

1 Höfuð og háls 

2 Andlit 

3 Brjósthol- og hryggur 

4 Kviður og mjóbak 

5 Mjaðmargrind og útlimir 

6 Húð 

 

Áverkaskor er reiknað þannig að þrjú hæstu áverkastig á þremur af sex svæðum 

áverkaskors eru sett í annað veldi og þau lögð saman. Tafla 5 sýnir stig áverkaskorsins með 

tilliti til alvarleika áverka.  

 

 

 

 

 

Líkamssvæði áverkastigs 

1 Höfuð (höfuðkúpa og heili) 

2 Andlit 

3 Háls 

4 Brjósthol 

5 Kviður 

6 Hryggur 

7 Efri útlimir 

8 Mjaðmargrind og neðri útlimir 

9 Sár á mörgum líkamssvæðum/bruni 
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Tafla 5. Stig áverkaskors út frá alvarleika áverka. 

Áverkaskor 

Stig Alvarleiki áverka 

3≤ Lítill 

4-8 Meðal 

9-15 Mikill 

16-24 Alvarlegur  

≥25 Lífshættulegur 

75 Deyr 

 

Áverki sem fær áverkastigunina 6 fær ósjálfrátt áverkaskorið 75.  

3.1.3 Áverkamat 

Áverkamat (Revised trauma score, RTS) er lífeðlisfræðilegt flokkunarkerfi sem notað er til að 

spá fyrir um lífslíkur (39). Áverkamatið er framkvæmt sem fyrst á sjúklingi og samanstendur 

af Glasgow meðvitundarkvarða (Glasgow Coma Scale, GCS), slagbilsblóðþrýstingi (SBÞ) og 

öndunartíðni (ÖT). Tafla 6 sýnir hvaða gildi hvert þeirra gefur eftir því hvað mælist. 

Tafla 6. Gildi GCS, SBÞ og ÖT fyrir jöfnu RTS. 

Glasgow meðvitundarkvarði 

(GCS) 

Slagbilsblóðþrýstingur 

(SBÞ) 

Öndunartíðni 

(ÖT) 

Gildi fyrir jöfnu 

RTS 

13-15 >89 10-29 4 

9-12 76-89 >29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 

 

 Þetta þrennt er svo lagt saman samkvæmt formúlunni: 

RTS = 0.9368 GCS + 0.7326 SBÞ + 0.2908 ÖT 

Þannig gefur jafnan gildi á bilinu frá 0 til 7.841. Mest er lagt upp úr Glasgow 

meðvitundarkvarðanum vegna áherslu hans á alvarleika höfuðáverka án þess að 

fjölkerfaáverki sé til staðar. Mynd 1 sýnir lífslíkur samkvæmt gefnu áverkamati þar sem 7.841 

gefur hæstu lífslíkur á meðan 0 gefur lægstu. 
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Mynd 1. Lífslíkur samkvæmt áverkamati. Mynd tekin af Trauma.org (39). 

 

3.1.4 Trauma score - Injury Severity Score - TRISS 

Í TRISS eru lífslíkur reiknaðar út frá áverkamati (RTS), áverkaskori (ISS) og aldri samkvæmt 

formúlunni: 

Ps = 1 / (1 + e
-b

) 

Þar sem „b“ er reiknað út frá formúlunni: 

b = b0 + b1 (RTS) + b2(ISS)  + b3(AgeIndex) 

Stuðlarnir b0 til b3 eru fengnir úr greiningu með margbreytuaðhvarfi (multiple regression 

analysis) frá Major Trauma Outcome Study (MTOS) gagnagrunninum. AgeIndex er gefið 

sem 0 ef sjúklingurinn er yngri en 54 ára en 1 ef hann er 55 ára eða eldri. Munur er á 

stuðlunum eftir því hvort áverkinn sé eftir sljóan áverka eða stunguáverka. Tafla 7 sýnir gildi 

fyrir stuðlanna eftir tegund áverka (40). 

Tafla 7. Gildi fyrir stuðla b0 til b3 eftir tegund áverka. 

Stuðull Sljór áverki Stunguáverki 

b0 -0.4499 -2.5355 

b1 0.8085 0.9934 

b2 -0.8035 -0.0651 

b3 -1.7430 -1.1360 

 

3.2 Forrit 

Öll gögn voru skráð í töflureikniforritið Excel og úrvinnsla gagna var framkvæmd í Microsoft 

Office Excel 2007 og tölfræðiforritinu R, útgáfu 3.0.2. 
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3.3 Leyfi 

Áður en rannsókn hófst voru fengin tilskilin leyfi frá Siðanefnd Landspítala, 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala og Persónuvernd. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Tíðni slysa 

Upphaflegt þýði þeirra sem voru tilkynntir slasaðir á Bráðadeild Landspítala á tímabilinu frá 

1. janúar 2001 til 31. desember 2012 innihélt 492 einstaklinga. Af þeim voru níu fluttir á aðrar 

heilsugæslustöðvar með þyrlu eða sjúkrabíl. Sjö af þeim fóru á Akureyri, einn fór á Selfoss og 

einn fór annað. Einn var svo talinn hafa lent í vélsleðaslysi en það kom svo í ljós að sá aðili 

var í vélsleðaferð en steig af sleða sínum og gekk ofan í sprungu. Þannig leituðu 482 

einstaklingar á Bráðadeild Landspítala. Mynd 2 er flæðirit (CONSORT) fyrir endanlegt úrtak 

úr þýði.  

 

Mynd 2. Endanlegt úrtak úr heildarþýði þeirra sem lentu í vélsleðaslysi á árunum 2001 til 2012.  

 

Að meðaltali voru komur á Bráðadeild Landspítala 40 talsins á ári. Mynd 3 sýnir fjölda 

koma á Bráðadeild á hverju ári fyrir sig á tímabilinu. Flest slys urðu árið 2008, 75 talsins 

(15,6%) en fæst voru þau aðeins 16 (3,3%) árið 2010.  
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Mynd 3. Tíðni koma á Bráðadeild Landspítala vegna vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012.  

 

Mynd 4 sýnir komur slasaðra á Bráðadeild Landspítala eftir mánuðum. Flest slys urðu á 

tímabilinu janúar til apríl, eða 329 af 482 (68,2%), og af þeim flest í mars, 90 talsins.  Mun 

færri slys voru yfir sumar- og haustmánuði. Þannig voru þau aðeins 74 á sex mánaða 

tímabilinu frá júní til nóvember.  

 

Mynd 4. Tíðni koma á Bráðadeild Landspítala vegna vélsleðaslysa eftir mánuðum á árunum 

2001 til 2012.  

 

Á laugar- og sunnudögum áttu samanlagt um 60% slysanna sér stað, eða 289 talsins. Í átta 

tilvikum kom ekki fram hvenær slysið varð og voru þau skráð sem „NA“. Mynd 5 sýnir 

skiptingu slysa eftir vikudögum.  
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Mynd 5. Skipting vélsleðaslysa eftir vikudögum á árunum 2001 til 2012. 

 

Flest slysin áttu sér stað milli klukkan 14 og 17. Alls voru 268 slys á þessum tíma dags, 

eða um 55,6% slysanna og voru flest þeirra, eða 83, um klukkan 15. Einungis sex slysanna 

áttu sér stað á milli klukka eitt um nótt og átta um morgun. Upplýsingar um tíma slyss vantaði 

í 32 tilvikum (6,6%). Mynd 6 sýnir fjölda slysa eftir tíma sólarhrings.  

 

Mynd 6. Dreifing vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012 eftir tíma sólarhrings.  

 

4.1.1 Tíðni slysa eftir kyni og aldri 

Alls leituðu 380 karlar (78,8%) og 102 konur (21,2%) á Bráðadeild Landspítala í kjölfar 

vélsleðaslysa á rannsóknartímabilinu frá 1. janúar 2001 til 31. desember 2012. Marktækur 

munur var á tíðni slysa milli kynja (p<0,001). Mynd 7 sýnir fjölda koma á Bráðadeild á ári 
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eftir kyni. Flestir karlar slösuðust árið 2008 eða 66 talsins, en það voru 17,3% af heildarfjölda 

karla. Fæstir slösuðust árið 2010, eða 11 talsins. Flestar konur slösuðust árið 2001, 12 talsins. 

Mestur munur á tíðni milli kynjanna var árið 2008 en þá komu yfir sjö karlar á Bráðadeild 

fyrir hverja konu.  

 

Mynd 7. Dreifing koma vegna vélsleðaslysa á Bráðadeild eftir árum og kyni.  

 

 Mynd 8 sýnir fjöldi koma á Bráðadeild á mánuði eftir kyni. Flestir karlar komu í febrúar, 

70 af 380, eða 18,4%. Komur kvenna voru flestar í mars, 20 af 104, eða 19,2%. Karlar voru 

fleiri í níu mánuðum en konur voru fleiri í júní og október og jafnt var á milli kynjanna í 

september. Hæsta hlutfall milli karla og kvenna var í febrúar, þar sem fyrir hverja konu sem 

kom á Bráðadeild komu rúmlega níu karlar.  
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Mynd 8. Dreifing koma vegna vélsleðaslysa á Bráðadeild eftir mánuðum og kyni.  

 

Meðalaldur karla var 35,8 ár en meðalaldur kvenna 39,7 ár og var marktækur munur á aldri 

á milli kynja (p=0,032). Mynd 9 sýnir fjölda slasaðra miðað við aldur. Það voru aðallega 

ungir karlmenn á aldrinum 20 til 39 ára auk karlmanna milli fertugs og fimmtugs sem 

slösuðust í vélsleðaslysum en samanlagt voru þeir 58,7% þeirra sem leituðu á Bráðadeild 

Landspítala eftir vélsleðaslys á tímabilinu.   

 

Mynd 9. Aldursdreifing slasaðra í vélsleðaslysum árin 2001 til 2012 eftir kyni. 
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4.2 Fyrir komu á Bráðadeild 

Meirihluti slysanna átti sér stað við einhverskonar frítímaiðkun. Alls voru þau 369 talsins eða 

um 76%. Eins voru 53 slysanna tengd keppnisiðkun og 22 þeirra við launaða vinnu. Auk þess  

voru 19 tengd ólaunaðri vinnu, s.s. vinnu tengdri björgunarsveitum, og að lokum voru 19 

tengd öðrum, ótilgreindum athöfnum. Mynd 10 sýnir skiptingu slysa eftir athöfn. 

 

Mynd 10. Skipting vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012 eftir athöfn þegar slys varð. 

 

Hálendi og jöklar voru algengustu slysstaðirnir, samtals með 53% slysanna. Láglendi var 

þar næst á eftir en allt sem fékk skráninguna „ Óræktað land“ í NOMESCO var tekið með í 

það. Til almennra útivistarsvæða flokkuðust svæði fyrir alpagreinar skíða, tilgreind og 

ótilgreind svæði fyrir keppnisíþróttir og skemmtisvæði og gerðust samtals 13% slysanna á 

þeim stöðum. Önnur og ótilgreind svæði voru svo slysstaður í 12% tilfella. Mynd 11 sýnir 

skiptingu slysa eftir staðsetningu þeirra. Einnig má benda á það að yfir sumartímann urðu 42 

af 48 slysum á hálendi eða jökli. 
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Mynd 11. Skipting vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012 eftir slysstað. 

 

Eins og sjá má á mynd 12 var algengasta orsök slysa lágt fall eða stökk, sem skilgreint var 

sem fall af sleða þar sem ekkert annað kom fram, hvorki velta né fall af hengju. 188 eða 39% 

lentu í slíkum slysum. Í 25% tilfella lenti viðkomandi í árekstri við annaðhvort kyrrstæðan 

hlut (13%) eða hlut á hreyfingu (12%). Um veltu var að ræða í 78 slysum eða 16%. Í 13% 

slysanna fór viðkomandi fram að hengju eða að fallið var gefið upp í metrum. 

 

Mynd 12. Skipting vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012 eftir orsök. 

 

Flestir hinna slösuðu komu á Bráðadeild Landspítala á eigin vegum, 298 af 482 (62%). 

Næst flestir komu fyrir milligöngu aðstandanda, eða 67, 44 komu með sjúkrabíl en 39 með 

þyrlu. Af þeim 34 sem komu með öðrum hætti komu níu með sjúkraflugi, þar af fjórir með 
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sjúkraflugi frá Höfn í Hornafirði en 17 voru með tilgreindan flutning sem „annað“. Mynd 13 

sýnir skiptingu flutnings á Bráðadeild. 

 

Mynd 13. Skipting vélsleðaslysa eftir flutningi á Bráðadeild Landspítala á árunum 2001 til 2012. 

4.2.1 Öryggisbúnaður 

Upplýsingar um öryggisbúnað hins slasaða voru gefnar í einungis 44 tilvikum af 482 eða í 

9,1% tilvika. Tafla 8 sýnir fjölda öryggisbúnaðar á einstakling en þrír voru ekki með neinn, 31 

var með einn öryggisbúnað, sjö voru með tvo og þrír voru með þrjá. Enginn var með fleiri en 

þrjá en þó var tilgreint hjá einum einstaklingi að hann hafði verið vel útbúinn. 

Tafla 8. Öryggisbúnaður notaður við vélsleðaslys eftir fjölda á árunum 2001 til 2012. 

Fjöldi öryggisbúnaðar: Fjöldi einstaklinga: 

0 3 

1 31 
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3 3 

 

Hjálmur var til staðar í 35 af þessum 44 tilvikum eða í 79,5% tilvika. Brynja var notuð af 

11 einstaklingum. eða 25%.  Í sjö tilvikum var hinn slasaði með bæði hjálm og í brynju. 

Annar öryggisbúnaður var legghlífar (2), góðir skór (2), púðabúningur (1), hálskragi (1), stíf 

stígvél (1) og galli (1). Í þremur tilvikum brotnaði hjálmur hins slasaða við höggið.  
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4.2.2 Félagsskapur 

Staðsetning hins slasaða var gefin í 91 skipti af 482 eða í 18,9% tilvika. Tafla 9 sýnir 

skiptingu þessara 91 með tilliti til staðsetningar. Um ökumann var að ræða í 56 af 91 tilvikum 

eða 61,5%. Hinn slasaði var farþegi í 24 tilvikum og í átta var það gefið að tveir hefðu verið á 

sleðanum en ekki hvor hinn slasaði var. Þrír voru gangandi vegfarendur sem fengu vélsleða á 

sig.  

Tafla 9. Staðsetning slasaða í vélsleðaslysi á árunum 2001 til 2012. 

Staðsetning: Fjöldi einstaklinga: 

Ökumaður 56 

Farþegi 24 

Tveir á sleða 8 

Gangandi vegfarandi 3 

 

Upplýsingar um það hvort hinn slasaði hefði verið í samneyti við aðra voru til í 75 tilvikum 

af 482 eða í 15,6%. Tafla 10 sýnir skiptingu þeirra eftir því hvernig samneytinu var háttað en í 

39 tilvikum, eða 52%, var hinn slasaði á ferð með öðrum. Vélsleðaferð var tilgreind í 30 og 

slys í keppni var um að ræða í fimm tilvikum. Aðeins einu sinni kom fram að viðkomandi 

hefði verið einn á sleða.  

Tafla 10. Félagsskapur slasaðra í vélsleðaslysi á árunum 2001 til 2012. 

Félagsskapur Fjöldi einstaklinga:  

Á ferð með fleirum 39 

Vélsleðaferð 30 

Keppni 5 

Einn á ferð 1 

 

4.3 Innlagnir og aðgerðir 

Alls þurfti að leggja 81 einstakling af 482 (16,8%) inn á tímabilinu eftir vélsleðaslys. Karlar 

voru 66 og konur 15. Meðalaldur innlagðra var 38,8 ár, yngsti var 12 ára og elsti 72 ára. Tafla 

11 sýnir skiptingu innlagðra. 

Tafla 11. Fjöldi og meðalaldur innlagðra eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 2012.  

 Fjöldi: Meðalaldur: Miðgildi aldurs:  Spönn: 

Allir  81 38,8 ±14,1 ár 40 ár 12-72 ár 

Karlar 66 37,9 ár - 12-72 ár 

Konur 15 42,7 ár - 18-66 ár 
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Mynd 14 sýnir fjölda innlagna á ári. Flestar innlagnir voru 11 (13,6%) árið 2008 en engin 

innlögn var árið 2003. Að meðaltali voru 6,75 innlagnir á ári. Engin kona var lögð inn árin 

2003, 2006, 2007 og 2010.  

 

Mynd 14. Fjöldi innlagna vegna vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012 eftir kyni. 

 

Upplýsingar um legutíma voru gefnar í 75 af 81 tilviki (92,6%). Meðallengd innlagna í 

dögum var 5,6 dagar og miðgildi þeirra 2 dagar. Lengsta innlögn var 37 dagar en stysta 1 

dagur.  

Alls þurftu 57 einstaklingar, eða 11,8%, á aðgerð að halda eftir vélsleðaslys. Karlar voru 

51 en konur sex. Meðalaldur þeirra var 41,5 ár og meðaltal áverkaskors (ISS) 6,9 en miðgildi 

þess 4.  Mynd 15 sýnir fjölda sjúklinga sem þurftu á aðgerð að halda á tímabilinu á ári. 

Flestir, tíu talsins, fóru í aðgerð/ir árið 2008 en fæstir árið 2001, einn. Níu af 57 sjúklingum 

þurftu ekki á innlögn að halda eftir aðgerð. Að meðaltali þurftu 4,75 á aðgerð að halda á ári.  
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Mynd 15. Fjöldi einstaklinga sem þurfti í aðgerð vegna vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012.  

 

Alls var gert við 109 brot eða liðhlaup auk fjögurra aðgerða á brjósti og einnar á mjógirni. 

Mynd 16 sýnir staðsetningu aðgerðanna: 46 aðgerðarstaðir voru á neðri útlim, 43 á efri útlim 

og 10 á hrygg. Algengasta viðgerð á broti var innri festing brots á sköflungsbol með 

mergnagla, fimm skipti.  

 

Mynd 16. Tíðni aðgerða vegna vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012 eftir staðsetningu. 
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4.4 Áverkastigun og áverkaskor 

Eins og áður sagði komu 482 á Bráðadeild Landspítalans á tímabilinu. Mynd 17 sýnir 

skiptingu þeirra eftir ICD-10 flokkunarkerfinu, 11 voru greindir með bólgu eða verki af 

öðrum toga en vegna áverka, fimm voru greindir með ofkælingu og einn hlaut 1. og 2. stigs 

bruna eftir að hafa fengið gusu af heitu vatni yfir sig. Einn kom látinn á Bráðamóttöku og sex 

vegna annarra ótilgreindra orsaka.  Alls voru þá 458 stigaðir samkvæmt AIS-áverkastigun og 

ISS-áverkaskori.  

 

Mynd 17. Skipting slasaðra eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 2012 eftir ICD-10 greiningum. 

 

Í heildina var 701 áverkagreining skráð samkvæmt ICD-10 hjá þessum 458 sjúklingum. 

Það gerir 1,53 greiningu á sjúkling. Af þeim fengu 314 aðeins eina greiningu en flestar 

greiningar hjá einum einstaklingi voru átta. Greiningar voru einnig flokkaðar eftir tegund og 

voru tognanir eða liðhlaup algengustu áverkarnir, samtals 240. Brot voru 218, 

yfirborðsáverkar 150 og sár 45. Aðrir áverkar voru 48. Mynd 18 sýnir algengustu áverka eftir 

tegund.  



  

35 

 

Mynd 18. Áverkagreiningar vegna vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012 eftir tegund áverka. 

 

Tafla 12 sýnir fimm algengustu greiningarnar en algengasti áverkinn var tognun og 

ofreynsla á hálshrygg, 36 hlutu slíkan áverka. Algengasta brot var rifbrot en 33 hlutu slíkt 

brot.  

Tafla 12. Algengustu greiningar samkvæmt ICD-10 flokkunarkerfi eftir vélsleðaslys árin 2001 til 

2012.  

Greining: Fjöldi: 

1. Tognun og ofreynsla á hálshrygg 36 

2. Rifbrot 33 

3. Tognun og ofreynsla á aðra hluta hnés 29 

4. Mar á hné 24 

5. Tognun og ofreynsla á ökkla 23 

 

4.4.1 Líkamssvæði áverka 

Líkamssvæði áverka samkvæmt hæstu áverkastigun (AIS) var í 142 tilvikum (31,0%) 

mjaðmagrind og neðri útlimir og í 141 tilviki (30,8%) efri útlimir. Auk þess slösuðust 74 mest 

á hrygg (16,2%) og 55 hlutu hæstu stigun á brjóstholi (12,0%). Einungis 20 hlutu mestan 

áverka á höfuðkúpu og heila og 18 mestan áverka á andliti. Að lokum var áverki á kvið 

mestur hjá fimm og þrír hlutu sár á mörgum líkamssvæðum. Enginn hlaut alvarlegastan 

áverka á háls. Mynd 19 sýnir hlutfall áverka á líkamssvæði samkvæmt hæsta AIS-áverkastigi.  
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Mynd 19. Líkamssvæði samkvæmt hæsta AIS-áverkastigi eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 

2012.  

 

4.4.2 Áverkaskor 

Flestir slösuðust lítið eða heil 55,5%. Næst flestir, eða 37,8%, slösuðust meðal mikið en 5,2% 

hlutu mikla áverka. Fjórir voru flokkaðir með alvarlega áverka og þrír með lífshættulega 

áverka. Engin kona hlaut alvarlega eða lífshættulega áverka. Meðaltal áverkaskors hjá 

heildinni var 3,18. Miðgildið var 2, lægsta var 1 og hæsta var 29. Meðaltal áverkaskors hjá 

körlum var 3,23 en hjá konum var það 3,0. Miðgildi beggja kynja var hins vegar 2.  Mynd 20 

sýnir fjölda slasaðra skoraða eftir alvarleika áverka og kyni.  
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Mynd 20. Dreifing áverkaskors eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 2012 eftir kyni.  

4.4.3 RTS og TRISS 

Áverkamat (RTS) var fengið frá 57 einstaklingum af 482, eða í 11,8% tilvika. Hjá 17 af þeim 

voru upplýsingar gefnar um Glasgow meðvitundarkvarða, slagbilsblóðþrýsting og 

öndunartíðni en hjá 40 var gefið að lífsmörk væru eðlileg eða stabíl og var áverkamatið 

reiknað út frá því. Áverkamatið spannaði frá 5,967 til 7,841. Meðaltal þess var 7,803 og 

miðgildi einnig 7,841. Alls var um að ræða 47 karla og 10 konur og var meðaltal áverkaskors 

6,19 en miðgildi þess 4. Meðalaldur þessa hóps var 35,1 ár.  

TRISS var einnig reiknað út hjá þessum sama hópi. Spönn þess var frá 95,2% til 99,7%, 

meðaltalið var 99,2% og miðgildið 99,6%. Tafla 13 sýnir skiptingu áverkamats og TRISS.  
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Tafla 13. Áverkamat (RTS) og TRISS vegna vélsleðaslysa á árunum 2001 til 2012.  

RTS og TRISS  

Fjöldi: 57 

Karlar:  47 

Konur: 10 

Meðalaldur:  35,1 ár 

   

ISS:  

Meðaltal: 6,19 

Miðgildi: 4 

  

RTS:  

Meðaltal: 7,803 

Miðgildi: 7,841 

Spönn: 5,967-7,841 

  

TRISS:  

Meðaltal: 99,2% 

Miðgildi: 99,6% 

Spönn: 95,2%-99,7% 

 

4.5 Slasaðir sem koma seinna á Bráðadeild 

Af 482 einstaklingum komu 199, eða 43,4%, einum degi eða seinna eftir slysið á Bráðadeild 

Landspítala. Alls voru það 170 karlar og 29 konur. Mynd 21 sýnir fjölda og dreifingu slasaðra 

eftir dögum milli slyss og komu á bráðadeild. Miðgildi seinkunnar komu var 2 dagar og var 

hún allt frá einum degi upp í 47 daga. Flestir komu einum degi eftir slysið sjálf, 97 af 199 

(48,7%), 30 komu tveimur dögum eftir slysið og 15 þremur dögum. Áverkaskor var reiknað 

hjá 186 af 199 og var meðaltal þess 2,1. Miðgildi var 1 og spönn þess 1 til 12.  
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Mynd 21. Dagar milli slyss og komu á Bráðadeild eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 2012.  

4.6 Börn 

Einstaklingar undir 18 ára aldri voru 28 talsins, eða 5,8% af 482. Meðalaldur þeirra var 13,5 

ár, miðgildi aldurs 14 ár, sá yngsti níu ára og sá elsti 17 ára. Drengir voru 20 og stúlkur átta. 

Meðalaldur drengja var 13,8 ár en stúlkna 12,6 ár. Tafla 14 sýnir upplýsingar um börnin. 

Tafla 14. Fjöldi og meðalaldur slasaðra barna eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 2012. 

 

Mynd 22 sýnir dreifingu koma barna á ári eftir kyni. Flest komu árið 2008, átta talsins en 

ekkert barn slasaðist árið 2010. Enginn drengur slasaðist árið 2005 og engin stúlka árin 2001-

3, 2006 og 2009-11.  
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Mynd 22. Dreifing koma barna á Bráðadeild eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 2012 eftir kyni.  

 

Mögulegt var að mæla áverkaskor hjá 25 af 28 börnum. Voru það 17 drengir og átta 

stúlkur. Meðaltal þess var 3,2 en miðgildið 1. Áverkaskorið spannaði frá einum upp í 17. 

Mynd 23 sýnir dreifingu barna eftir áverkaskori. Heil 60% voru metin með lítinn skaða, eða 

15 alls. Átta voru meðal mikið slasaðir og einungis tveir voru metnir með áverkaskor 9 eða 

hærra. Sex hinna slösuðu voru lagðir inn. Tveir lágu inni í einn dag, tveir í tvo daga og tveir í 

átta daga.  

 

Mynd 23. Dreifing áverkaskors hjá börnum eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 2012. 
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4.7 Erlendir ferðamenn 

Af þeim 482 einstaklingum sem leituðu á Bráðamóttöku Landspítala var 71 erlendur 

ferðamaður, 14,7% af heildarþýðinu. Konur voru fleiri, 41 talsins (57,7%) en karlar voru 30 

(42,3%). Meðalaldur þeirra var 52 ár með staðalfrávikið 13,8 ár. Miðgildi aldurs var 54 ár. 

Elsti erlendi ferðamaðurinn var 77 ára en yngsti 25 ára. Tafla 15 sýnir upplýsingar um erlendu 

ferðamennina. 

Tafla 15. Fjöldi og meðalaldur slasaðra erlendra ferðamanna eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 

2012. 

 

 

Í 52 tilfellum af 71 (73,2%) var slysstaðurinn snjór á hálendi eða jökull og var orsökin í 33 

tilfellum lágt fall eða stökk (46,5%) en í 22 var hún velta (31,0%). Mynd 24 sýnir komur 

erlendra ferðamanna á bráðadeild á ári eftir kyni. Flestir komu árið 2011 (15,5%) og 2004 

(14,1%) en enginn erlendur ferðamaður kom á bráðadeildina árið 2010. Flestir karlar komu á 

bráðadeild árið 2004, fimm talsins, en flestar konur komu árið 2011, sjö talsins.  

 

Mynd 24. Tíðni koma erlendra ferðamanna á Bráðadeild eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 

2012 eftir kyni.  
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 Fjöldi Meðalaldur Miðgildi aldurs  Spönn 

Allir  71 52 ±13,8 ár 54 ár 25-77 ár 

Karlar 30 52,2 ár - 25-77 ár 

Konur 41 51,8 ár - 26-76 ár 
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Mynd 25 sýnir í hvaða mánuði erlendir ferðamenn komu á Bráðadeild á tímabilinu. Flestir 

komu inn í júlí og ágúst, 12 talsins í hvorum mánuði. Alls komu 38% af 71 inn yfir 

sumartímann.  

 

Mynd 25. Tíðni koma erlendra ferðamanna á Bráðadeild á mánuði eftir vélsleðaslys á árunum 

2001 til 2012. 

 

Alls voru 68 erlendir ferðamenn stigaðir samkvæmt áverkaskori. Meðaltal áverkaskorsins 

var 3,4 en miðgildi þess 4 og spönn 1 til 25. Meðaltal áverkaskors hjá körlum var 4 en 3 hjá 

konum. Mynd 26 sýnir skiptingu áverkaskors eftir alvarleika. Í 52,9% tilfella var áverkaskorið 

meðal mikið en í 43,7% var það lítið. Samtals slösuðust erlendir ferðamenn í 96,6% lítið eða 

meðal mikið. Fjórir voru skilgreindir með mikla áverka, þar af var einn með lífshættulega eða 

ISS 25 eða hærra. 
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Mynd 26. Dreifing áverkaskors hjá erlendum ferðamönnum eftir vélsleðaslys á árunum 2001 til 

2012.  
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5 Umræða 

5.1 Samantekt niðurstaðna 

Í heildina leituðu 482 einstaklingar á Bráðadeild Landspítala eftir vélsleðaslys á 

rannsóknartímabilinu frá 1. janúar 2001 til og með 31. desember 2012. Karlar voru þar í 

meirihluta eða tæp 80% hinna slösuðu. Að meðaltali voru 40 slys á ári. Flest voru þau árið 

2008, 75 talsins, en fæst árið 2010, aðeins 16 slys. Stærstur hluti slysanna átti sér stað frá 

janúar og fram í apríl eða tæp 70% og voru þau oftast tengd frítímaiðkun. Einnig áttu þau flest 

sér stað um helgi, um 60% og um eftirmiðdaginn milli klukkan 14 og 17. Meðalaldur hinna 

slösuðu var 35,5 ár. Algengasta orsök var lágt fall eða stökk og algengasti slysstaður snjór á 

hálendi og jöklar en þar átti rúmlega helmingur slysanna sér stað. Flestir slösuðust lítið, 56%, 

enda kom meirihluti slasaðra á Bráðadeild á eigin vegum auk þess sem að 43% komu degi eða 

seinna á Bráðadeild eftir slys. Þrátt fyrir það þurfti að leggja tæp 17% inn. Börn voru 6% 

hinna slösuðu og erlendir ferðamenn 15%.  

5.1.1 Tíðni slysa 

Alls leituðu 482 á Bráðadeild Landspítala eftir vélsleðaslys á rannsóknartímabilinu. Flestar 

komur, 75 árið 2008, voru 35 umfram meðaltalið. Það sem gæti útskýrt þennan mikla fjölda er 

mögulega að samkvæmt Veðurstofu Íslands var árið 2008 snjóþyngra ár en árin á undan (41). 

Einnig náði nýskráning vélsleða hámarki á landinu árin 2007 og 2008 en samkvæmt 

Samgöngustofu voru 399 nýskráningar árið 2007 og 341 árið 2008 (42, 43). Árið 2005  var 

einnig  fjöldi vélsleðaslysa töluvert yfir meðaltali en á því ári slösuðust 58, eða 18 yfir 

meðaltali. Það ár var, líkt og árið 2008, snjóþyngra ár en árin á undan (44). Slysum virðist 

fækka eftir árið 2008 en fæst eru þau árið 2010, einungis 16 talsins. Þessi fækkun slysa er að 

einhverju leyti útskýrð með færri nýskráningum vélsleða á þessu tímabili en þó ber að geta að 

vélsleðum á landinu öllu í heild fækkaði ekki á þessum árum. Að auki var tímabilið 2009-

2012 snjólétt tímabil og var árið 2010 mun snjóléttara en árin á undan, sérstaklega á 

suðvesturhorni landsins (45).  

Vélsleðavertíðin stendur yfir frá desember og fram á vor eða þegar veðurfar er hagstætt og 

snjór hefur sest. Það er í takt við fjölda slysa eftir mánuðum en frá desember og fram í apríl 

voru 364 slys af 482. Samkvæmt þessu gerist stærstur hluti slysanna yfir breiðara tímabil en 

erlendar rannsóknir hafa sýnt, bæði frá Norður-Ameríku og Noregi og Svíþjóð. Í rannsóknum 

Beilman og félaga og Hibbs frá Minnesota og Michigan í Bandaríkjunum áttu flestu slysin sér 

stað frá desember og fram í janúar á meðan flest slysanna áttu sér stað á vorin á tímabilinu frá 
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mars fram í maí í rannsóknum frá Noregi og Svíþjóð  (25, 30-34). Þau slys sem eiga sér stað 

frá maí og fram í nóvember eru að mestu leyti slys á jöklum en til marks um það eiga 42 af 48 

slysum yfir sumarmánuðina sér stað á hálendi eða á jökli. Slys á jöklum og á þessum árstíma 

geta verið merki um skipulagðar ferðir með ferðamenn enda kemur það heim og saman við 

tíðni slysa erlendra einstaklinga sem reyndist hæst á þessum tíma árs. 

 Þegar litið er á tímasetningu slysanna má sjá að flest gerast þau seinni hluta dags, milli 

klukkan 13 og 18. Ætla má að á þeim tíma séu flestir á ferð en einnig getur verið að einhver 

síðdegisþreyta sé að gera vart við sig og að ökumaðurinn sé þá minna vakandi fyrir hættum og 

geri frekar mistök. Auk þess er spurning hvort að um þetta leyti dags yfir vetrarmánuðina sé 

byrjað að rökkva og að ökumaður sjái þá verr hvað framundan er, en erlendis þekkist það að 

flest slys gerast þegar lítil eða engin birta er til staðar (24, 26, 31). Ekki voru upplýsingar um 

veðurfar eða birtuskilyrði skráð við komu á Bráðadeild.    

Karlar voru tæp 80% hinna slösuðu á meðan konur voru rúm 20%. Það er í takt við 

rannsóknir erlendis frá en þar hefur hlutfall slasaðra eða látinna karla verið allt frá 69,5% í 

rannsókn Withington og Hall frá Bandaríkjunum upp í 95% í rannsókn Rowe og félaga frá 

Kanada (22-27, 31, 33, 35). Hinir slösuðu voru aðallega ungir karlmenn á aldrinum 20-39 ára 

en meðalaldur slasaðra var 36,6 ár. Séu erlendir ferðamenn ekki teknir með lækkar 

meðalaldurinn niður í 34 ár. Það er ívið hærri meðalaldur en margar erlendar rannsóknir hafa 

gefið til kynna. Þar er meðalaldurinn í kringum 30 ár (24-26, 28). Þó var meðalaldur þeirra í 

rannsókn Hibbs 37,5 ár og miðgildi aldurs þeirra í rannsókn Öström og Eriksson frá Svíþjóð 

39 ár (30, 33). Ekki liggur nákvæm ástæða fyrir þessum meðalaldri fyrir. Mögulega er hér um 

að ræða aðal markhóp vélsleðaiðkenda, þ.e. karlmenn á þessum aldri en þó eru ekki til neinar 

tölur sem staðfesta það. Einnig er spurning hvort þessi hópur sé kærulausari en aðrir 

ökumenn. Engar tölur voru til staðar um hvort hinn slasaði hafi verið að stunda hraðakstur eða 

hvort viðkomandi hafi verið undir áhrifum áfengis en hraðakstur og áfengisneysla hafa verið 

taldir áhættuþættir fyrir vélsleðaslys í mörgum rannsóknum erlendis, þó í mismiklu mæli (23-

26, 30, 31, 33).  

5.1.2 Fyrir komu á Bráðadeild Landspítala 

Sú breyting í notkun vélsleða frá því að hafa aðeins verið notaðir af björgunarsveitum, 

læknum og bændum við vinnu yfir í það að vera vinsæl afþreying koma í ljós þegar litið er á 

hvenær vikunnar og við hvaða athöfn slysin gerast (36). Af þeim öllum áttu 60% slysanna sér 

stað um helgi og voru komur á Bráðadeild tengdar frítímaiðkun alls 76% af öllum komum 

eftir vélsleðaslys. Um 11% slysanna áttu sér  stað við keppni en aðeins fimm slys voru skráð í 



  

46 

keppni árið 2009 til 2012 og er þá spurning hvort keppnum hafi fækkað eftir árið 2008. 

Einnig má ætla að ástæða fyrir færri slysum tengdum keppni sé vegna þess að þar séu 

strangari reglur um öryggisbúnað, einstaklingur fær ekki að keppa ef hann er ekki vel varinn. Í 

rannsókn Rowe og félaga (24) gerðust 65% slysanna um helgi og í rannsókn Öström og 

Eriksson (33) voru þau 75% um helgi og 94% þeirra tengd frítímaiðkun. Fleiri rannsóknir 

hafa sýnt að yfir 70% slysanna eru tengd frítímaiðkun sem samsvarar við niðurstöður þessarar 

rannsóknar (30, 32, 34).  

Aðgengi að hálendi á Íslandi er mjög gott. Slysstaður var í ríflega helmingi tilfella snjór á 

hálendi og jöklar en það gæti útskýrst af góðu aðgengi. Einnig áttu þó nokkur slys sér stað á 

tímabilinu maí og fram í nóvember en líklegt þykir að á því tímabili, sérstaklega yfir 

sumartímann, séu jöklar einu staðirnir sem bjóða upp á ákjósanlegar aðstæður til 

vélsleðaiðkunnar.  

Orsök áverka var í 39% tilfella lágt fall eða stökk. Það skal þó tekið fram að mögulega er 

hér um að ræða ofskráningu þar sem í mörgum tilvikum var ekki gefið annað en að hinn 

slasaði hefði fallið af sleða. Engar frekari upplýsingar voru þá til staðar um hvort var að ræða 

fall af sleða eftir árekstur eða hvort viðkomandi hefði farið fram af hengju og var það þá 

flokkað sem lágt fall. Um veltu var að ræða í 16% tilvika og hátt fall eða stökk í 13%, en þá 

var átt við það að viðkomandi fór fram af hengju eða að fallið var gefið í metrum. Árekstur 

var um að ræða í 25% tilfella. Þeim var þó skipt í tvennt, annars vegar árekstur við hlut á 

hreyfingu og hins vegar við kyrrstæðan hlut og skiptust þeir flokkar í 12% og 13%. Hlutur á 

hreyfingu var annar vélsleði eða ökutæki en einnig vélsleðinn sjálfur sem hinn slasaði sat á og 

var dæmi um áverka frá honum þegar vélsleðinn veitti hinum slasaða högg undir sitjandann. 

Kyrrstæður hlutur var til dæmis veggur, grjót eða ís sem vélsleðinn staðnæmdist á. Séu 

erlendar rannsóknir skoðaðar kemur í ljós að í flestum þeirra er algengasta orsökin árekstur, 

oftast á kyrrstæðan hlut (24, 25, 30, 32, 33, 35). Í rannsóknum Öström og Eriksson (33) og 

Rowe og félaga (24) var næst algengasta orsök skráð sem drukknun, en þá var átt við að 

viðkomandi fór ofan í vatn. Í rannsókn Ericsson og Björnstig frá Svíþjóð var drukknun 

hinsvegar algengasta orsök andláts (31). Hér á landi var aðeins um eitt tilfelli að ræða á 

tímabilinu þar sem hinn slasaði fór ofan í vatn á sleða sínum og varð sá fyrir ofkælingu. Fall 

af sleða var algengasta orsök slysa í rannsóknum Letts og Cleary og Hamdy og félaga frá 

Kanada (23, 27). Munurinn á orsökum milli Íslands og annarra landa útskýrist mögulega af 

því að vélsleðaiðkun hér á landi á sér stað á stöðum þar sem engin tré eru til staðar, svo sem á 
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jöklum. Þess er öðruvísi farið í Norður-Ameríku og öðrum löndum Skandinavíu þar sem oft 

eru mikil og skógi vaxin landsvæði notuð undir vélsleðaiðkun.   

Alls komu tæplega tveir þriðju, eða 62%, á Bráðadeild Landspítala á eigin vegum. Fyrir  

milligöngu aðstandanda komu 14%, 44 komu með sjúkrabíl og 39 með þyrlu. Með öðrum 

leiðum komu svo 34 en af þeim komu 9 með sjúkraflugi en 17 voru með „annað“ sem skráðan 

flutning. Sé aðeins litið á þessar niðurstöður má áætla það að bróðurhluti slasaðra hafi ekki 

hlotið mikla áverka.  

Skráning upplýsinga um öryggisbúnað og hvar hinn slasaði var staðsettur á sleða var ekki 

góð. Upplýsingar um öryggisbúnað voru skráðar hjá einungis 9% þeirra sem komu á 

Bráðadeild. Langoftast, eða í tæpum 80% tilvika, kom fram að viðkomandi var með hjálm. Í 

þremur þessara tilvika brotnaði hjálmurinn. Þrír voru ekki með hjálm á höfði við árekstur 

þannig að hjálmanotkun var 91%. Ellefu báru brynju. Sama vandamál með skráningu er að 

finna í erlendum rannsóknum en í rannsókn Beilman og félaga voru upplýsingar um 

hjálmanotkun aðeins í 45% tilvika og voru 78% af þeim með hjálm (25). Eins voru 

upplýsingar í rannsókn Öström og Eriksson í aðeins 50% tilvika, en þar var hjálmur notaður í 

84% tilvika. Upplýsingar um staðsetningu hins slasaða á vélsleða komu fram í tæplega 19% 

tilvika. Hinn slasaði var ökumaður í 56 af 91 tilviki og farþegi í 24, eða í 62% og 26% tilvika. 

Það er svipað og í rannsóknum Withington og Hall (22), Hamdy og félaga (23) og Ytterstad 

og Dahlberg (34) þar sem prósenta ökumanna var 56, 57 og 63% en færri en í rannsóknum 

Ericsson og Björnstig (31), Rowe og félaga (24), Beilman og félaga (25) og Stewart og Black 

(26) þar sem yfir 80% voru ökumenn.   

Í 15,6% tilvika voru skráðar upplýsingar um ferðahagi hins slasaða. Í 52% þeirra kom fram 

að viðkomandi var á ferð með fleirum og í 40% var viðkomandi í vélsleðaferð en í 8% var 

viðkomandi í keppni. Aðeins eitt tilvik gaf til kynna að viðkomandi var einn á ferð. Mögulega 

er það svo að einhverjir sem voru skráðir á ferð með fleirum hafa verið þátttakendur í 

vélsleðaferð.   

5.1.3 Innlagnir og aðgerðir 

Alls lagðist 81 einstaklingur, eða 16,8%, af 482 inn eftir slys. Þetta er lægri prósenta en í 

rannsókn Ytterstad og Dahlberg frá Noregi (34) þar sem 18% þurftu á innlögn að halda eftir 

vélsleðaslys en hærri en í rannsókn Rice og félaga frá Bandaríkjunum (35) þar sem aðeins 

7,6% þurftu á innlögn að halda. Þetta er hins vegar hærri prósenta innlagna en eftir 

mótorhjólaslys hérlendis (46). Karlar sem lögðust inn voru 66 og konur 15. Að meðaltali voru 

6,75 innlagnir á ári. Meðalaldur þeirra sem þurftu á innlögn að halda var 38,8 ár. Upplýsingar 
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um legutíma voru gefnar í 75 af 81, eða tæpum 93% tilvika. Meðallengd innlagna var 5,6 

dagar en þar sem lengsta innlögn var 37 dagar og stysta 1 dagur skal taka fram að miðgildi 

innlagna var 2. Það er svipaður meðal innlagnatími og í rannsókn Sundström og félaga þar 

sem hann var 5,7 dagar (47).  

Í það heila þurftu 57 einstaklingar á aðgerð að halda, eða 11,8%. Að meðaltali fóru þannig 

4,75 einstaklingar í aðgerð á ári. Aftur voru karlar í meirihluta, 51, en konur sex. Meðalaldur 

þeirra var 41,5 ár og meðal áverkaskor (ISS) 6,9 en miðgildi þess var 4 sem kemur heim og 

saman við það að algengustu aðgerðastaðir voru vegna brots eða liðhlaups, 109 aðgerðir af 

114. Aðgerðir á broti eða liðhlaupi á neðri útlim voru 46 en 43 á broti eða liðhlaupi á efri 

útlim. Þannig voru 78% aðgerða á útlimum. Það kemur ekki á óvart enda voru algengustu 

áverkar á efri og neðri útlimum.  

5.1.4 Mat á áverkum 

Af þeim 701 áverka sem voru greindir samkvæmt ICD-10 hjá þessum 458 sjúklingum voru 

34% tognanir eða liðhlaup. Brot voru 31% en yfirborðsáverkar rúmt 21%. Af fimm 

algengustu áverkunum voru þrjár tognanir, eitt brot og einn yfirborðsáverki. Algengasti 

áverkinn var tognun á hálshrygg en alls hlutu 36 einstaklingar slíkan áverka. Algengasta 

brotið var rifbrot en 33 hlutu slíkt brot. 

Það kemur ekki á óvart að algengstu líkamssvæði samkvæmt áverkastigun (AIS) hafi verið 

efri útlimir og mjaðmagrind og neðri útlimir þar sem stærstur hluti aðgerða var framkvæmdur 

á þessum tveimur líkamssvæðum auk þess sem að þessi svæði eru þau svæði sem eru minnst 

varin gagnvart hnjaski sé ökumaðurinn klæddur hjálmi á höfði og brynju yfir brjóst og bak.  

Samtals voru þessi tvö líkamssvæði með hæsta áverkastigið í 62% tilvika. Áverkar á hrygg 

komu næstir með 16,2% en þó ber að geta að bróðurhluti þeirra var vegna tognana á 

hálshrygg. Eins er það með áverka á brjósthol en þar voru það rifbrot sem voru algengust. 

Þessar niðurstöður koma heim og saman við erlendar rannsóknir þar sem algengustu 

áverkastaðir eru efri og neðri útlimir auk þess sem nokkrar nefna áverka á stoðkerfi sem 

algengustu áverkastaði (22, 23, 25-29, 32, 47). Auk þess voru nokkrar rannsóknir sem sýndu 

að næstalgengusta líkamssvæði áverka var höfuð og andlit en það á ekki við um slys hér á 

landi þar sem áverkar á þessi svæði voru aðeins rúm 8% (23, 25, 35). 

Meira en helmingur þeirra 458 sem fengu áverkaskor voru lítið slasaðir. Það helst í hendur 

við það að flestir sem leituðu á Bráðadeildina komu þangað á eigin vegum auk þess sem að 

rúm 43% komu einum degi eða seinna á hana en ætla má að þeir hafi einmitt verið lítið 

slasaðir. Meðaltal áverkaskors var 3,18 þegar bæði kyn voru tekin með en karlar voru þó að 
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meðaltali með 3,23 í áverkaskor á meðan konur voru með slétta þrjá. Hæsta áverkaskor var 29 

en það lægsta 1 og ef miðgildið er skoðað var það 2 hjá heildinni, körlum og konum. 

Einstaklingar með 9 eða hærra í áverkaskor voru 5,2% en þeir voru þá með mikla áverka. Af 

þeim voru fjórir með alvarlega áverka og þrír með lífshættulega áverka. Í rannsókn Beilman 

og félaga var meðal áverkaskorið 15 sem er mun hærra en hér á landi, en alls voru 95 með 

áverkaskor hærra en 15 og þar með alvarlega slasaðir. Meðal áverkaskor í rannsókn Landen 

og félaga frá Bandaríkjunum var 7,6 sem er einnig hærra en þeirra sem leituðu á Bráðadeild 

Landspítala. Munurinn á þessum gildum liggur mögulega í því að þessar rannsóknir hafa ekki 

tekið þá sem komu á eigin vegum á spítala með minniháttar áverka.  

Áverkamat var reiknað hjá einungis 57 af 482 einstaklingum. Af þeim voru tölur fyrir 

Glasgow meðvitundarkvarða (Glasgow coma scale), slagbilsblóðþrýsting og öndunartíðni 

skráðar hjá aðeins 17 af þeim. Hjá hinum 40 var gefið að sjúklingur hafði stabíl lífsmörk og 

var þá áverkamatið skráð sem hæst, 7,841. Karlar voru 47 og konur 10. Meðaltal 

áverkamatsins var 7,803 en miðgildið var þó 7,841. Lægsta áverkamatið var 5,967 en það 

hæsta var 7,841. Þannig voru flestir þeirra með meðal mikla áverka enda miðgildi 

áverkamatsins það hæsta mögulega út frá útreikningunum. 

Með tölur fyrir áverkamat og áverkaskor var mögulegt að reikna út TRISS hjá þessum 57 

einstaklingum. Enginn af þeim var með lífslíkur undir 95% en meðaltal þeirra var 99,2% 

lífslíkur og miðgildið 99,6%. Slysin virðast þannig ekki hafa mikil áhrif á lífslíkur enda er 

oftast um að ræða áverka á útlimum.  

 

5.1.5 Slasaðir sem koma seinna á Bráðadeild 

Eins og áður hefur komið fram komu 43,4% einum degi eða seinna eftir slys á Bráðadeild 

Landspítala. Ástæðan fyrir þessari seinkun komu var í flestum tilvikum sú að hinn slasaði mat 

það sjálfur að áverkinn þyrfti ekki meðhöndlun strax en einnig að ennþá væri verkur löngu 

eftir vélsleðaslysið. Meðaltal áverkaskors var reiknað hjá 186 af þessum 199 einstaklingum 

og var stærstur hluti þeirra með litla áverka, meðal áverkaskorið var 2,1 en miðgildið aðeins 1 

sem bendir til að aðallega hafi þetta verið tognanir og yfirborðsáverkar.  

 

5.1.6 Börn 

Lög á Íslandi heimila að börn allt niður í 14 ára megi aka vélsleða á lokuðu og tryggðu svæði. 

Börn voru 28 af 482 (5,8%) hinna slösuðu. Samanborið við aðrar rannsóknir er þetta lægri 
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prósenta en bæði í Bandaríkjunum og Kanada. Í yfirlitsgrein Pierz, þar sem hann tók saman 

niðurstöður rannsókna um vélsleðaslys í fylkjum Bandaríkjanna og Kanada, voru börn 12% 

þeirra sem slösuðust (36). Í rannsókn Hamdy og félaga voru börn 25% hinna slösuðu (23).  

Þetta voru 20 drengir og átta stúlkur og var meðalaldur þeirra 13,5 ár en miðgildi aldurs 

var 14 ár. Það er svipaður aldur og í erlendum rannsóknum, en þar hefur hann verið í kringum 

13-14 ár (29, 35). Alls voru þrjú börn níu ára gömul og voru þau yngstu hinna slösuðu en eitt 

af þeim var skráð sem farþegi sem féll af sleða. Af þessum 28 slösuðust langflest, átta talsins, 

árið 2008. Mögulegar ástæður fyrir vélsleðaslysum hjá börnum eru til dæmis þær að börn eigi 

erfiðara með að keyra vélsleða og að þau skorti kraft til að geta stýrt honum. Einnig hafa 

erlendar rannsóknir velt því fyrir sér að ung börn hafi ekki þá líkamlegu burði að geta haldið 

sér á vélsleða þegar hann er á ferð (29, 35).   

Áverkaskor var reiknað hjá 25 af 28 börnum. Var um að ræða 17 drengi og 8 stúlkur. Af 

þeim voru 60% með lítinn áverka. Meðaltal áverkaskors var 3,2 en miðgildið 1. Hæsta 

áverkaskor var 17 og var um að ræða eitt barn sem hlaut lífshættulega áverka. Það var þó ekki 

ökumaður eða farþegi heldur gangandi vegfarandi sem fékk vélsleða á sig. Sex börn þurftu á 

innlögn að halda og voru það allt karlar. Tvö af þeim lágu inni í 8 daga. 

  

5.1.7 Erlendir ferðamenn 

Hér á landi hafa fyrirtæki boðið upp á jöklaferðir fyrir ferðamenn yfir bæði vetrar- og 

sumartímann en það gæti útskýrt dreifingu í fjölda slasaðra ferðamanna fyrir árið miðað við 

öll vélsleðaslys. Alls voru erlendir ferðamenn tæp 15% af þeim sem komu á Bráðadeild 

Landspítala á tímabilinu vegna vélsleðaslysa. Konur voru 41 en karlar 30. Meðalaldur þeirra 

var 52 ár, miðgildi aldurs 54 ár, yngsti var 25 ára og sá elsti 77 ára. Þetta var töluvert hærri 

meðalaldur en þeirra sem bjuggu á Íslandi og slösuðust en hjá þeim var hann 34 ár. Þegar 

komur eftir árum voru skoðaðar var ekki jöfn dreifing heldur voru komur allt frá engri árið 

2010 til 11 árið 2011 og í raun allt þar á milli. Athyglisverðust var dreifing koma á bráðadeild 

eftir mánuðum þar sem heil 38%  slösuðust yfir sumartímann. Af því má ætla að þar séu um 

að ræða slys sem gerast í skipulögðum ferðum upp á hálendi og -jökla enda eru það einu 

staðirnir sem bjóða upp á ferðir á vélsleða yfir sumartímann. Að auki gerðust 73% slysanna á 

hálendi eða jökli sem rennir frekari stoðum undir að þetta séu slys í vélsleðaferðum. Þó má 

geta þess að í aðeins 21 tilviki af 71 kom fram að viðkomandi hefði verið í vélsleðaferð þegar 

slysið átti sér stað.  
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Alvarleiki áverka var metinn með áverkaskori hjá 68 af 71 erlendum ferðamanni. Flestir 

ferðamannanna voru þannig metnir með meðal mikla áverka eða 53%. Tæp 44% voru metnir 

með litla áverka en fjórir hlutu mikla áverka, þar af einn lífshættulegan en hlaut sá 

áverkaloftbrjóst. Meðaltal áverkaskorsins var 3,4 og miðgildi þess 4 sem er hærra en þegar 

heildin er skoðuð.  

Ástæður fyrir slysum erlendra ferðamanna er mögulega reynsluleysi ökumanns við 

stjórnun á jafn kraftmiklu ökutæki og vélsleðinn er við þær aðstæður sem eru til staðar. Oft 

þarf aðeins augnabliks einbeitingarleysi til að lenda í slysi þó að vélsleðinn sé ekki á mikilli 

ferð. Rannsókn Ytterstad og Dahlberg komst að því að ferðamenn sem komu á Svalbarða og 

fóru á vélsleða voru fjórum sinnum líklegri að slasast heldur en íbúar þar og fjórtán sinnum 

líklegri að slasast heldur en íbúar Kiruna í Norður-Lapplandi í Svíþjóð. Einnig var meðalaldur 

ferðamanna hærri en innfæddra eins og kom fram í þessari rannsókn (34).  

 

5.2 Styrkur og takmarkanir rannsóknar 

Styrkur rannsóknarinnar felst aðallega í því að sami aðili fór yfir alla sjúklinga á skömmu 

tímabili þannig að mat á áverkum og aðstæðum var metið eins hjá öllum sem aukið getur 

réttmæti rannsóknargagna. Einnig náði rannsóknin yfir allar skráðar komur í sjúkraskrárkerfi 

Bráðadeildar Landspítala sem dregur upp raunsanna mynd af þýðinu og eykur áreiðanleika. 

 

Takmarkanir rannsóknar eru nokkrar. Fyrst má nefna að mögulega eru ekki allir þeir sem 

komu á Bráðadeild Landspítala vegna vélsleðaslysa inni í rannsókninni þar sem leitað var eftir 

ákveðnum orðum í Sögu og NOMESCO og ef þau orð voru ekki til staðar var slysið ekki 

fundið sem rýrt getur alhæfingargildi rannsóknarniðurstaðanna. Einnig var þetta afturskyggn 

rannsókn en því fylgir að upplýsingum var safnað eftir á, því er ekki hægt að hafa áhrif á 

skráningu gagna og æskilegar upplýsingar oft ekki til staðar sem getur haft áhrif á skoðun á 

samböndum milli breyta. Auk þess er ekki ólíklegt að einhverjar misskráningar hafi verið í 

bæði Sögu og NOMESCO sem gætu dregið úr réttmæti niðurstaðna.  

 

5.3 Hvað er hægt að gera betur? 

Slysin gera ekki boð á undan sér og það er ekki gott að vera illa varinn þegar þau gerast. Þar 

skiptir ekki máli hvort aðili sé þaulvanur vélsleðamaður til margra ára eða nýgræðingur. 

Forvarnir skipta hér miklu máli, bæði hjá þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref sem og hjá 

þeim sem hafa verið að í mörg ár. Það að hindra vélsleðaslys byrjar heima áður en farið er af 
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stað. Auðvelt er að skoða veðurspánna og mikilvægt er að fara yfir sleða, tæki og 

öryggisbúnað áður en lagt er af stað til að kanna hvort allt sé í lagi. Þegar farið er í ferð skiptir 

höfuðmáli að fylgja reglum. Áfengi, glannaskapur og vélsleðaiðkun eiga ekki saman en það 

sama gildir við akstur vélsleða og annarra ökutækja; eftir einn ei aki neinn.  

Skráning á vélsleðaslysum þarf að vera töluvert betri til að auka gæði og áreiðanleika 

mögulegra rannsókna. Þó að áverkinn sé aðeins minniháttar tognun er hann samt sem áður 

áverki og hann á sína orsök og ástæðu en með nákvæmari skráningu verður auðveldara að 

kanna faraldsfræði vélsleðaslysa.   
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6 Ályktanir 

Mun fleiri karlar en konur leita á Bráðadeild Landspítala vegna afleiðinga vélsleðaslysa. 

Oftast er um frítímaslys að ræða og slasast flestir lítið eða miðlungi mikið. Þó þarf að leggja 

tæp 17% inn sem er hærra hlutfall en innlagnir vegna vélhjólaslysa. Færri börn slasast 

hlutfallslega á Íslandi miðað við önnur lönd. Erlendir ferðamenn lenda oftar í slysum yfir 

sumartímann. Bæta þarf skráningu vélsleðaslysa.  
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