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Slys   almennt og áverkaferli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir 



Kristín Sigurðardóttir  
Fyrirvarar / „disclosures“  
 • Slysa- og bráðalæknir 

 
• Störf á Endurhæfingardeild – Grensás 

 
• Aðjúnkt læknadeild HÍ 

 
• Fræðsla/ námskeið hjá Á heildina litið   
                                      www.aheildinalitid.is 
• Ráðgjafi hjá Mundo / mundo.is  
                                   menningar- og heilsuferðir 
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Hvað er slys? 
 

• Slys og óhöpp 
 

• Ofbeldi 
 
• Sjálfsáverkar 

 
• Sjúkdómar 
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Tölfræðin 
 

• Ein algengasta dánarorsökin 
• Hefur verið sú algengasta hjá aldurshópnum 

1-45 ára 
• Mannlegur harmleikur 
• Mjög dýrt fyrir þjóðfélagið 
• Hvað þýða tölurnar? 

 
• Dauðsföll fækkuðu úr u.þ.b. 20–30 á ári til 2006 
    í u.þ.b. 10 – 20 á ári  
• 4 látnir í umferðinni síðasta ár 
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Orsakir alvarlegra slysa og 
banaslysa  
Í umferðinni á Íslandi  
 

– Gáleysi, rangar aðgerðir ökumanns 
– Of hraður akstur   
– Syfja,  kæfisvefn ? dægurvilla ? 
– Ölvunarakstur, fíkniefni / lögleg lyf,  gsm? 
– Ungir ökumenn , en ath veikindi og eldri 
– Þekktir áhættustaðir í umferðinni 
– Bílbelti ekki notuð 

Muna : Hjálmar   og  endurskyn !!! 
 
 
 



Syfja og vantar bílbelti 

6 



7 

Rúta 
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Meingerð slysa 
Vefjaskemmdir 
 

• Fyrstu (primer) skemmdir :  
– Kraftur, vefjaskemmd í hlutfalli við orkulosun 
– Skurður eða stunga 
– Bein skaðleg áhrif hita/kulda/efna á vefi 

 

• Siðari (seconder) skemmdir: 
– surefnisskorts, blæðinga og lost, ofkælingar, 

sýringar vefja,    osfr.. 
 

 
 
 



KRAFTUR - ORKA 

 Lögmál eðlisfræðinnar 
 

1. Hreyfilögmál Newtons 
a. Líkami í hvíld eða líkami á hreyfingu verður í þannig 

ástandi þar til hann verður fyrir utanaðkomandi krafti 
b. Ef bíll er á 90 km hraða er ökumaðurinn einnig á þeim 

hraða 
c. Þegar bílinn stöðvast heldur ökumaðurinn áfram að 

hreyfast á 90 km hraða þar til einhver kraftur verkar á 
hann 
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Kraftur - Orka 
 
2. Varðveisla orku 

a. Orku er ekki hvorki hægt að búa til né eyða 
b. Orkan getur breytt um form 
c. Orkan getur aflagað það efni sem hún kemst inn í 
 

3. Hreyfiorka (kinetic energy, KE)  
           KE = 1/2 þyngdar x hraði í öðru veldi  

a. Hraði hefur meiri áhrif á hreyfiorku en þyngd 
b. Meiri hraði þýðir að meiri orkumyndun 
 

4. Afl        
Afl = þyngd x hröðun (deceleration/aceleration) 
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Kraftur - Orka 

 
5. Orkulögmál - yfirlit 

a. Hreyfing verður til vegna krafta 
b. Afl getur stöðvað hreyfinguna 
c. Ef slíkur orkuflutningur á sér stað inni í 

líkamanum þá verður vefjaskemmd 
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Kraftur - orka 
Tegundir áverka byggðar á inngönguleið 
 

Energy transfer - orkuflutningur 
 

• Högg (blunt) 
• Samþjöppunar (compression) 
• Hraðabreyting (deceleration ) 

–   (shear - sker) 

• Holáverkar (penetrating) 
•  Rof á vefnum 
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“Þriggja árekstra 
kenningin” 



Types of Trauma - Blunt Trauma  

• Jafnvel eftir að hreyfing höfuðsins hefur stöðvast 
er heilinn áfram á ferð inn í höfuðkúpunni þar til 
hann stöðvast innan á kúpunni, sem veldur skaða. 
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Búnaður og hlutir í bifreiðum sem 
valda áverkum í bílslysum 

• Ýmislegt lauslegt - t.d.aðrir farþegar! 
• Innbyggðir hlutir í farþegarými 
– Framrúðan                  

– Stýrið 

– Mælaborðið 

– Bílbeltið 

– Loftpúðar 

Vissir líkamshlutar eru útsettir fyrir áverkum  

af völdum þessara hluta  
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Aðrar tegundir árekstra – frh. 

• Gangandi vegfarendur 
– Verða fyrir miklum orkuflutningi, jafnvel þó um sé 

að ræða árekstur á litlum hraða 

• Einstaklingur getur fengið áverka við seinni 
höggin 
– Af bílnum (…x2) 

– Að skella í götuna 
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              Gangandi vegfarandi 
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Lífslíkur slasaðra 
Þrír flokkar sjúklinga 
 

1. Deyja strax eða innan nokkurra mín. 
2. Hægt að bjarga á fyrstu klukkustundunum. 
3. Deyja næstu daga/ vikur. 
 
 

Gullna klukkustundin 
– The golden hour of trauma treatment, 
– Því fyrr sem þeir fá sérhæfða meðferð því betri lífslíkur 
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Slysavarnir 
• Fræðsla og áróður og eftirlit !!! 
• Löggæsla  
• Samgöngustofa 
• Lagasetning og viðurlög 

– Bílbelti 
– Eldvarnir 

• Grasrótarhreyfingar 
• Rannsóknir 

– Ransóknarnefndir 
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Takk fyrir 

 
 
 
 
 
 
                   Á heildina litid  aheildinalitid.is 



Fækkun banaslysa  
Það er margt sem kemur til greina þó má helst nefna eftirfarandi atriði.  

 • Stöðugur og markviss áróður og fræðsla – bæði meðal almennings og einnig með 
sérstökum verkefnum í framhaldsskólum og námsefni í grunnskólum. 

• Löggæsla og tækninýjungar í greiningu á t.d. vímuefnaakstri. 
• Bætt ökukennsla - má í því sambandi nefna ökuskóla 3 þar sem nemendur eru, með 

öruggum hætti, látnir upplifa aðstæður sem reynst geta hættulegar. Lögð er áhersla á að 
þeir átti sig á hvaða hegðun geti skapað þær aðstæður og með hvaða hætti þeir geti 
forðast þær. 

• Akstursbann – sem komið var á árið 2007 og gildir fyrir handhafa bráðabirgðaskírteina 
sem gerast sekir um alvarlega áhættuhegðun í umferðinni. Nýliðinn er í raun tekinn úr 
umferð og hann fær ekki ökuréttindin aftur fyrr en hann hefur klárað sérstakt námskeið 
þar sem lögð er m.a. áhersla á ábyrgð og afleiðingar áhættuhegðunar og jafnframt þarf 
viðkomandi að taka ökuprófið aftur. Þetta fyrirkomulag hefur stórfækkað slysum meðal 
ungra ökumanna. 

• Mikil og ör þróun í öryggisbúnaði bifreiða. Má í því sambandi nefna, árekstravarnir, 
skrikvörn, hlífðarbúnaður f. ökumann og farþega o.s.frv. 

• Aukin gæði samgöngumannvirkja með tilliti til umferðaröryggis. 
• því  fólk sem annast aðhlynningu og björgun mannslífa hvort sem það er á vettvangi 

slysa eða inni á spítölum. 
• Almenn og mikil opinber umræða sem lögð hefur verið áhersla á undanfarin ár og 

áratugi. 
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Fara gætilega !      ath. loftpúða 
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