
Viðbragðsáætlun við slysum 
 

Viðbrögð við slysum: 
• Sá sem kemur að barni tekur stjórn, metur ástand 

• Óskar eftir aðstoð við að hringja á sjúkrabíl – Hann gefur honum allar upplýsingar til að hann geti hringt á 112 

 Hver: Kynna sig með nafni 

 Hvað: Aldur-kyn-hvað kom fyrir-líðan/áverkar   

 Hvar: Götuheiti-númer-nákvæm staðsetning 

•  Ná í sjúkrakassa  

• Aðstoða starfsmann að sinna barni 

• Starfsmaður fer með barni á sjúkrahús 

• Starfsmaður fer með önnur börn afsíðis - talar við þau 

• Tilkynning til foreldra  

 Ef barn er í lífshættu – hjarta og öndunarstopp – meðvitundarlaust ekki hringja í foreldra. Lögregla tilkynnir 

 Öll önnur slys eru tilkynnt til foreldra strax Tala rólega – kynna sig – hvað kom fyrir – hver er líðan núna – hvaða starfsmaður fór 

með barni í sjúkrabíl   

 Bráðaupplýsingar um barnið 

 Nafn 

 Kennitala 

 Þekktir sjúkdómar 

 Ofnæmi 



 

 

 Tekur barnið lyf að staðaldri 

 Nöfn foreldra – símanúmer –vinnustaður 

 Afi/amma – aðrir sömu upplýsingar 

 Túlkaþjónusta? Hvaða tungumál tala foreldrar 

 

Eftir slys 
• Skrá slys á slysaskráningablað – muna að fylla alla reiti út 

• Ganga frá sjúkrakassa samkvæmt lista 

• Lögregluskýrsla mikilvæg 

 Ef barn hefur brotnað 

 Ef barn hefur hlotið djúp brunasár 

 Ef sjón barns hefur raskast 

 Ef barn hefur hlotið heilahristing-höfuðkúpubrot-blæðingu inn á höfuð-bjúg 

 Ef barn missir lim 

 Ef barnatennur skaddast og tannlæknir getur ekki metið hvort fullorðinstennur hafi skaddast 

 Alltaf þegar fullorðinstönn skaddast 

 Ef líffæri í kviðarholi skaddast  

• Áfallahjálp  

• Fara yfir öryggismálin á leikskólanum 

• Lagfæra slysagildruna 

• Miðla upplýsingum á aðra 



 

 

 

  

Slys á börnum 

            Er slysið alvarlegt? 

Öll beinbrot, höfuðhögg, 

        meðvitundarleysi, brunaslys, 

Útbúa óhappaseðil og setja í hólf 

barnsins. Ræða við foreldra þegar 

barnið er sótt 

Nei 

Ákvörðun um að 

hringja í foreldra 

Foreldri fer með barnið til 

læknis með slysaskýrslu frá 

leikskólanum  

Já Nei 

Já 

Hringja í 

foreldra 

Vísa á slysstað 

Taka á móti sjúkrabíl 

Hringja í 

112 

Sá sem kemur 

að slysi biður 

um að hringt sé 

og hlúir að 

barni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


