Kafli 3

Lagaleg og
siðfræðileg málefni

Lagalegar skyldur 1 af 2
• Skylda að sinna útkalli
– Lagaleg skilda að bregðast skjótt við
útkalli og veita neyðarhjálp
• Gæði þjónustu
– Sú skilda hvernig einstaklingur hagar
sér og á hvaða hátt hann vinnur
þegar hann veitir neyðarhjálp

Lagalegar skyldur 2 af 2
• Starfssvið
• Ekki eru til neinir vinnuferlar fyrir
first respondera á íslandi.
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Siðfræðileg skilda og hæfni
•
•
•
•

Sýna faglega framkomu
Viðhalda verklagi og þekkingu
Endurmeta eigin getu
Skila vel gerðum og réttum skýrslum

Samþykki fyrir meðferð 1 af 2
• Beint samþykki
– Leyfi gefið af sjúklingi til meðferðar.
• Óbeint samþykki
– Gefið samþykki af þinni hálfu til
meðferðar þegar sjúklingur neitar ekki
meðferð vegna,
meðvitundarskerðingar, ungs aldurs
eða getur ekki tjáð sig.

Samþykki fyrir meðferð 2 af 2
• Samþykki barna
– Börn eru ekki hæf lagalega til að
svara fyrir sig sjálf
• Samþykki geðfatlaðra
– Yfirleitt í samráði við aðstandendur
eða umsjónarmenn, stundum í
samráði við lögreglu
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Að neita meðferð
• Hæfur
– Hæfur til að taka ákvarðanir um
eigin hag.
• Hæfur einstaklingur hefur rétt á því
að neita meðferð.

Sérstakar óskir
• Lagalegt skjal með sérstökum
leiðbeiningum um að sjúklingur vilji ekki
láta endurlífga sig eða halda í sér lífi
með stuðningi.
• dæmi:
– Sértækar leiðbeiningar
– Full meðferð að endurlífgun (FME)

Brotthvarf
• Þegar að þjálfaður einstaklingur byrjar
neyðarhjálp og yfirgefur sjúkling áður
en jafn eða hærra menntaður
einstaklingur tekur við.
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Andlát á staðnum
• Decapitation
– Höfuð aðskilið frá
líkamanum
• Rigor mortis
– tímabundin stífleiki
vöðva

• Rotnun
• Dependent lividity
– Rauð- eða
bláleitir blettir þar
sem blóð hefur
sest til.

Vanræksla
• Þegar að sjúklingur verður fyrir áverka eða
skaða vegna meðferðar sem er ekki innan
eðlilegra verkferla.
• Til að mál geti talist vanræksla þarf það að
uppfylla fjóra hluti:
– Skildu til að sinna
– Að vera ekki sinnt
– Áverkar/skaði sem leiddu af því
– Afleiðing

Þagnarskylda
• Flestar upplýsingar sjúklings eru
trúnaðarmál.
• Upplýsingum skal einungis miðlað við
aðra heilbrigðisstarfsmenn eða
lögreglu.
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Good Samaritan Laws
• Lög ætluð til að minnka
skaðabótaskyldu þeirra sem hjálpa í
góðri trú
• Lögfræðingum kemur samt saman um
það að lítil eða engin vörn er í þessu
gagnvart björgunaraðilum

Lög og reglugerðir
• Kynntu þér vel lög og reglugerðir
varðandi starfið, einnig þær starfsreglur
og vinnuferla sem settir eru af
vinnuveitanda
• Það er á ykkar eigin ábyrgð að halda við
ykkar réttindum

Atburðir sem skylt er að tilkynna
• Lög skylda það að tilkynnt sé um:
– árásir (hnífar, skotáverkar)
– Umferðaslys
– Grun um misnotkun barna/aldraðra
– Heimilisofbeldi
– Nauðgun
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Glæpavettvangur

1 af 2

• Hafið þetta í huga á vettvangi glæpa:
– Verðu sjálfan þig.
– Ef vettvangurinn er óöruggur bíddu þá
eftir lögreglu.
– Aðalatriðið er öryggi þitt og meðhöndlun
veikra og slasaðra.
– Ekki færa sjúkling nema þurfa þykir.
– Snertu eða færðu aðeins það sem
nauðsynlegt er til að komast að sjúklingi.

Glæpavettvangur

2 af 2

– Varðveittu vettvang vegna frekari
rannsóknar.
– Aðgættu hvar þú leggur búnaðinn.
– Haltu óviðkomandi frá vettvanginum.
– Skrifaðu nákvæma skýrslu.

Skýrslugerð
•
•
•
•
•

1 af 2

Ástand sjúklings við komu
Lýsingu sjúklings af eigin ástandi
Fyrstu og áframhaldandi lífsmörk
Meðferð veitt
Hverjir tóku við meðferð
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Skýrslugerð
•
•
•
•

2 af 2

Önnur hjálpleg atriði
Aðstæður á vettvangi
Hugsanlegar sýkingar eða smit
Eitthvað óvenjulegt varðandi tilfellið
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