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Virðulega samgöngunefnd

Þær hugmyndar sem kynntar eru í frumvarpi um rannsókn sióslvsa og einnig um rannsókn flugslysa 
ganga m.a. út á að útvíkka hlutverk núverandi rannsóknamefnda og bæta við rannsókn á þætti 
neyðarþjónustu.

Til þess að þetta markmið frumvarpsins nái fram að ganga yrði að fjölga nefndarmönnum til að tryggja 
aðkomu þeirra sem þekkingu hafa á neyðarþjónustu. Það sama ætti þá við um rannsóknarnefnd 
flugslysa og umferðarslysa. Sú tillaga sem undirrituð leggur hér fram felur í sér að í stað þess að stækka 
þessar nefndir yrði set á fót sérstök nefnd sem rannsakar viðbrögð neyðarþjónustunnar hvort sem um er 
að ræða flugslys, sjóslys, umferðarslys, slys í kjölfar náttúruhamfara, hryðjuverka eða aðra vá. Þar sem í 
nær öllum tilfellum er um sömu viðbragðsaðila og sama skipulag að ræða tel ég það betra fyrirkomulag 
heldur að fjölga í hinum nefndunum.

I meðfylgjandi skjali er lýst fyrstu drögum að humynd að Rannsóknamefnd neyðarþjónustunnar. Etv 
færi það betur að kalla nefndina Eftirlitsnefnd neyðarþjónustunnar. Hugmydin gengur út á að þrjú eða 
fimm ráðuneyti skipa aðila i fastanefnd sem siðar skipar lausanefndir til að rannsaka atburði sem að 
fastanefndin velur. Fastanefndin ber síðan ábyrgð á að fara yfir tillögur lausanefnda og koma þeim í 
framkvæmd.

Ef þau frumvörp sem nú liggja fyrir samgöngunefnd verða samþykkt í óbreyttri mynd gæti 
Rannsóknarnefiid neyðarþjónustunnar samt sem áður verið sett á fót. Þeir sem í nefndunum starfa 
þyrftu þá að átta sig á því að viss skörun væri til staðar og búa til verklagsreglur sem mundu tryggja 
samræmd vinnubrögð og fyrirbyggja tviverknað.

Eg legg þessar hugmyndir hér með inn í umræðuna um hvernig megi efla rannsóknir sem leiða af sér 
framfarir í neyðarþjónustunni.

Virðingarfyllst

Sólveig Þorvaldsdóttir

Framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins
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Kerfisbundið lærdómsferli til framfara 
-  Rannsóknarnefnd neyðaraðgerða -

Neóanskráó er frumhugmynd varðandi kerfisbundnar rannsóknir eða eftirlitskerji til þess aö 
stuðla að bættum verklagsreglum, skipulagi og kunnáttu sem bæta með markvissum hœtti störf 
neyðarþjónustunnar á Islandi, hvort sem er vegna slysa, minniháttar eða stórslys, 
náttúruhamfara, hryójuverka, hernaðarvár eða annarrar vár.

Tilgangur

Tilgangur með kerfísbundnu lærdómsferli og eftirliti er í raun tvíþættur. Annars vegar til að 
betrumbæta skipulag og/eða kunnáttu viðbragðsaðila vegna neyðaraðgerða. Hins vegar og 
ekki síður vegna þess að það er hollt fyrir þá sem starfa innan neyðargeirans að vita að ætlast 
er til að lögum, reglum og skipulagi sé fylgt.

Með kerfisbundnum vinnubrögðum er hægt að fá hlutlaust mat á viðbrögðum sem höfð voru í 
áfalli. Eins og með aðrar rannsóknamefndir er það ekki gert til þess að lögsækja einstaklinga 
eða starfsstéttir, heldur til að læra af. Grundvallarspumingar við úrvinnslu eru:

1. Er það skipulagið sem ekki er rétt og þarf að laga?
2. Þekkir fólk ekki skipulagið?
3. Fer fólk viljandi ekki eftir skipulaginu af einhverjum ástæðum og þá hvaða ástæðum? 

Mikilvægt er að gera greinarmun á þessum þáttum til þess að geta tekið réttar ákvarðanir um 
aðgerðir sem stuðla að framförum og bættri neyðarþjónustu.

Kerfisbundið lærdómsferli

Kerfísbundið lærdómsferli þarf að vera á tveimur stigum. Annars vegar föst nefnd sem skipuð 
er til 3-5 ára í senn. Hins vegar lausanefndir, sem eru skipaðar af fastanefndinni, til þess að 
rannsaka þá atburði sem fastanefndin velur hverju sinni. Lausanefnd er sett saman fyrir hvern 
atburð og síðan er hún leyst frá störfum eftir að hafa skilað skýrslu.

Fastanefnd: Rannsóknarnefnd neyðarþjónustunnar RNN
Dómsmálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti og samgönguráðuneyti ættu að eiga aðila að 
fastanefndinni. Þá gætu umhverfisráðuneyti, sem fer með slökkviliðsmál og 
forsætisráðuneyti sem samhæfingaraðili einnig átt sæti í nefndinni, en hafa í huga að 
þriggja manna nefndir eru auðveldari en fimm manna nefndir. í nefndinni sitja sem 
sagt stjómsýsluaðilar með tengsl inn í stjómkerfið, en ekki fagaðilar i málefnum 
neyðarþj ónustunnar.

Lausanefndir: Lausanefndir RNN
Hver viðbragðsaðili, þ.e. starfstétt eða samtök, leggur fram nafnalista með t.d. 10-15 
nöfnum af fólki víðs vegar a f  landinu, sem fastanefndin getur valið úr hverju sinni til 
þess að vinna rannsókn. Þessir aðilar skulu vera fagaðilar í málefnum 
neyðarþj ónustunnar.

Næstum á hverjum degi verða slys. Ekki verður hægt að rannsaka öll slys. Það yrði hlutverk 
fastanefndarinnar að ákveða hvaða slys eða atburði skuli rannsakað. Hægt yrði að beina 
tilmælum til hennar um að tiltekin slys yrði rannsökuð, en fastanefndin tekur síðan endanleg 
ákvörðun. Lausanefndir skila skýrslum til fastanefndarinnar innan ákveðinna tímamarka með 
tillögum til úrbóta. Eitt mikilvægasta hlutverk fastanefndarinnar er að tryggja að tillögur til 
úrbóta séu teknar til skoðunar og komið í framkvæmd þar sem það á við. Skvrslan siálf er ekki 
lokapunktur rannsóknarinnar, heldur brevtingamar sem fvlgja í kjölfar hennar.

C:\Documents and Settings\krb\Local Settings\Temporary lntemet Files\OLK45\greinargerðmeðfrumvarpil .doc



Fólk sem rannsakar atburð þarf að hafa þekkingu og reynslu til þess að geta sett sig í spor 
þeirra sem voru á vettvangi og vita hvernig hefði átt að bregðast við. Það þarf að vita hvaða 
lög, reglur, skipulag og venjur gilda. Hins vegar skulu þeir sem rannsaka tiltekinn atburð vera 
óháðir; ekki vera þeir sömu sem tóku þátt í aðgerðunum eða vera vinnufélagar þeirra. A 
Islandi er neyðargeirinn fámennur og yrði því stundum að sækja óháða aðila af öðrum 
landssvæðum. Mikilvægt er að hver lausanefnd endurspegli hverju sinni þær starfsstéttir eða 
aðila sem að aðgerðunum komu, eða hefðu átt að koma að þeim. Þess vegna er ekki hægt að 
hafa eina nefnd sem rannsakar öll tilvik, heldur verður að skipa nefnd í hvert skipti. Slíkt 
íyrirkomulag verður einnig til þess að dreifa vinnuálagi á fleiri hendur og stuðla að meiri vidd í 
rannsóknunum, þ.e. að fleiri sjónarmið nái fram að ganga.

Verklag

Skýrslumar eiga allar að vera eins uppbyggðar, óháð því hverjir sitja í viðkomandi lausanefnd. 
Það er m.a. það sem átt er við með kerfísbundnu lærdómsferli. Líklegt er að sumir þeirra sem 
valdir eru í lausanefndir hafa litla reynslu af rannsóknarvinnu og þurfa að fá leiðbeiningar um 
hvemig slíkt skuli verið unnið. Dæmi um slíkt væm ákveðinn fjöldi fastra spuminga sem 
nefndin á að leita svara við, auk greinargerðar sem lýsir skoðun nefndarinnar á atburðinum og 
atriðum sem vöktu athygli nefndarmanna við rannsóknina.

Skýrslur þurfa að taka m.a. á:
1. Hvemig var staðið að málum skipulagslega (lagaleg sjónarmið, skipulagsleg sjónarmið 

sbr. skipulag á vettvangi eða skipulag almannavamir, o.þ.h.)
2. Hvemig var staðið að tæknilegum lausnum (björgun, meðhöndlun sjúklinga, o.þ.h.)

I Evrópu hefur verið aukin áhersla lögð á fræðigrein sem nefnist áfallastjómun, sem byggir á 
sameiginlegu átaki þeirra sem stunda fræðimennsku og fólks innan neyðarþjónustunnar. 
Kennsla í slíkum fræðum er nú valfag innan stjómmálafræðiskorar í félagsvísindadeild 
Háskóla Islands. Gerðar hafa verið a.m.k. þrjár íslenskar rannsóknir (tvö um snjóflóð árið 
1995 og ein um jarðskjálfta árið 2000) sem em byggðar á þessari aðferðafræði. Kerfisbundið 
lærdómsferli er hluti a f  áfallastjómun. Varðandi nánari útfærslu á hvemig skýrslur eiga að vera 
uppbyggðar væri áhugvert að skoða nánar aðferðafræðina sem vitnað er hér til.

Lausanefndum skal gefin tímamörk. Fastanefndin skipar lausanefndum formann til þess að 
drífa verkið áfram, halda utan um störf nefndarinnar og bera ábyrgð á skýrsluskilum.

Úrvinnsla

E f rannsóknimar em kerfisbundnar er auðveldara að merkja framfarir í neyðarþjónustunni, eða 
skort á þeim, þegar fram líða stundir.

Taka þarf á því hvemig skuli bregðast við ef í ljós kemur að einstaklingar innan 
starfsstéttar/samtakanna bregðast ekki við eins og búast hefði mátt við miðað við aðstæður. 
Innan þessarar spumingar felst spuming um ábyrgð einstaklinga og starfsstétta/samtaka.

E f kerfisbundnar skýrslur yrðu unnar fyrir ca. 5-10 viðburði á ári ætti á fáum ámm að fást góð 
yfírsýn um stöðu mála innan neyðarþjónustunnar. Þá gæti það orðið liður í kerfísbundnu 
lærdómsferli að skoða allar skýrslur með vissu millibili, t.d á 5 ára fresti, með hliðsjón af 
lögum, reglugerðum, gildandi s kipulagi og venjum innan neyðarþjónustunnar o g farið yfir 
málaflokkinn í sinni víðustu mynd.

Virðingarfyllst,

Sólveig Þorvaldsdóttir 
framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins


