
 

 

 

B.1.14 Gæðastaðall um næringu og fæði 
 
Inngangur: 
 
Fæði fyrir aldraða hefur áhrif á heilsu þeirra og líðan. Orkuþörf minnkar með 
aldrinum, aðallega vegna vöðvarýrnunar og minni hreyfingar. Þörf fyrir 
vítamin, steinefni, prótein, og trefjaefni minnkar hins vegar ekki að sama 
skapi. Því þurfa öll næringarefni að vera til staðar í minni matarskömmtum. 
Maturinn þarf að veita ánægju og vera bragðgóður. Hætta á næringarskorti 
eykst ef matarlyst minnkar og bregðast þarf við einstklingsbundnum 
aðstæðum. 
 
Staðall: 
Að íbúar þurfa að fá fæði eftir óskum og þörfum hvers og eins. Að íbúar 
Sóltúns fái fæði sem uppfyllir kröfur leiðbeininga frá Embætti landlæknis um 
næringargildi, sé bragðgott, lystugt og fallega framreitt. 
 
UPPBYGGINGARVIÐMIÐ: 
Tryggt er að mönnunarsamsetning þ.e. fag- og aðstoðarfólks sé nægjanleg til að greina, meta, 
setja fram meðferðaráætlun og framkvæma hana í samræmi við þarfir íbúanna fyrir hjúkrun, 
þjálfun og samkvæmt þyngdarstuðli (case mix). Starfsfólk eldhúss búi yfir staðgóðri þekkingu á 
matargerð, næringarfræði,innra eftirliti og framreiðslu. 
 
Tryggt er að mannaskipti séu í lágmarki til að tryggja samfeldni í hjúkrun og þjálfun og auka 
lífsgæði íbúa. 
Notast er við viðurkenndar gagnreyndar aðferðir í gæðaumbótastarfi. Gæðastaðall um næringu 
og fæði er rýndur og endurbættur reglulega af gæðateymi. 
 
Gagnasöfnun fer fram með notkun RAI mælitækisins MDS 2.0 (minimum data set) sem metur 
raunverulegan aðbúnað íbúa, heilsufar þeirra og hjúkrunarþörf á hjúkrunarheimilum. 
Mælitækið tekur til tæplega 400 atriða og reiknast vísbendingar um gæði í 20 gæðavísum.  
 
Hver íbúi í áhættuhóp fær vandlega unnið hjúkrunarferli í rafrænni sjúkraská þar sem viðeigandi 
hjúkrunargreiningar og meðferðir eru settar fram. Fylgst er með næringarástandi og BMI (body 
max index) með tilliti til þyngdartaps/þyngdaraukningu og blóðgildi er skoðuð. 
 
Matseðill er 8 vikna og  fjölbreyttur sem tekur tillit til óska og þarfa íbúa. Sérfæði með breyttri 
áferð og fæði með breyttri næringarlegri samsetningi er í boði fyrir þá sem það þurfa. Boðið er 
upp á val milli rétta. Heitur matur er í öll hádegi og fimm kvöld í viku. Mikilvægt er að fólk fái auk 
morgunmatar og hádegis- og kvöldmatar, bæði miðdegis- og kvöldhressingu, svo ekki líði of 



 

 

langt milli máltíða. Næringardrykkir  sem viðbót og vítamín og lýsi eru gefin. Nær allir fá D-
vítamín. Fylgt er leiðbeiningum um breytingu á sykursýkisfæði frá Embætti landlæknis.  
 
Borðhald er huggulegt, borðstofur eru litlar og snæða saman 4-8 íbúar í hverri þeirra. Ættingjar 
geta snætt með íbúum. Heimilisleg umgjörð er sköpuð þar sem fallega er lagt á borð, borð 
dúkuð og góður tími er gefin til að matast. 
Viðhorfskönnun er gerð árlega um upplifun á fæði, og haldnir eru húsfundir og íbúaþing þar sem 
fæðismál eru yfirfarin og rædd.  
Gæðateymið gefur ábendingar til fræðslunefndar um nauðsynlega viðbótarfræðslu og fylgir eftir 
framþróun bæði einstaklinga í áhættu og markhóps.  
 
Starf í stöðugri endurskoðun: 
Matseðill er í stöðugri endurskoðun, leitast verður við að hafa fæðuvalið 
fjölbreytt og hugað verður að samsetningu máltíða. Eldhúsið leitast við að fá 
álit og umsögn íbúa og umönnunaðila. Könnun verður gerð með reglulegu 
millibili. 
Þjónusta eldhússins er háð sífelldum breytingum og verður reglulega til 
endurskoðunar. 
Sérfæðisóskir vegna sjúkdóma og sérstakra óska íbúa verður í sífelldri 
endurskoðun í samræmi við þekkingu hvers tíma. 
Símenntun starfsmanna taki stöðugt á þáttum er lúta að bættri þjónustu og 
betri gæðum í samræmi við hugmyndafræði heimilisins og lög. 
Samskipti eldhúss og sambýla er í stöðugri þróun. Sambýlin eru ábyrg fyrir 
pöntun á fæði og vörum í aukapöntun. Eldhúsið sér um að panta eða 
framleiða fæði eftir þörfum hverju sinni. Samvinna milli umönnunaraðila og 
eldhúss þarf að vera góð til þess að þjónusta Sóltúns verði skv. 
hugmyndafræðinni. Að fara eftir hugmyndafræði Sóltúns. Að auka val í mataræði fyrir íbúa 
Sóltúns. 
 
FRAMKVÆMDARVIÐMIÐ: 
Eftir næringarástandsmat á BMI mælingu eru gerðar viðeigandi ráðstafanir, 
skoðað er þyngdartap og vökvaskortur íbúa. 
Meðferðaráætlun sett í gang. Þar er fræðsla til íbúa sérlega mikilvæg, sem og 
til aðstandenda. Fjölskyldufundur er kostur ef á þarf að halda. 
Næringarteymi yfirfer samspil heilsufars, mataræðis og umhverfis. 
Sérfæðis matseðill er útbúinn af næringarrekstrarfræðingi. 
Meðferðarskemi er haldinn af umönnunaraðila. 
 
ÁRANGURSVIÐMIÐ: 
Íbúar séu sáttir við matinn, 80-100% þyki hann góður eða mjög góður skv. 
viðhorfskönnun. 
Líkamsþyngdarstuðull (BMI-body max index) sé á bilinu 23-26. 
Aðstandendur séu sáttir við þá þjónustu sem ættingjar þeirra fá, upplifi að 



 

 

einstaklingsbundnum þörfum ættingja þeirra sé mætt í mataræði. 
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