
 

 

 

B.1.20 Gæðastaðall um þunglyndis og kvíðameðferð 

Inngangur: 

Andleg vanlíðan er alvarlegt ástand og tengist marktækt aukinni sjúkdómstíðni. Þættir sem geta 
einnig haft áhrif eru léleg aðlögun að hjúkrunarheimili, skert starfsfærni, mótþrói við daglega 
umönnun, skert færni til að taka þátt í virkni, einangrun, aukin hætta á læknisfræðilegum 
vandamálum, skert vitræn geta og aukið næmi fyrir líkamlegum sársauka. Það er sérstaklega 
mikilvægt að greina einkenni um andlega vanlíðan hjá öldruðum íbúum á hjúkrunarheimilum 
því yfirleitt er auðvelt að meðhöndla þau.  

Skilgreining á þunglyndis- og kvíðaeinkennum: 

Tilfinning um geðræna vanlíðan getur verið tjáð beint af íbúanum sem er t. d. þunglyndur, 
kvíðinn eða leiður. Samt eru yfirlýsingar eins og „Ég er svo þunglyndur“ mjög sjaldgæfar á 
hjúkrunarheimilum. Vanlíðan er oftar tjáð á eftirfarandi hátt t.d.:  

Íbúinn var með neikvæðar yfirlýsingar. T.d. ekkert skiptir máli, vill frekar vera dauður. 

Endurtekur spurningar t,d, hvert er ég að fara. 

Endurtekur setningar. t,d kallar eftir hjálp. 

Viðvarandi reiði gangvart sjálfum sér og öðrum. 

Vanþóknun á sjálfum sér t,d, Ég er einskis nýtur. 

Tjáir sig að því er virðist um óraunhæfan ótta t.d. hræðsla við að verða yfirgefinn. 

Endurtekur yfirlýsingar um að eitthvað hræðilegt sé að gerast, heldur að hún/hann sé að deyja. 

Endurtekur kvartanir vegna heilsuleysis. T.d. krefst stöðugt athygli læknis. 

Endurteknar kvartanir um kvíða /áhyggjur (sem ekki tengjast heilsu). 

Vanlíðan getur einnig verið tjáð án orða og verið uppgötvað með því að fylgjast með íbúanum í 
eftirfarandi daglegu atferli: 

Svefnvenjum. 



 

 

Geðstyrði á morgnana. Depurð, tilfinningasljóleiki, kvíðið yfirbragð. 

Grætur , tárast. 

Endurtekur líkamlegar hreyfingar t,d, nýr saman höndum, ráfar um. 

Almennt áhugaleysi. 

Dregur sig í hlé frá daglegum samskiptum t.d. enginn áhugi á félagsstarfi. 

Minnkuð félagsleg samskipti. 

Staðall:  

Að íbúar hjúkrunarheimilisins Sóltúns mælist sem lægst í þunglyndiseinkennum. Gæðateymi 
Sóltúns hefur sett mörkin þannig, að lágmarksviðmið væru 12,5 % og hámarksviðmið 30%. 

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  og 
þjálfun samkvæmt þyngdarstuðli (case mix). 
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 
þunglyndis- og kvíðameðferð 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.  
Í upplýsingasöfnun í Sögu sjúkraskrá er framkvæmd atferlisathugun hjá íbúum með 
hegðunarvanda til frekari greiningar. Vökull hjúkrunarvöktunarkerfið er notað til greiningar á 
óróleika og kvíða. 
Hver íbúi í áhættuhóp fær vandlega unnið hjúkrunarferli í rafrænni sjúkraská þar sem viðeigandi 
hjúkrunargreiningar og meðferðir eru settar fram. Auk hjúkrunar, þjálfunar,  sálgæslu og góðrar 
lyfjameðferðar fá íbúar reglubundna útiveru sem viðbótarmeðferð við þunglyndi og kvíða frá 
árinu 2006. Niðurstöður varpa ljósi á góð áhrif útiveru á líðan, ekki síst hjá heilabiluðu fólki. 
Skipulagðar eru gönguferðir, samvera á svölum og í garði heimilisins og ökuferðir innan og utan 
bæjarins. Heilabilað fólk með verkstol sem getur ekki tekið þátt í skipulagðri afþeyingu getur 
notið útiveru. Aðstandendur  taka virkan þátt . 
Gæðateymið gefur ábendingar til fræðslunefndar um nauðsynlega viðbótarfræðslu og fylgir eftir 
framþróun bæði einstaklinga í áhættu og markhóps.  

 



 

 

Hugmyndafræði Sóltúns sé höfð að leiðarljósi. 

Starfsmenn vinni að öflugu forvarnarstarfi og noti sem flesta valkosti sem Sóltún hefur upp á að 
bjóða s.s : 

Aðbúnaður Sóltúns innan sem utandyra sé nýttur sem best. 

Samverustundir. 

Atferlismeðferð. 

Líkamsrækt og þjálfun.  

Útivera. 

Geðlæknismeðferð. 

Lyfjameðferð.  

Sálgæsla. 

Stuðningsviðtöl. 

Símenntun fyrir alla, íbúa, aðstandendur og starfsfólk. 

Fjölskyldufundir (frá Sóltúni sitja þann fund:   læknir, hjúkrunarfræðingur, umönnunaraðili og 
djákni). 

FRAMKVÆMDARVIÐMIÐ: 

Teymið kemur saman 3x á ári, oftar ef þörf krefur. Gengur úr skugga um að allir sem flagga 
rauðu í RAI mati varðandi þennan lið séu með hjúkrunargreiningar og tillögur til úrbóta. 

ÁRANGURSVIÐMIÐ: 

Að íbúar Sóltúns mælist sem lægst í þunglyndiseinkennum, lágmarksviðmið 12,5% og 
hámarksviðmið 30%. Íbúi tjáir sig /sýni merki um betri andlega og félagslega líðan. 

Endurskoðað 12.09.2013/27.08.2014/8.10.2019 

Þunglyndis- og kvíðameðferðarteymi skipa: Guðrún Björg Guðmundsdóttir gæðastjóri, Anna Heiða 

Gunnarsdóttir sjúkraþjálfari, Elísabet Gísladóttir djákni, Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir hjúkrunarstjóri 2. 
hæð, Hallfríður Eysteinsdóttir hjúkrunarfræðingur 1. hæð, Harpa Karlsdóttir hjúkrunarfræðingur 2. hæð, 

Soffía Björg Sigurjónsdóttir hjúkrunarfræðingur 3. hæð og Anna Birna Jensdóttir framkvæmdastjóri 
hjúkrunar. 


