
 

 

 

 

B.1.7 Gæðastaðall um forvarnir gegn byltum 

Staðall 

Að íbúar í Sóltúni séu í sem minnstri hættu á byltum þrátt fyrir lélegt heilsufar. Að 
sjálfsákvörunarréttur þeirra sé virtur í því samhengi, að undangenginni fræðslu um valkosti.  

Skilgreining: Bylta er fall með fullum þunga (íbúi finnst á gólfinu eftir fall). 

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 forvarnir 
gegn byltum 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 framkvæmt Morse byltumat og allir sem skora >45 stig fá 
sérstaka meðferðaráætlun. 
 
Hver íbúi í áhættuhóp fær vandlega unnið hjúkrunarferli í rafrænni sjúkraská þar sem viðeigandi 
hjúkrunargreiningar og meðferðir eru settar fram. Sérstaklega er hugað að forvörnum og er 
hjúkrunarvöktunartækið Vökull (Vigil) aðlagað að einstaklingsbundnum þörfum. Kerfið lætur 
starfsfólk vita þegar íbúi þarfnast aðstoðar við fótaferð. Íbúar í  byltuhættu fá styrktaræfingar hjá 
sjúkraþjálfara, reglubundna hreyfingu og útivist. Sérstaklega  er hugað  að næringu og D-
vítamíngjöf.  
 
Gæðateymið gefur ábendingar til fræðslunefndar um nauðsynlega viðbótarfræðslu og fylgir eftir 
framþróun bæði einstaklinga í áhættu og markhóps.  

 



 

 

Teymi sé meðvitað um samspil heilsufars, lyfja og fallhættu hjá íbúum, og yfirfari reglulega 
nauðsyn lyfjagjafa sem auka áhættu á byltum s.s. þvagræsilyf, blóðþrýstingalækkandi lyf, 
geðdeyfðarlyf og sterk geðlyf, kvíðastillandi lyf og svefnlyfja. Meta þarf þörf fyrir hvers konar 
hjálpartæki sem auka öryggi s.s. gleraugu, heyrnatæki, skó, göngugrind, staf, öryggishnapp um 
háls, hreyfiskynjunarmottu í rúm, o.s.frv. Teymi noti RAI-matslykil (protocol) um Byltur. 

Mat framkvæmt reglulega: 

Gæðavísar skv. RAI notaðir sem viðmið, ásamt Morse byltumati. Stöðumat tekið 
ársfjórðungslega af byltuteymi. 

Allar byltur skráðar í Sögu/RAI og atvikaskrá í Sögu. 

Starf í stöðugri endurskoðun:  

Byltuteymi fylgist með og veitir ráðgjöf um aðgerðir til umbóta. Símenntun starfsmanna taki 
stöðugt á þáttum er lúta að áhættuþáttum varðandi byltur og forvarnarstarfi, þó þannig að 
sjálfræði íbúa sé tryggt í samræmi við hugmyndafræði heimilisins og lög. Umhverfi sé 
hættulaust: 

Áríðandi er að fólk sé í góðum skóm og alls ekki með plastsólum. Plast-skósólar safna undir sig 
gólfbóni og verða sleipir.  

Íbúar í áhættuhóp ættu ekki að hafa gólfmottur inni hjá sér og er áríðandi að fræða þá um það.  

Gæta þarf þess að bleyta sé ekki á gólfum og er áríðandi að upplýsa starfsfólk ræstingar um 
áhættuna af byltum ef gólfin eru ekki þurr.  

Ef einstaklingur er í áhættu að detta fram úr rúmi er ráðlegt að setja mottu sem skynjar 
hreyfingu og lætur hjúkrunarstarfslið vita að aðgæslu er þörf.  

Öryggisarmbönd gætu hentað ákveðnum einstaklingum. 

Rannsóknir hafa sýnt að notkun rúmgrinda beggja megin án samráðs við íbúa kallar á meiri 
slysahættu en að nota þær ekki. 

Sérstaklega þarf að fræða íbúa sem notast við súrefniskúta/slöngur að umgangast þá, til að 
fyrirbyggja föll. 

FRAMKVÆMDARVIÐMIÐ 

Við mat á heilsufari eru þeir íbúar greindir sem eru í áhættuhóp og greining skráð í Sögu/RAI 
mat: 



 

 

Meðferðaráætlun sett í gang. Þar er fræðsla til íbúa sérlega mikilvæg, sem og til aðstandenda. 
Fjölskyldufundur er kostur sem mælt er með. Ef íbúi er svimagjarn er áríðandi að minna hann á 
einföld ráð s.s. að sitja kyrr stutta stund á rúmstokk þegar hann reisir sig upp úr rúmi, nota 
rúmið til að hjálpa sér í sitjandi stöðu, setjast fram á, ná jafnvægi áður en staðið er upp. Kalla 
eftir aðstoð frekar en að fara einn af stað ef þörf er á. Sýna varfærni ef viðkomandi er með 
súrefnisslöngu svo hann/hún falli ekki um hana. Ef íbúi notar hjólastól þarf að minna á mikilvægi 
þessa að hann sé settur í læsta stöðu áður en staðið er upp úr honum. 

Teymi yfirfer samspil heilsufars, lyfjagjafar, notkun hjálpartækja og umhverfis. Ef ákveðið er að 
nota hjálpartæki til að skerða hreyfingu og/eða frelsi, þarf það undantekningalaust að vera vilji 
viðkomandi íbúa og sá vilji skráður. Ef íbúi á erfitt með skynjun þarf að athuga sjón og heyrn og 
stuðla að því að viðkomandi sé með hjálpartæki við hæfi. Sérstaklega þarf að huga að 
skófatnaði hjá íbúum í áhættuhóp, bæði inniskóm og útiskóm.  

Hópleikfimi undir stjórn sjúkraþjálfara er vikulega í dagstofu á hverri hæð. Göngu- og 
styrktaræfingar innanhúss sem utandyra í meðferðaráætlun hjá þeim sem eru í áhættuhóp. 

Allar byltur (fall með fullum þunga(íbúi finnst á gólfinu eftir fall) ) séu skráðar, í Sögu ef án 
afleiðinga, á sérstaka atvikaskrá í Sögu ef afleiðingar. Fyrstu viðbrögð ef komið er að íbúa eftir 
fall er að athuga lífsmörk og skrá þau, fylgjast þarf vel með íbúa á eftir. Ef íbúi hefur slasast á að 
meta þörf fyrir fyrstu viðbrögð, þar með hvort ástæða sé til að kalla á lækni og/eða senda íbúa á 
bráðamóttöku. Afar mikilvægt er að öll viðbrögð og meðferð séu skráðar.  

ÁRANGURSVIÐMIÐ 

Byltur séu innan viðmiðanna 5-15% 
 
Íbúar tjái sig um viðunandi andlega og félagslega líðan. 
 
Aðstandendur og íbúar séu sáttir við þá þjónustu sem veitt er (og séu með í ráðum t.d. varðandi 
ákvarðanatöku um notkun öryggisútbúnaðar) og skynji að einstaklingsbundnum þörfum sé mætt. 
 
Starfsfólk sé öruggt í starfi varðandi meðferð íbúa sem eru í áhættu fyrir byltum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Byltuteymið skipa: Guðrún Björg Guðmundsdóttir gæðastjóri, Anna Birna Jensdóttir 

framkvæmdastjóri hjúkrunar, Anna Heiða Gunnarsdóttir sjúkraþjálfari, Kristín María 

Þórðardóttir hjúkrunarfræðingur 1. hæð,  Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir  hjúkrunarstjóri 

2.hæð, Signý Bjarnadóttir verkefnastjóri 3.hæð, Soffía Björg Sigurjónsdóttir hjúkrunarfræðingur  

3. hæð. 
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