
 

 

 

 

B.1.8 Gæðastaðall verkjameðferð 

Verkur er skilgreindur sem hvers konar líkamlegur sársauki eða óþægindi staðsett hvar sem er í 
líkamanum. Verkur getur verið staðbundinn eða dreifður. Hann getur verið langvarandi, 
skyndilegur, samfelldur eða með hléum. Hann getur fylgt hreyfingu eða verið til staðar í hvíld. 
Verkur er mjög einstaklingsbundinn. Verkur er það sem íbúinn segir hann vera.  

Verkir eru tíðir meðal íbúa á hjúkrunarheimilum og geta valdið verulegum óþægindum.  

Staðall 

Íbúar hjúkrunarheimilisins Sóltúns fái meðferð við bráðum og langvarandi verkjum. 
Verkjameðferð er sú meðferð sem íbúi er sáttur við og þekking og önnur bjargráð leyfa.  

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). 

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 
verkjameðferð 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. Með 
RAI mati má greina staðsetningu, tíðni og styrkleika verkja og verkjakvarði gefur niðurstöður á 
kvarða 0-3, þar sem 0 er enginn verkur og 3 er óbærilegur verkur. 

Í upplýsingasöfnun í Sögu sjúkraskrá er framkvæmt verkjamat þar sem nota má m.a. Visual 
analog skala, orða- eða andlitsskala þar sem styrkleiki verks er á bilinu 0-10. Þessir skalar eru 
mikilvægir til að meta áhrif breytinga í verkjameðferð. 

Hver íbúi í áhættuhóp fær vandlega unnið hjúkrunarferli í rafrænni sjúkraská þar sem viðeigandi 
hjúkrunargreiningar og meðferðir eru settar fram. Sjúkraþjálfarar veita ýmis konar 



 

 

verkjameðferðir eftir eðli og upptökum verkjanna, s.s. rafmagnsmeðferð, hita/kæli meðferð, 
nudd, teygjur og styrkjandi æfingar. Sérstaklega er hugað að forvörnum og athyglidreifingu.  

Verkjalyfjameðferð. Frá árinu 2006 var farið að nota ópíóíðaverkjaplástra, hjá fólki með 
langvarandi verki. Markviss notkun þeirra sérstaklega hjá heilabiluðum íbúum og fólki með 
langvinna sjúkdóma gefur góðan árangur.  

Gefin hefur verið út handbók um verkjameðferð þeirra sem eru í líknarmeðferð og þurfa sterk 
verkjalyf.  

Gæðateymið gefur ábendingar til fræðslunefndar um nauðsynlega viðbótarfræðslu og fylgir 
eftir framþróun bæði einstaklinga í áhættu og markhóps.  

 

FRAMKVÆMDARVIÐMIÐ 

Verkjamat fari fram hjá öllum íbúum sem hafa verki og skráð markvisst í hjúkrunarskrá Sögu og 
RAI.  

Verkjameðferð ákvörðuð í teymi íbúa, í samráði við hann og/eða aðstandendur hans. Stærð 
teymisins er einstaklingsbundið eftir þörfum íbúa.  

Í eiturefnaskáp hvers lyfjaherbergis er handbók um verkjameðferð þeirra sem eru á líknandi 
meðferð og þurfa sterk verkjalyf  

 

ÁRANGURSVIÐMIÐ 

Stefnt er því að verkir mælist ekki meiri en 0,9-1,2 á verkjakvarða samkvæmt RAI mati.  

Íbúi tjái sig um viðunandi árangur verkjameðferðar.  

Íbúar hafi þjáningarlaust yfirbragð.  

Íbúar séu sáttir við þá verkjameðferð sem þeir fá.  

Starfsfólk skal búa yfir staðgóðri þekkingu um verkjameðferð og geta tekist á við hana af öryggi. 

 

 

 



 

 

Endurskoðað 13.09.2013 /26.08.2014/8.10.2019 

Verkjateymi skipa: Guðrún Björg Guðmundsdóttir gæðastjóri, Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir 
hjúkrunarstjóri 2. hæð, Anna Heiða Gunnarsdóttir sjúkraþjálfari, Harpa Karlsdóttir 
hjúkrunarfræðingur 2. hæð, Hildur Þráinsdóttir iðjuþjálfi , Ólöf Petrína Alfreðsdóttir Andersen 
hjúkrunarfræðingur 1. hæð, Soffía Björg Sigurjónsdóttir hjúkrunarfræðingur 2. hæð , Anna Birna 
Jensdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar. 

 
 
 


