
 

 

 

 

B.1.9 Gæðastaðall um varnir gegn höftum 

Öryggisútbúnaður íbúa á hjúkrunarheimilum er mikilvægur. Oft eru óljósar línur hvort 
öryggisútbúnaður er notaður sem fjötri gegn vilja íbúans eða sem öryggisútbúnaður sem íbúinn 
velur sér sjálfur samanber RAI- staðal um öryggisútbúnað hluti p-4, og/eða til að efla sjálfsbjörg 
hans/hennar. 

Staðall: 

Íbúar Sóltúns fái þann viðeigandi öryggisútbúnað sem þeir þurfa til að tryggja öryggi sitt sem 
best. Þetta getur verið útbúnaður sem þeir geta ekki losað sjálfir og þurfa hjálp við að festa og 
losa.  

Öryggisútbúnaður er notaður að ósk íbúans og / eða af aðstandendum hans og telst þá sem 
hjálpartæki og nauðsynlegt öryggistæki. Markmiðið er að auðvelda daglegt líf .  

Ef lífi er stefnt í hættu getur reynst nauðsynlegt að grípa til fjötra sem öryggisútbúnaðar. Þarf þá 
fyrirmæli læknis og er það eingöngu gert ef mikið liggur við.  

UPPBYGGINGARVIÐMIÐ: 

Tryggt er að mönnunarsamsetning þ.e. hlutfall 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 varnir 
gegn fjötrum 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. Við 
hvert mat eru skoðaðir liðir P4c eða d eða e= 2-daglegir líkamsfjötrar (líkams- eða útlimafjötrar, 
stóll sem hindrar að íbúi standi upp). 
Farið er gegnum markmið með notkun öryggisútbúnaðar og skrifað er undir upplýst samþykki 
sem verður hluti af sjúkraskrá. Notkun er endurmetin reglulega skv. staðli. 
Hver íbúi í áhættuhóp fær vandlega unnið hjúkrunarferli í rafrænni sjúkraská Sögu þar sem 
viðeigandi hjúkrunargreiningar og meðferðir eru settar fram. Gerð er atferlisathugun skv. skema 
þegar ástæða er til. 
Hjúkrunarvöktunarkerfið Vökull er markvisst notað til að tryggja öryggi íbúa. 



 

 

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

Mikilvægt er a ð sjálfsákvörðunarréttur íbúa Sóltúns sé ávallt virtur og þörfum þeirra uppfyllt 
með s.s. 

· Samveru 

· Athöfnum og verkefnum , sem bjóðast við hvers konar iðju 

· Lyfjameðferðum 

· Reglubundnum salernisferðum 

· Líkamsrækt og þjálfun 

· Útiveru 

FRAMKVÆMDARVIÐMIÐ: 

Að ávallt sé undirskrift /upplýst samþykki einstaklingsins við val á öryggisútbúnaði, byggt á 
undangenginni fræðslu og umræðu 

Öryggisútbúnaður er afgreiddur í samráði við iðjuþjálfa. Notkunin er tilkynnt til 
framkvæmdastjóra hjúkrunar. 

Að allt starfsfólk Sóltúns þekki mun á fjötrum og öryggisútbúnaði. 

Teymi til varnar höftum fer yfir notkun öryggisútbúnaðar ársfjórðungslega, gengur úr skugga 
um að skriflegt samþykki sé til staðar, hjúkrunargreiningar og hjúkrunaráætlun fyrirliggjandi og 
mat á framvindu.  

Teymi til varnar höftum stendur árlega fyrir fræðslu og umræðu um notkun öryggisútbúnaðar. 

ÁRANGURSVIÐMIÐ: 

Öryggisútbúnaður er notaður sem hjálpartæki til að auðvelda íbúum daglegt líf . 

Fjötrar eru ekki notaðir. 

Aðstandendur eru sáttir við þá þjónustu sem ástvinir  þeirra fá og eru með í ákvörðunartöku um 
notkun öryggisútbúnaðar. 

Starfsfólk er öruggt í starfi, þegar íbúar eru með viðeigandi öryggisútbúnað. 



 

 

Ákvörðunartaka er skráð og starfsfólk, aðstandendur og íbúar upplýstir um hana. 

 

 

Endurskoðað 30.08.2012/ 19.08.2014/8.10.2019 

Teymi til varnar höftum skipa: Guðrún Björg Guðmundsdóttir gæðastjóri, Elísabet Gísladóttir 
djákni, Hildur Þráinsdóttir iðjuþjálfi, Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir hjúkrunarstjóri 2. hæð, 
Signý Bjarnadóttir verkefnastjóri 3. hæð, Valfríður Möller hjúkrunarfræðingur 3. hæð, Anna 
Birna Jensdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar. 

 

 

 
 


