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ÁÆTLANAGERÐ 

 

 

Markmiðið með gæðauppgjöri er að skoða árangur starfsmanna Sóltúns 

varðandi gæði og öryggi þjónustunnar, aðgengi og skilvirkni og nýta 

upplýsingarnar til að efla gæðastarfið og stuðla að framþróun og 

markvissri áætlunargerð. Með því fæst heildræn niðurstaða á málefnum 

gæða og öryggis á Sóltúni og gefst tækifæri til að bregðast við, ef það 

hefur ekki nú þegar verið gert.  

ÁFrAM gæðahringur Demnings nýtist við þessa vinnu þar sem 

megintilgangurinn er að vinna að stöðugum umbótum þar sem sett er fram 

áætlunargerð til að greina tækifæri, setja markmið og skipuleggja 

breytingar sem síðan er framkvæmd, athugun er gerð þar sem niðurstöður 

eru greindar og að lokum, markviss lagfæring ef þörf krefur, finna lausnir 

og læra af mistökum.   

Markmiðið með gæðauppgjörinu sem unnin er í samvinnu stjórnenda og 

starfsmanna er því að skapa rými fyrir markvissa umbótahugsun og 

vinnustaðamenningu þar sem starfsmenn í samstarfi við stjórnendur eru 

stöðugt að skoða hvað má fara betur í starfseminni. Það hefur jákvæð áhrif 

á gæði þjónustunnar og öryggi íbúa og starfsmanna en ekki síður styður 

það við heilbrigt vinnuumhverfi og starfsánægju sem hefur síðan jákvæð 

áhrif á þjónustu við íbúa og öryggi þeirra. Einnig er það ljóst að stöðugt 

umbótaferli getur haft jákvæð áhrif á rekstrarstöðu fyrirtækja.  

Allar upplýsingar varðandi markmið þjónustunnar, hugmyndafræði hennar 

og gildi eru að finna á heimasíðu Sóltúns, www.soltun.is. Einnig er þar að 

finna nytsamlegar upplýsingar sem gott er að skoða til hliðsjónar við 

gæðauppgjörið  er varðar almenna þjónustu við íbúa, aðbúnað, 

stjórnskipulag og gæði, rannsóknir og ferla. Sem og ýmsar upplýsingar um 

mannauð Sóltúns og þau markmið og stefnur sem unnið er eftir til að 

stuðla að heilbrigðu starfsumhverfi og vellíðan starfsmanna. 

 

Áætlunar-
gerð 

Fram-
kvæmd 

Athugun 
Markviss 
lagfæring 

file://///server/sameign/Stjórnendur/D.%20Gæði%20og%20ferlar/D.1.15%20Gæðaþróunaruppgjör/Gæðauppgjör%202020/www.soltun.is
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FRAMKVÆMD 

STJÓRNSKIPULAG  

 

 

Stjórnskipulag Sóltúns er skýrt og boðleiðir stuttar.  

 

Stjórnskipulag hjúkrunar endurspeglar verkaskiptingu í hjúkrunarþjónustu. 
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GÆÐAKERFI, GÆÐARÁÐ, GÆÐATEYMI OG GÆÐAVÍSAR 

 

Gæðakerfi Sóltúns byggir á heildarskipulagi og samhengi vinnuferla og 

verklagsreglna í samræmi við hugmyndafræði hjúkrunar og stefnukort 

heimilisins. Gæðakerfið samanstendur af viðurkenndum alþjóðlegum 

mats- og mælitækjum hjúkrunarfræðinnar, framsetningu á gæðastöðlum 

sem unnir eru af gæðateymum heimilisins og eftirfylgni þeirra.  

 

Gæðakerfi læknisþjónustu: Við samning um læknisþjónustu er sértakur 

kafli um vinnufyrirkomulag læknisþjónustu svo meta megi árangur 

hennar. Gæði læknisþjónustunnar eru einnig metin út frá niðurstöðum 

gæðavísa, þ.m.t. lyfjagæðavísa og viðhorfskönnunar til læknisþjónustu. 

Samningur er við Heilsugæsluna Höfða um læknisþjónustu. 

Sóltún var fyrsta heilbrigðisstofnunin hérlendis til að setja fram stefnu í 

lyfjamálum. Meginatriði stefnunnar er að lyfjameðferð sé gagnleg, örugg 

og hagkvæm. Sett er  fram lyfjagæðahandbók sem skilgreinir vinnuferla 

um reglubundið mat á árangri lyfjameðferðar 

Gæðaráð samanstendur af framkvæmdastjóra hjúkrunar sem jafnframt er 

formaður ráðsins, hjúkrunarstjóra gæðamála og starfsfólki heimilisins. 

Hlutverk gæðaráðs er að meta gæði starfseminnar með skipulögðum og 

reglubundnum hætti, skrá úttektir og gera áætlanir um úrbætur.  
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Fjölmörg gæðateymi eru starfandi undir stjórn hjúkrunarstjóra gæðamála. 

og sjá þau um alla eftirfylgd með gæðaumbótastarfinu og miðla til 

annarra.  

Gæðavísar RAI-mælitækisins (Raunverulegur aðbúnaður íbúa ,,The 

Resident Assessment Instrument”) eru notaðir til að setja fram 

viðmiðunarmörk hjúkrunar á Sóltúni. Einnig er reglulega fylgst með 

niðurstöðum lyfjagæðavísa.  

 

GÆÐASTAÐLAR 

 

Gæðastaðlar hjúkrunar: Dysss´is (The Dynamic Standard Setting 

System) gæðastaðlar byggðir á hugmynda- og aðferðafræði Avedis 

Donabedians og Dr. Alison Kitson eru settir fram um lykilatriði í hjúkrun 

aldraðra s.s. geðheilbrigði, næringu, útskilnað, verkjameðferð, 

lyfjanotkun, notkun öryggisútbúnaðar, persónulega hirðingu, tannvernd, 

húðheilsu, hreyfingu, afþreyingu, og öryggi í eigin íbúð. Gæðastaðlarnir 

innihalda markmiðslýsingu þ.e. að hverju er stefnt, uppbyggingarviðmið 

þ.e. hvað þarf til að staðli sé náð, framkvæmdarviðmið þ.e. hvað þarf að 

gera til að staðli sé náð, og árangursviðmið sem lýsa þeim árangri sem ná 

á, á mælanlegan hátt. Gæðastaðlarnir eru unnir af starfsfólki sem nota þá 

síðan sem leiðarljós í starfi, þeir eru skráðir og eru liður í aðlögun nýrra 

starfsmanna sem og til innra eftirlits á gæðum þjónustunnar. 

Gæðastaðlar þjálfunar: Sjúkraþjálfarar hafa lögverndað starfsheiti frá 

heilbrigðisráðherra og starfa samkvæmt Evrópskum stöðlum um 

sjúkraþjálfun sem unnir voru af Evrópudeild heimssambands 

sjúkraþjálfara og samþykktir á aðalfundi þess í maí 2002. Í Evrópsku 

stöðlunum er fjallað um samvinnu og þagnarskyldu við sjúkling, skoðun 

og meðferð sjúkraþjálfara, greiningu sjúkraþjálfara á vandamáli sjúklings, 

meðferðaráætlun og framkvæmd hennar, mat á meðferð sjúkraþjálfara, 

samskipti við umönnunaraðlila og annað fagfólk, skráningu 

sjúkraþjálfunar, öryggi sjúklings, og símenntun sjúkraþjálfarans. 

Útbúið er sérstakt gæðaeftirlit sjúkraþjálfunar s.s.varðandi 

einstaklingsmeðferðir og hópleikfimi þar sem skrá er haldin svo meta 

megi gildi og árangur þjálfunarinnar.Samskonar gæðakerfi er svo meta 

megi árangur iðjumeðferðar af hálfu iðjuþjálfunar. Mat er m.a. birt í 

skorkorti. Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfi eru virkir þátttakendur í 

þverfaglegri gæðateymisvinnu.  
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ATHUGUN 

 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður gæðavísa og aðra niðurstöður 

RAI mælitækisins, bjöllusvörun, atvikaskráningar, viðhorfs- og 

starfsánægjukannanir sem og farið yfir lauslega aðra þætti þjónustunnar til 

að leggja frekara mat á gæði og tækifæri til umbóta.  

 

NIÐURSTAÐA GÆÐAVÍSA 

 

Gæðavísar 

Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður gæðavísa 2020. Þar má sjá niðurstöður 

gæðavísa fyrir hverja hæð fyrir sig, samanborið við landið allt. Á vefsíðu 

Sóltúns má finna ítarlegri niðurstöður við gæðauppgjörið. Niðurstöður 

gæðavísa 2020  

Þyngdarstuðull umönnunar árið 2020: 

 
Tímabil: 1.1.2020 - 31.12.2020  

 

 

http://www.soltun.is/library/Skr%C3%A1r/Test-skjol/Ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0ur%20g%C3%A6%C3%B0av%C3%ADsa%202020.pdf
http://www.soltun.is/library/Skr%C3%A1r/Test-skjol/Ni%C3%B0urst%C3%B6%C3%B0ur%20g%C3%A6%C3%B0av%C3%ADsa%202020.pdf


 

 7 

 

Langflestir gæðavísar voru innan viðmiðunarmarka og komu vel út. Horft 

er sérstaklega til skyndilegra breytinga á gæðavísum á milli tímabila og 

ára og farið yfir helstu orsakir og leiðir til úrbóta. Einnig er farið mjög 

ítarlega yfir ef niðurstöður eru fyrir ofan meðaltals niðurstöður eða lenda 

yfir fyrirfram skilgreindu rauðu svæði. Niðurstöður 2020 sýna fram á að 

sú mikla vinna í kringum gæðaferla, gæðateymi, leiðbeiningar og almennt 

skipulag á gæðamálum er að skila sér í hámarks gæðum í þjónustu við 

íbúa Sóltúns. Mikil vinna er lögð í að RAI mælitækið sé rétt fyllt út, öllum 

reglum sé fylgt, niðurstöður séu markvisst greindar og horft sé til úrbóta.   

Niðurstöður gæðavísa ársins 2020 sýna framá að skoða þurfi nánar algengi 

róandi lyfja og svefnlyfja, byltur, algengi þvagfærasýkinga, notkun 

þvagleggja og notkun á 9 eða fleiri ávísuðum lyfjum og vinna að umbótum 

í samráði við yfirlækni Sóltúns, stjórnendur og starfsmenn.  

Á hverju ári er einnig tekið saman hversu stór hópur íbúa er í áhættuhóp 

og með vandamál varðandi næringu, legusárahættu og áhættu á ofþornun 

eða að detta. Niðurstöður sýna að töluverð breyting er á milli ára á hópi 

þeirra sem eru að léttast eða 12 %, var árið 2019 5 %.  
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MARKVISS LAGFÆRING 

 

Aukning á algengi róandi lyfja eða svefnlyfja 

Orsök:  

1. Einstaklingar koma inn á heimilið mjög veikir og á róandi- og 

svefnlyfjum fyrir. Það hefur reynst varhugavert að taka fólk af 

þessum lyfjum og meiri líkur á að það þurfi að auka magn þeirra 

vegna versnandi sjúkdómsástands eða virkni lyfjanna.  

2. Áhrif af Covid-19 faraldrinum, s.s. kvíði og takmörkun á 

heimsóknum 

3. Algengi þunglyndiseinkenna mælist lágt þrátt fyrir COVID-19 

faraldurinn og bendir til að alhiða meðferð skili árangri 

4. Í einhverjum tilfellum væri möguleiki að prófa aðrar leiðir en 

róandi eða svefnlyf. 

 

Leiðir til úrbóta:  

1. Fræða starfsfólk um leiðir til að lágmarka eða takast á við kvíða, 

óróleika eða eirðarleysi íbúa. Má þar nefna aukna útiveru, 

athyglisbreytingu, ,,Namaste care“ og fá útrás fyrir athafnaþrá . 

Halda áfram að vinna með  iðjuþjálfa/sjúkraþjálfa/djákna í þessum 

málum.   

2. Fræða starfsfólk um ytri áhrif eins og umhverfisáhrif á óróleika hjá 

einstaklingum.  

3. Fara vel yfir lyf íbúa reglulega m.t.t. endurmats. Hafa einnig í huga 

milli- og aukaverkanir róandi- og svefnlyfja. 

4. Nýta eiginleika Emed kerfisins (rafærnt lyfjaskráningarkerfi) til að 

fá betri yfirsýn yfir notkun þessara lyfja.  
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Notkun á 9 eða fleiri ávísuðum lyfjum  

Orsök:  

1. Íbúar koma í flestum tilfellum frá Landspítala. Þeir eru oft á tíðum 

orðnir mjög veikir við komu á Sóltún og eru á flókinni lyfjameðferð og 

mörgum lyfjum. Því verður ekki auðveldlega breytt.  

2. Möguleiki er á að hj.fr./læknar geti farið yfir lyf með markvissari hætti 

m.t.t. endurmats.   

3. Nær allir íbúar eru með ávísuð vítamín, sumir fleiri en einni tegund. 

Einnig eru íbúar á hægðalyfjum, stundum fleiri en einni tegund líka 

sem telst með í fjölda lyfjategunda. 

 

Leiðir til úrbóta:  

1. Auka gegnsæi og upplýsingaflæði um niðurstöður á þessum gæðavísi 

til  hj.fr. og lækna Sóltúns.   

2. Setja verklag með  læknum/hj,fr,  m.t.t. að fara markvissara og 

reglulegra yfir lyf eldri sem nýrri íbúa.  

3. Hvetja hj.fr. til að halda áfram að hafa frumkvæði að því að skoða lyf 

með læknum sem skila ekki tilætluðum árangri. 

4. Stefna að því að við næsta uppgjör séu hæðirnar að hámarki með 

60% íbúa með 9 eða fleiri ávísuð lyf.  

5. Að nýta þekkingu lyfjafræðings í meira mæli sem er í samstarfi við 

Sóltún og vekja athygli hj.fr. og lækna á þeim möguleika.  

6. Nýta upplýsingar úr Emed-kerfinu (rafrænt lyfjaskráningarkerfi) til 

að yfirfara lyfin, skoða betur milli- og aukaverkanir sem gæti gefið 

vísbendingar um möguleika á að fækka lyfjum.  
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Algengi þvagfærasýkinga 

Orsök:  

1. Aukin áhætta hjá þeim sem eru með þvagleggi. Nánast allir íbúar 

sem eru með þvagleggi koma með þá frá Landspítala. Ástæða 

notkunar er að þeir geta ekki með öðrum hætti komið frá sér þvagi. 

2. Landspítali hefur í auknum mæli vísað sjúklingum með ónæmar 

bakteríur s.s. ESBL til Sóltúns þar sem þar er góður aðbúnaður til 

að annast þá. Í Sóltúni er einkasalerni fyrir hvern íbúa. Rætt hefur 

verið við Lsh um áhrif þesssa á gæðavísinn. 

3. Möguleiki á að fræða þurfi starfsmenn betur um forvarnir gegn 

þvagfærasýkingum. 

 

Leiðir til úrbóta: 

1. Setja af stað fræðslu um þvagfærasýkingar. Forvarnir, hreinlæti og 

aðra meðferð áður en gripið er til sýklalyfja.   

2. Markmið að 1. og 2. hæð séu ekki með meira en 25% hlutfall 

þvagfærasýkinga á þessu ári.  

3. Upplýsa lækna um þessa niðurstöðu og fá þá til samvinnu um að 

finna leiðir til að fækka þvagfærasýkingum.  

4. Ekki er stætt á því að hafna íbúa um komu þó viðkomandi sé með 

viðvarandi þvaglegg eða ónæmar bakteríur í þvagi. Nokkur dæmi 

eru um að með tímanum ræktist þessar bakteríur ekki lengu hjá 

íbúa. 
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Algengi þvagleggja 

Orsök: 

1. Nánast allir íbúar sem eru með þvagleggi, koma með þá frá 

Landspítala.  

2. Hj.fr. Sóltúns gera tilraunir til að taka þvagleggi af íbúum, en oft á 

tíðum gengur það ekki upp vegna sjúkdómsástands íbúa og að íbúi 

getur ekki með öðru móti komið frá sér þvagi.  

 

Tillögur að úrbótum: 

1. Auka gegnsæi og upplýsingaflæði um niðurstöður á þessum 

gæðavísi til  hj.fr. og annarra starfsmanna. 

2. Reyna áfram að lágmarka notkun þvagleggja ef því er við komið. 

3. Gæta fyllsta hreinlætis við umgengni þvagleggja og þvagpoka og 

stöðugt uppfræða starfsfólk með fræðslu, góðri aðlögun, 

leiðbeiningum og skýru verklagi sem og gagnsæi á niðurstöðum 

RAI mats hverju sinni.  
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Algengi byltna 

Orsök: 

1. Aukin byltuhætta hjá þessum hópi aldraðra 

2. Aukning í notkun róandi- og svefnlyfja. 

3. Bjöllusvörun gæti haft áhrif á auknar byltur 

4. Möguleiki að auka þurfi fræðslu og þekkingu starfsmanna, 

sérstaklega nýrra starfsmanna, um öryggi og byltuvarnir.  

 

Tillögur að úrbótum: 

1. Upplýsa starfsmenn um niðurstöður þessa gæðavísis 

2. Tryggja að öll atvik er varðar byltur séu skráð og skilgreining sé 

öllum skýr. 

3. Nýta Vigil umönnunarkerfið markvisst hjá þeim sem eru í áhættu 

að detta. 

4. Skoða með starfsmönnum 1. hæðar orsök lengdrar bjöllusvörunar 

og aukningu á byltum (sjá kafla Bjöllusvörun) og hvernig hægt er 

að bregðast við því. 

5. Fræðsla á rafrænu formi um öryggi og byltuvarnir 

6. Morse byltumat sé gert hjá öllum og bregðast við ef yfir 45 stig.  

7. Skoða betur byltuvarnir og hvort þeir sem eru í mikilli áhættu séu 

að nýta allt sem hægt er.  

8. Leggja áfram áherslu á jafnvægishópa (hópmeðferð hjá 

sjúkraþjálfun) hjá þeim sem geta. 

9. Undirstrika mikilvægi góðar næringar- og vökvajafnvægis  

10. Fara yfir lyfjagjafir þeirra sem eru í mikilli áhættu og gera 

viðeigandi ráðstafanir ef ekki er hægt að draga úr lyfjum sem geta 

haft áhrif á byltuhættu. 

11. Endurskoða gæðastaðal um byltur, auka umtal um byltur og 

forvarnir á meðal starfsmanna.  
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Lyfjagæðavísar 2020 

Lyfjagæðavísar eru teknir út árlega. Forsendurnar eru þær að lyfin séu í 

skömmtun (að staðaldri).  Eins og sjá má af samantektinni hér fyrir neðan 

að þá hefur notkun á geðrofslyfjum og  SSRI/SNRI lyfjum örlítið minnkað 

á milli ára en notkun róandi og svefnlyfja er örlítið hækkandi á milli ára.  

Íbúar koma nánast allir frá Landspítala á Sóltún og halda áfram á þeim 

lyfjum sem þeir útskrifast með. Unnið er að því að reyna að fækka fjölda 

lyfjategunda ef áhöld eru um gagnsemi, en oftar en ekki þarf að setja lyf á 

aftur sem reynt hefur verið að fækka. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKVISS LAGFÆRING 

Niðurstöður á lyfjagæðavísum eru í samræmi við niðurstöður RAI 

gæðavísa fyrir árið 2020.  Aukning er á milli ára á notkun róandi og 

svefnlyfja. Sjá tillögur að úrbótum hér að ofan varðandi gæðavísinn 

„algengi róandi lyfja eða svefnlyfja“. 
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Bjöllusvörun 

 

Vökull hjúkrunarvöktunarkerfið heldur utan um svartíma bjöllukerfis og er 

þannig hægt að sundurgreina milli sambýla og hæða hversu oft er hringt 

og hvernig svartími er, alveg niður á herbergi hvers íbúa ef þörf krefur.  

Árið 2020 leituðu íbúar Sóltúns 78.076 sinnum eftir 

aðstoð með því að hringja sjálfir bjöllu frá herbergi 

sínu eða baðherbergi. Það er 16,7% aukning frá því 

árinu áður. Fjöldi bjallna á milli eininga er breytilegt 

árið 2020 sem er eðlilegt vegna breytilegs ástands íbúa 

sem og vegna nýrra íbúa sem koma inn og getur haft 

áhrif á fjölda bjallna og svartíma. Svartíminn hefur 

þrátt fyrir aukningu á hringingum ekki aukist árið 

2020 og er það mjög jákvætt. Heildarsvartíminn að 

meðaltali fyrir húsið er 3,58 mín sem er innan 

viðmiðunarmarka (4 mínútur).  

 

 

Þessar niðurstöður sýna fram á að bjöllusvörun er mjög góð, það er að 

segja, íbúar fá aðstoð innan viðmiðunarmarka á 2. og 3. hæð. Huga þarf þó 

aðeins að niðurstöðum á 1. hæð. Þar er svartíminn að lengjast örlítið á 

milli ára og er lengstur miðað við aðrar hæðir, þrátt fyrir að fjöldi 

hringinga standi nánast í stað. RAI þyngdarstuðullinn er þó hæstur á 1. 

hæð sem gæti haft áhrif á lengda bjöllusvörun.  En skoða þarf nánar hvað 

veldur með starfsmönnum. 

2019 1B 1C 1D 1E 2B 2C 2D 2E 3B 3C 3D 3E 

Hringingar 
á sambýli 
(þús) 2.431 6.329 6.942 8.393 4.798 7.130 1.006 2.525 11.438 7.268 1.654 6.941 

  1B 1C 1D 1E 2B 2C 2D 2E 3B 3C 3D 3E 

2020 
Hringingar 
á sambýli 
(þús) 2.928 6.740 7.501 7.304 5.923 8.952 1.767 4.135 5.232 10.460 6.008 11.126 
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MARKVISS LAGFÆRING 

1. Upplýsa starfsfólk um þessar niðurstöður og undirstrika mikilvægi 

þess að bjöllum sé svarað við fyrsta tækifæri.  

2. Tryggja að starfsfólk slökkvi strax á bjöllunni þegar aðstoð er veitt. 

Ef það er gert eftir að íbúinn fær aðstoð, skekkir það niðurstöður.  

3. Skoða þarf samsetningu íbúa og þeirra þarfir, sem gæti skýrt að 

einhverjum hluta þessa lengdu svörun á 1. hæðinni.  

4. Skoða þarf hvort forföll í mönnun gæti skýrt að einhverjum hluta 

lengda bjöllusvörun. 

5. Flestar byltur eru skráðar á 1. hæðinni og þar af flestir sem finnast 

á gólfi (sjá kafla um Skráningu og úrvinnsla atvika). Skoða þarf 

hvort möguleiki sé á tengingu milli lengdrar bjöllusvörunar og 

byltna. Leita þarf að skýringum með starfsfólki og kanna hvort 

eðlilegar ástæður séu þarna að baki eða hvort fara þurfi í úrbætur.  

 

 

SKRÁNING OG ÚRVINNSLA ATVIKA 

Atvikaskráningar úr Sögu hjúkrunarskráningu 

Skrá skal hvers kyns atvik og óhöpp sem verða á Sóltúni, svo sem byltur, 

slys sem íbúar, starfsfólk eða gestir verða fyrir, ofbeldi gagnvart íbúum og 

starfsfólki, stunguóhöpp, rangar lyfjagjafir, skemmdir á eigum íbúa og 

heimilis, þjófnað, o.s.frv.  

Atvikaskrá íbúa er skráð í rafræna sjúkraskrá (Sögukerfið) og er tilkynnt 

til hjúkrunarstjóra sem ber ábyrgð á að gripið sé til viðeigandi ráðstafana. 

Ennfremur heldur framkvæmdastjóri hjúkrunar yfirlitsskrá yfir kvartanir 

og viðbrögð við þeim. Árið 2020 eru skráð  (159) atvik í atvikaskráningu í 

Sögu sjúkraskrá 

Atvik tengd falli eða byltum voru 140 (77 árið 2019).  

Atvik tengd lyfjagjöfum voru 9. 

Atvik tengd tækjabúnaði voru 1.  

Atvik tengd ofbeldi var 1. 

Atvik tengt bið eftir þjónustu 1. 

Atvik tengt eignatjóni 6. 

Atvik tengt íhlutum 1. 
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63% fjölgun er á atvikum á milli ára og um 55% aukning á byltum sem er 

stærsti þáttur atvika á Sóltúni. Nánast öll atvikin voru metin mjög lítið eða 

lítið alvarleg og höfðu engar eða óljósar afleiðingar.  

Nokkur atvik voru þó metin alvarleg eða mjög alvarleg sem tengdust 

byltum. Atvikin sem umræðir fóru í hefðbundin farveg skv. verkferlum. 

Þónokkrir íbúar höfðu fallið nokkrum sinnum á tímabilinu. Þeirra 

sjúkdómsástand skýrði tíðni byltna og unnið var markvisst að því að koma 

í veg fyrir frekari byltur í samráði við íbúa og aðstandendur.  

Sjá nánar hér fyrir neðan um hvers konar fall/byltur var að ræða: 

 

 

Varðandi atvik tengt lyfjagjöfum að þá skiptust þau jafnt á milli þess að 

vera  rangt lyf, rangur skammtur eða lyf ekki gefið. Nánast öll lyfjaatvikin 

voru skráð á 1. hæð. Fjöldi atvika fyrir utan fall eða byltur voru í samræmi 

við niðurstöður ársins 2019.  

 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Upplýsingaflæði 

Upplýsa alla starfsmenn sem og lækna um starfsemistölur varðandi atvik 

og bjöllusvörun og vinna saman að úrlausn mála.  

2. Fara yfir skráningarblöð atvika 

Endurskoða núverandi skráningarblöð/form m.t.t. að það sé aðgengilegt og 

taki í heildina örugglega til allra tegunda atvika.  

3. Skerpa á skráningu á öllum tegundum atvika 

Tryggja þarf að allir starfsmenn í húsinu séu meðvitaðir um ferli varðandi 

atvikaskráningar og mikilvægi þess að skrá ávallt öll atvik. Hj.fr. eru oft 

þeir aðilar á hæðunum sem skrá atvik og því mikilvægt að þeir séu 

meðvitaðir um að skrá öll atvik og hvar það sé gert, eftir tegund atvika.  

Stjórnendur þurfa að fylgja atvikaskráningum markvisst eftir og tryggja að 
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öll atvik séu örugglega skráð og fái viðeigandi farveg. Átak gegn aukningu 

á byltum 

Fara þarf í sérstakt átak til að sporna gegn fjölgun byltna og skoða 

sérstaklega með starfsmönnum 1. hæðar hvað veldur þessari aukningu þar 

og hvernig hægt er að bregðast við því (sjá að ofan tillögur að lagfæringu 

varðandi gæðavísi um Algengi byltna).  

 

 

Vinnuslys 

Árið 2020 voru 4 vinnuslys skráð og tilkynnt til Vinnueftirlits. Skráning á 

vinnuslysum starfsmanna er gerð með þeim hætti að hjúkrunarfræðingur 

eða næsti yfirmaður starfsmanns skráir niður eins fljótt og auðið er allar 

upplýsingar um slysið á staðlað skráningarblað og ræðir við vitni eftir 

atvikum. Þessum upplýsingum er að lokum komið til framkvæmdastjóra 

sem vinnur úr upplýsingunum, tilkynnir til Vinnueftirlits og fylgir málinu 

eftir í samvinnu við næsta yfirmanns starfsmannsins. 

Útskýring 

1. Starfsmaður á leið akandi úr vinnu og hlítur tognun á háls og bak 

eftir aftanákeyrslu þegar hún var kyrrstæð á ljósum.  

3 fjarverudagar 

2. Starfsmaður á leið í vinnu á hjóli og féll fram fyrir sig. Hlaut 

vægan heilahristing og mar á rifjasvæði.  

3 fjarverudagar 

3. Starfsmaður var að sinna íbúa ásamt öðrum starfsmanni og var á 

gangi með viðkomandi í göngugrind. Íbúinn fellur skyndilega 

niður og viðkomandi starfsmaður fékk skyndilegt átak á öxl eftir 

að hafa haldið íbúanum uppi þar til komið var með hjólastól. 

Afleiðingin var eymsli og tognun á axlarsvæði.  

Enginn fjarverudagur 

4. Starfsmaður eldhús er að lyfta þungum kassa og fær slink á vi. öxl. 

Hlaut tognun á axlarsvæði og þurfti meðferð sjúkraþjálfara í 

nokkur skipti.  

Enginn fjarverudagur. 

Vinnuslysin tengdust öll starfsmönnum í stoðþjónustu en engar 

tilkynningar vinnuslysa bárust frá starfsmönnum sem vinna við beina  

aðhlynningu íbúa. 
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MARKVISS LAGFÆRING 

1. Skerpa á skráningu vinnuslysa 

Tryggja þarf að öll slys á starfsmönnum séu skráð og allir séu upplýstir 

um mikilvægi skráningar og hvert eigi að leita. Mikilvægt er að ef eitthvað 

kemur upp síðar varðandi vinnuslysið að framvinda atviksins og 

afleiðingar þess sé vel skráð og fylgt eftir. 

2. Upplýsingaflæði 

Upplýsa alla starfsmenn um hvar og hvernig eigi að skrá vinnuslys og 

mikilvægi þess. Með því er hægt að vinna  markvisst úr atvikum, sinna 

forvörnum og fá heildarsýn yfir öll þau vinnuslys sem eiga sér stað á 

Sóltúni. Þannig er hægt að þróa vinnuumhverfið áfram og vinna með 

starfsmönnum að bættu öryggi í vinnuumhverfinu.  

 

 

ÞJÓNUSTUKANNANIR 

 

Viðhorfskannanir meðal íbúa og aðstandenda árið 2020 

Stöðug viðhorfskönnun meðal íbúa og aðstandenda á hjúkrun og annarri 

þjónustu er viðhöfð með notkun mælitækisins ,,Viðhorfskönnun til 

hjúkrunar, samskipta, umhverfis og annarrar þjónustu”. Jafnframt leggja 

stjórnendur sig fram við að ná að ræða við hvern íbúa a.m.k. árlega um 

þjónustuna. Ábendingarbox er á hverri hæð þar sem íbúar og ættingjar 

geta sent inn ábendingu til stjórnenda. Er það töluvert notað og er unnið úr 

ábendingum jafnóðum. Húsfundir eru haldnir árlega með íbúum og 

ættingjum í sambýlum. Þar mæta stjórnendur allra málaflokka og ræða við 

íbúa um þjónustuna með það fyrir augum að heyra þeirra upplifun hvað 

vel er gert og hvað má betur fara. Niðurstöður eru skráðar og yfirfarnar 

ásamt svörum á íbúaþingi sem haldið er nokkrum dögum seinna.  

Viðhorfskönnun og húsfundir voru haldnir snemma á árinu 2020 og voru 

40 íbúar og 20 aðstandendur sem svöruðu þessari könnun. Þar sem 

könnunin var gerð snemma á árinu 2020 verður að hafa í huga að ekki er 

hægt að tengja þær niðurstöður við allt árið 2020 og meta áhrif COVID-19 

faraldursins á íbúa Sóltúns. Hér er hlekkur á niðustöður viðhorfskönnunar 

ársins 2020. (Viðhorfskönnun niðurstöður 2020 ) 

http://www.soltun.is/default.aspx?pageid=b1b77fe7-437a-11e2-a3e8-0050569d0011
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Helstu niðurstöður viðhorfskönnunar íbúa og aðstandenda voru : 

- Allir þátttakendur upplifðu mjög góðar eða góðar móttökur við 

komu á hjúkrunarheimilið 

- Langflestir fengu þær upplýsingar sem þeir þurftu 

- Í heildina upplifðu íbúar og aðstandendur virðingu og umhyggju 

frá starfsmönnum og að íbúar væru öruggir og starfsmenn væru til 

staðar þegar á þurfti að halda 

- Samanborið við árið 2019 fannst þátttakendum þeir hafa minni 

möguleika árið 2020 að vera virkir þátttakendur í ákvarðanatöku 

um meðferð 

- Aðeins færri töldu sig árið 2020 vita hverjir væru tengiliðar þeirra 

- Langflestum fannst þeir geta ráðið sínum daglegu háttum og urðu 

ekki fyrir ónæði frá starfsmönnum eða öðrum íbúum 

- Langflestum fannst heimilið mjög vistleg og upplifðu öryggi á 

heimilinu. 

- Viðhorf til læknisþjónustu, sjúkraþjálfunar, iðjuþjálfunar, ræstingar 

og eldhús voru mjög góð og voru niðurstöðurnar mjög svipaðar á 

milli ára.  

- Varðandi félagsstarfið þá finnst 80% þátttakenda starfið vera gott 

eða mjög gott.  

 

Heildarniðurstöðurnar á viðhorfskönnun íbúa og aðstandenda kom mjög 

vel út. Allar niðurstöðurnar bentu til þess að starfsmenn Sóltúns eru yfir 

heildina að sinna íbúum mjög vel og eru að komast til móts við þarfir eins 

og hægt er. 

 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Upplýsingaflæði 

Það sem hafa má í huga og má alltaf gera betur er upplýsingamiðlun til 

íbúa og aðstandenda, hvort sem er varðandi félagsstarfið, ástand eða 

hjúkrunarmeðferð íbúa. Markmið þessa árs er að líta til 

upplýsingamiðlunar í öllu sem við gerum og reyna að halda íbúum 

sem og aðstandendum eins vel upplýstum og hægt er og í samræmi við 

lög um sjúkraskrár og persónuverndarlög.  
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Starfsánægjukönnun 2020 

Starfsánægjukannanir eru gerðar  reglulega. Könnun fór fram í janúar og 

febrúar 2020. Þátttökufjöldi var 99 starfsmenn sem var með besta móti. 

Flestir starfsmenn svara á pappír. Niðurstöðurnar eru bornar saman við 

starfsánægjukönnun sem var gerð árið 2018, þar sem könnun ársins 2019 

var ómarktækt vegna ónægrar þátttöku starfsmanna. Hér verður farið 

gróflega yfir niðurstöður og tillögur að úrbótum. Hér er hlekkur á 

niðurstöðurnar () 

Heildarniðurstöður má sjá hér: 

- Stolt af vinnustaðnum reiknast 94 % og  í 92% tilfella mæla 

starfsmenn með Sóltúni sem vinnustað, upplifa að ímynd 

vinnustaðarins sé góð og traust ríki. Starfsmenn virðast vera vel 

upplýstir um þá starfsemi sem er í gangi, hlutverk þeirra er vel 

skilgreint og langflestir upplifa að þeir séu að vinna samkvæmt 

hugmyndafræði og markmiðum fyrirtækisins.  

- Upplifun starfsfólk er að vinnuálag sé að aukast og kom það skýrt 

fram í skriflegum svörum þeirra og svörum við öðrum 

krossaspurningum. Breytingin á milli ára er þó að í staðinn fyrir 

já/nei valmöguleikann „er vinnuálag að jafnaði viðunandi“ bættist 

við valmöguleikinn stundum. 38 % hlutfall starfsmanna sem áður 

hafði sagt að vinnuálag sé viðunandi skráði nú að það sé stundum 

viðunandi. Það gæti verið að þarna séu niðurstöðurnar að gefa 

raunhæfari mynd en áður eða að þetta sé vísir að auknu álagi. 

Miðað við skrifleg svör starfsmanna og svör við öðrum 

spurningum að þá gæti verið um aukið álag að ræða. Það þarf að 

skoða heildrænt sérstaklega m.t.t. að RAI þyngdarstuðullinn er 

ekki að hækka. 

- Varðandi stuðning yfirmanns í starfi, virðingu í samskiptum og 

stuðning við jafnvægi milli vinnu og einkalífs að þá er það í 

heildina mjög gott en tölurnar eru örlítið lækkandi miðað við árið 

2018. Þar kemur einnig inn breyting aftur á valmöguleikum sem 

getur haft áhrif en tilefni til að skoða betur og fylgja eftir. 

- Tölurnar sýna miðað við síðastliðin ár að jafnt og þétt eru aðeins 

fleiri að upplifa einelti. 8.8 % svarenda sögðust árið 2020 hafa 

upplifað einelti í vinnunni, sem eru 8 einstaklingar. 

- Varðandi Mytimeplan vaktaáætlunarkerfið (MTP) þá eru 43% 

alltaf eða oftast þátttakendur í gerð vinnuáætlunar og er þar 

tækifæri til að efla starfsfólk og stjórnendur til að vinna saman að 

því, öllum til hagsbóta. 
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- 67,3 % hlökkuðu alltaf eða oftast til að fara í vinnuna á meðan 

28% hlökkuðu sjaldan eða stundum til að fara í vinnuna árið 2020. 

Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við árið 2018 voru 87 % sem 

hlökkuðu alltaf /oftast til að fara í vinnuna og 10 % hlökkuðu 

sjaldan eða stundum til. Þetta gæti það tengst auknu vinnuálagi 

sem starfsfólk virðist vera að upplifa meira núna. 

Það er mikilvægt fyrir stjórnendahóp Sóltúns að þátttaka í könnun sem 

þessari sé góð og að starfsmenn fái þar tækifæri til að svara nafnlaust og 

koma með tillögur af úrbótum á vinnustaðnum. Yfir heildina eru 

niðurstöður þessarar könnunar mjög góðar og gefa til kynna að Sóltún er 

góður vinnustaður þar sem virðing og vellíðan starfsmanna og íbúa er í 

forgrunni. Allt kapp verðu lagt á það að hlúa áfram vel að mannauðnum. 

Það gefur okkur tækifæri til að halda áfram að vera fyrirtæki í fararbroddi 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Styðja við stjórnendahópinn 

Styðja og styrkja stjórnendahópinn til að takast á við áskoranir starfsins. 

Uppfært: Verkefnið „stjórnendaspjall“ sem er gott spjall hefur verið 

innleitt þar sem stjórnendateymið fær markvisst samtal frá stuðningsteymi 

Sóltúns í formi snerpuviðtala og eru umræðuefni þeirra tengd eflingu 

stjórnandans og viðrun.  

2. Tímastjórnun stjórnenda 

M.t.t. styttingu vinnuvikunnar er enn mikilvægara að stjórnendur skoði 

tímastjórnun verkefna sinna. Þannig að forgangsröðun sé rétt og rými sé til 

að takast á við þau verkefni sem taka tíma og skipta meira máli, líkt og 

starfsmannamálin.  

3. Efla leiðtoga  

Efla leiðtoga innan starfsmannahópsins – því fleiri leiðtogar og 

fyrirmyndir því sterkari verður hópurinn.  

Uppfært: Verkefni í takt við stjórnendaspjallið sem kom fram hér að ofan 

hefur verið sett á fót þar sem unnið er að eflingu leiðtoga innan 

starfseminnar í formi einstaklingsviðtala, fræðslu, hópavinnu og hópefli.   

4. Efla teymisvinnu 

Skipulag, samskipti, samvinna og sveigjanleiki séu í forgrunni milli 

stjórnenda og starfsmanna og unnið sé sérstaklega með samskiptaþáttinn 

með það að markmiði að starfsfólki líði vel og teymisvinnan sé góð.  
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5. Efla aðkomu starfsmanna að vaktaáætlunargerð 

Fá starfsmenn í auknum mæli að vaktaáætlunargerð sinni til að geta haft 

meira áhrif á skipulag vakta, vinna að jafnvægi milli vinnu og einkalífs og 

stuðla að því að starfsmenn nýti verkefnið ,,Betri vinnutími“ eins vel og 

kostur er.  

6. Auka rafænt svarhlutfall kannana.  

Uppfært: Starfsánægjukönnun ársins 2021 er einungis á rafrænu formi. 

7. Upplifun starfsmanna á álagi 

Horfa þarf sérstaklega í upplifun starfsmanna á álagi. Það sem getur gert 

samanburð milli ára erfiðari er breyting á valmöguleikum. Mikilvægt er að 

skoða vinnuálagið m.t.t. Rai mats en líka skipulags, samskipta, 

vinnuumhverfis og annarra þátta sem geta valdið vinnuálagi hjá 

starfsmönnum. Unnið verður markvisst með stjórnendum í samstarfi við 

starfsmenn við að fá nánari svör í hverju álagið flest nákvæmlega svo hægt 

sé að meta þörf á aðgerðum. Þessi þáttur verður skoðaður vel m.t.t. næstu 

starfsánægjukönnunar, árið 2021.  

 

 

UMBÆTUR OG VINNULAG 

 

Hér á eftir verður farið yfir nokkra þætti innan starfseminnar sem 

mikilvægt er að skoða m.t.t. gæða og öryggis.  

 

GÆÐAHANDBÆKUR  

 

Á Sóltúni eru öryggishandbækur, lyfjagæðahandbækur sem og aðrar lykil 

gæðahandbækur er varða fjármál, þjónustu, mannauð og gæði og ferla. 

Bækurnar eru aðgengilegar bæði á pappírsformi á öllum starfseiningum en 

einnig á innra neti Sóltúns. Uppfærsla og samráð um endurbætur í 

tengslum við innihald handbókanna er mjög virkt og í góðu ferli. 

Starfsfólk er almennt upplýst um gæðahandbækurnar og töluverð notkun 

er á þeim. Einnig var útbúin sérstök upplýsingahandbók vegna COVID-19 

faraldursins sem setti allan svip á starfsemi ársins 2020. Einnig var nýlega 
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gefin út handbók Jafnlaunakerfis Sóltúns í tenglum við jafnlaunavottun 

2021. 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Upplýsingaflæði  

Þegar breyting er gerð á skjölum í gæðahandbók sem hafa áhrif á vinnulag 

eða aðra mikilvæga þætti yrði sett fram sérstök tilkynning þess efnis til 

viðeigandi aðila. Þrátt fyrir að samráð t.d. við vinnuhóp eða starfsstétt sé 

um viðkomandi breytingu er mikilvægt að skilaboðin séu skýr og komist 

til allra þannig að breytingin hafi tilætluð áhrif og allir vinni samkvæmt 

nýjustu upplýsingum. Í þessu tilfelli væri hægt að nota workplace sem 

upplýsingamiðlun eða tölvupósta. 

Uppfært: Nú þegar er komin hópur inná “workplace” sem ber nafnið 

Breytingar á verkferlum/skjölun, sérstaklega fyrir hjúkrunarfræðinga og 

vakthafandi nema. Þar verða allar nýjar breytingar settar inn sem og óskað 

eftir athugasemdum eftir þörfum. Með þessu er verið að bæta 

upplýsingaflæðið um breytingar sem og gefa viðeigandi aðilum kost á að 

hafa áhrif á verkferla og vinnulag með aðgengilegum hætti.  

2. Gæðahandbækur og nýtt starfsfólk  

Það er töluverð notkun á gæðahandbókunum og mikilvægt að tryggja 

áfram að nýtt starfsfólk viti af þessum bókum og því sé komið fyrir að 

viðkomandi fái tíma í aðlögunarferlinu til þess að kynna sér innihald  

gæðahandbókanna. 

 

 

NÆRING OG ELDHÚSÞJÓNUSTA 

 

Markmið eldhúss er að framleiða og framreiða mat eftir þörfum og óskum 

íbúa Sóltúns og að maturinn sem í boði er uppfylli kröfur um 

næringargildi, bragðgæði, sé lystugt og almennt hollt með leiðbeiningar 

Embætti landlæknis að leiðarljósi. Reglulega geta íbúar valið á milli 

máltíða og einnig leggjum við áherslu á að máltíðir séu fallega fram 

bornar við rétt hitastig í samræmi við gæðakröfur. Markmið eldhúss er 

einnig að bjóða starfsfólki Sóltúns hollan og fjölbreyttan hádegismat á 

vægu verði. 
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Starfsfólk eldhúss Sóltúns hefur góðan skilning á hverjar skyldur  þeirra 

eru varðandi þjónustu, gæði og hollustu.  Hér er unnið með innra eftirlit í 

vörumóttöku og skráningu á vörum ásamt hitastigs skráning kæla og 

frysta. Þrif eru skráð og matvælaeftirlit kemur í úttekt einnu sinni á ári að 

jafnaði.  

Matseðillinn er unnin af næringarrekstrarfræðingi ( e.Food Service 

dietitian) sem  styðst við ráðleggingar Embætti Landlæknis um mataræði 

fyrir aldraða ásamt því að hafa ábendingar og óskir íbúa að leiðarljósi. 

Matseðlar eru næringarútreiknaðir og birtir á heimsíðu Sóltúns. Matseðlar 

Sóltúns 

Á hverju ári er gerð þjónustukönnun þar sem þjónusta eldhúss er einn liður 

í könnun á ánægju íbúa með ýmsa þjónustu sem það fær í Sóltúni. Eins eru 

haldnir húsfundir árlega á hverri einingu þar sem 

næringarrekstrarfræðingur kemur inn á fundi og íbúum gefst tækifæri á að 

koma með ábendingar og óskir. Í framhaldinu er haldið íbúaþing  og farið 

yfir helstu þætti sem varða eldhúsmál ásamt öðrum þáttum  varðandi 

þjónustu Sóltúns. Eldhús Sóltúns er í samstarfi mið matartæknideild MK 

og næringarfræðideild HÍ og tekur nemendur í starfsnám m.v. eftirspurn 

og getu eldhússins hverju sinni. Næringarrekstrarfræðingur heimsækir 

íbúa ef óskað er eftir þörf krefur og kemur með úrbætur í samráði við 

viðkomandi. 

Starfsstöðvar 

Í Sóltúni er eitt framleiðslu/móttökueldhús þar sem móttaka á öllum  

mataraðföngum er og framleiðsla á öllum máltíðum dagsins. Eldhúsið sér 

um allar máltíðir þ.e. morgun – hádegis-  og kvöldmat ásamt kaffibrauði 

og kvöldhressingu. Einnig sendir eldhúsið matvælapantanir 6 daga 

vikunnar á sambýlin. 

Í Sóltúni eru 6 íbúaeldhús sem þjónusta 12 -16 íbúum í senn.  Eldaður 

matur kemur í einangruðum vögnum á matmálstímum og skömmtun fer 

fram í íbúaeldhúsum.  Matur er framreiddur á diskumog/eða 

framreiðslufötum eftir þörfum hvers sambýlis.  

Skipulag 

Timian eldhúskerfið var tekið í notkun í september 2018. Þar fara nánast 

öll innkaup á matvöru fram ásamt því að 5-7 vikna næringarútreiknaður 

grunnmatseðill er unnin sem tekur breytingum eftir árstíðum, hátíðum og 

nýjungum í matargerð. Frá júli 2020 tókum við í notkun beiðnakerfið í 

Timian og fara allar matvælapantanir fram í gegnum það sem bætir yfirlit 

https://soltun.timian.is/public/586cbb4620a51/meals/week
https://soltun.timian.is/public/586cbb4620a51/meals/week
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pantana og utanumhald almennt. Skammtastærðir eru unnar útfrá 

ráðleggingum um næringu aldraðra frá Embætti Landlæknis og reynslu 

okkar. Allir matarskammtar eru vigtaðir áður en þeir eru sendir á sambýlin 

í þar til gerðum kantínum. Unnið er eftir uppskriftum sem 

næringarrekstrarfræðingur hefur skráð í Excel formi og í Timian. 

Matartæknar ásamt sérhæfðum starfsmönnun sjá um matreiðslu,skömmtun 

og allan frágang og þrif í eldhúsinu. Frá febrúar 2019 til dagsins í dag 

hefur flestum birgjum verið bætt inn í Timian kerfið og fara innkaup fara 

að mestu leyti  ( +- 10%) í gegnum kerfið í dag. 

 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Bæta í uppskriftarbankann í Timian. 

Markmiðið er að bæta jafnt og þétt í uppskriftabankann í Timian 

2. Gott upplýsingaflæði 

Starfsmenn í íbúaeldhúsum tilheyra stjórnanda sem er yfir ræstingunni. 

Mikilvægt er að tryggja áfram góð samskipti og upplýsingaflæði á milli 

eldhúss og starfsmanna í íbúaeldhúsum.  

3. Panta allar vörur í gegnum Timian eldhúskerfið 

Markmiðið er að allar vörur sem pantaðar eru  fyrir eldhúsið sé í gegnum 

kerfið til að auka gegnsæi, rekjanleika og yfirsýn á heildarkostnaði 

matarinnkaupa.  

 

SJÚKRAÞJÁLFUN 

 

Við gerð gæðauppgjörs var sest niður með yfirmanni sjúkraþjálfunar og 

farið yfir árið 2020 m.t.t. gæða og öryggis. Einnig er hægt að skoða 

ársskýrslu sjúkraþjálfunar og er því stiklað hér á stóru. 

 

Þjónustan 

Nýbreytni kom með takmörkunum sem fylgdu COVID-19 faraldrinum og 

færðist öll þjálfun frá sjúkraþjálfunarsal til íbúana. Þjálfunin var því 

einstaklingsmiðaðri en einhæfari þar sem takmarkað er hvað hægt að gera 

af æfingum inná herbergjum íbúa.  Það jákvæða við þessar  breytingar var 

að 79% íbúa fékk einstaklingsþjónustu frá sjúkraþjálfun og er það 16% 
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aukning en aftur á móti voru íbúar sem voru í mikilli þjónustu áður að fá 

minni þjónustu vegna takmarkana. Ekki var hægt að hafa hópastarf eins og 

jafnvægisþjálfun, vaxmeðferðir og annað en miðað við ástandið og 

sóttvarnartakmarkanir má segja að hámarksþjónusta hafi verið veitt miðað 

við aðstæður. Starfsmenn hafi markvisst verið að vinna með upplifun íbúa 

af þjónustu sjúkraþjálfunar til að tryggja vellíðan íbúa og með því ná betri 

samvinnu við íbúa sem getur haft jákvæð áhrif á andlegan og líkamlegan 

styrk íbúa. 

Mannauður  

Stöðugleiki í starfsmannahaldi var árið 2020 og unnu starfsmenn virkilega 

vel saman að því að aðlaga sig breytingum sem fylgdu 

sóttvarnartakmörkunum. Það þurfti að hugsa nálgun þjónustunnar uppá 

nýtt og er ekki annað hægt að segja en að þar var hugað að gæðum og 

öryggi í þjónustunni. Líkamleg áreynsla fyrir starfsmenn var meiri við 

þessar breyttu aðstæður og þarf að huga að þeim þætti þegar horft er framá 

við. Starfsmenn geta allir sinnt mismunandi verkefnum sem er að hafa 

jákvæð áhrif á gæði og öryggi. 

Gæði og ferlar  

Breytt verklag við skráningu var tekið upp árið 2020 þar sem þjónustan 

var að mestu hjá íbúum reyndist óvinnandi vegur að skrá niður í Sögu 

markvisst. Tekið var upp það verklag að skrifa á sérstök skráningarblöð 

ákveðnar upplýsingar um þjálfunina, markmið og framgang sem síðan var 

fært með reglulega millibili inní söguna. Einnig var útbúinn sérstakur 

matskvarði fyrir sjúkaþjálfun sem á að gefa betri yfirsýn yfir gæði 

þjónustunnar og framgang þjálfunar. Áhugavert verður að sjá hvernig 

hefur gengið að vinna með matskvarðann í næsta gæðauppgjöri.  

Ýmisskonar fræðsla og ráðgjöf til íbúa og starfsmanna hefur verið í mjög 

góðu ferli. 

 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Upplýsingaflæði 

Auka upplýsingaflæði milli starfsmanna þjálfunar og hjúkrunar til að 

tryggja að íbúar komi í þjálfun.  

2. Beiðni um sjúkraþjálfun innan 10 daga 

Ítreka að læknar geri beiðni um sjúkraþjálfun fyrir nýja íbúa í fyrsta 

læknatíma eftir að viðkomandi kemur á heimilið. Tryggja þarf að nýir 



 

 27 

hj.fr. viti af þessu verklagi við móttöku nýrra íbúa.  

Markmiðið er að sjúkraþjálfun sé búin að fá þessa beiðni innan viku frá 

því íbúi kemur og innan 10 daga geti íbúi hafið þjálfun ef hann er í þörf og 

óskar þess.  

3. Rafræn fræðsla 

Fá ákveðna fræðslu frá sjúkraþjálfun í myndbandsformi. Nýta tæknina í 

bland við hefðbundið fyrirlestrarform. 

 

IÐJUÞJÁLFUN 

 

Þjónusta og starfssemi 

Árið 2020 einkenndist af varnarviðbrögðum gegn Covid-19 veirunni. 

Þátttaka íbúa í iðjuþjálfun mótaðist þá meira af samverustundum í litlum 

hópum á sambýlum, takmarkað við ramma sambýlis, færni þeirra sem þar 

búa/starfa og efnistökum þess starfsmanns sem stjórnaði stundinni. Um 

leið réðist þátttaka minna af áhuga, vali, færni og þörfum hvers íbúa; 

minna einstaklingsmiðað og meira tengt verkum sem falla undir 

félagsstarf (skv.RAI mati). Þessar samverustundir krefjast að jafnaði lengri 

undirbúningstíma fyrir þjálfara.  

Um sumarið gafst tækifæri til að opna húsið aðeins og þjálfun færðist smá 

tíma niður í sal iðjuþjálfunar, þar sem íbúar (í sama sóttvarnarhólfi) gátu 

sinnt sínum áhugamálum, þörfum og færnibætandi verkefnum  

Gæðastarf  

Starfsemi og þjónusta iðjuþjáflunar er stöðugt í endurskoðun. Leitast er 

við að framfylgja óskum og þörfum íbúa um efnistök, fylgja þeim 

gæðavísum sem settir hafa verið fram fyrir Sóltún, sem og þeirri þróun 

sem átt hefur sér stað innan iðjuþjálfunar á sviðið öldrunar og 

vinnuverndar.  

Starfsmannahald  

Stöðugleiki er í starfsmannahaldi. 

Símenntun og þjálfun nema 

Engir nemar voru á árinu hjá iðjuþjálfun, líklega í fyrsta skipti frá því 

starfsemi hófst árið 2002. Iðjuþjálfi sótti nokkra fagfundi og 

hjálpartækjakynningar gegnum fjarskiptabúnað. Iðju- og sjúkraþjálfari 
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héldu á árinu tvö námskeið fyrir starfsfólk um líkamsbeitingu við vinnu 

(íbúa og starfsfólks) og kennslu í að umgangast hjálpartæki svo vel fari um 

íbúa. Á stefnuskrá er að setja hluta af þeirri fræðslu á tölvutækt form, svo 

starfsmenn hafi aðgang að efninu þegar á þarf að halda.  

Aðbúnaður 

Fjórar spjaldtölvur og hátalarar voru keyptar til að auðga samverustundir, 

leikfimi og hugræktartíma. Spjaldtölvurnar voru þó á árinu að mestu nýttar 

á sambýlum fyrir tengslafundi (Skype) milli íbúa og aðstandenda þeirra.  

 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Fræðsla á rafrænu formi 

Á stefnuskránni er að setja í tölvutækt form námskeið varðandi 

líkamsbeitingu og kennslu í að umgangast hjálpartæki. 

 

LÆKNAÞJÓNUSTA 

 

Læknaþjónusta Sóltúns er á vegum heilsugæslustöðvarinnar Höfða og 

koma læknar 3* í viku ásamt því að alltaf er hægt að hringja í lækni á 

bakvakt. Þetta fyrirkomulag hefur gengið vel og hefur verið góð samvinna 

við að bæta verkferla og vinnulag til að tryggja gæði og öryggi 

læknaþjónustunnar.  

 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Skipulagðir fundir með læknum 

Skipuleggja fasta fundi með yfirlækni á 2-3 mánaða fresti með það að 

markmiði að yfirfara og bæta verkferla og vinnulag milli hj.fr. og lækna 

sem og ef mál hafa komið upp sem kalla á frekari umræðu yrðu þessir 

fundir til þess.   

2. Yfirfara reglulega lyf 

Að læknar í samráði við hj.fr. yfirfari áfram reglulega lyf með það fyrir 

augum að fækka lyfjum og reyna lágmarka notkun róandi- og svefnlyfja.  

Einnig að tryggja að viðeigandi greiningar séu ávallt skráðar.   
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3. Skráning í Sögu sjúkraskrárkerfið 

Undirstrika áfram mikilvægi skráningar dagnóta lækna í Sögu. 

4. Emed kerfið 

Emed lyfjaskráningarkerfið hefur verið innleitt á  Sóltúni. Mikilvægt er að 

tryggja áfram gott upplýsingaflæði um kerfið til lækna og vinna áfram 

með bætt verklag í kringum Emed kerfið. Ef læknar þurfi meiri fræðslu 

eða kennslu á kerfið að það sé gert. 

5. Skráning í Emed utan Sóltúns 

Mikilvægt er að læknar geti skráð lyfjafyrirmæli eða breytingar sem eru 

gerðar símleiðis strax inní Emed kerfið. Þannig er tryggt að rétt 

lyfjafyrirmæli séu ávallt inní Emed kerfinu í rauntíma og læknar þurfi ekki 

að nýta tímann sinn í næstu heimsókn í þetta. Það er hægt með því að þeir 

komist inná Sóltúns aðganginn sinn utan Sóltúns gegnum sérstaka Citrix. 

Skoða þarf það mál betur.  

 

SÁLGÆSLA 

 

Þjónusta 

Aukin eftirspurn og þörf hefur verið eftir sálgæslu – samtali og/eða vina 

heimsóknum sérstaklega á tímum Covid-19. Djákni hefur leitast 

sérstaklega við að sinna heimsóknum til íbúa vegna takmarkana á 

heimsóknum frá aðstandenum. Djákni hefur ekki getað sinnt því að 

heimsækja alla nýja íbúa til að kynnast þeim vel á þessu ári vegna 

sóttvarnarhólfa og hefur því hlaðist upp listi sem verið er að vinna upp.  

Kveðjustundir djákna við dánarbeð voru tuttugu og ein. Aðstandendur 

hafa verið óumræðilega þakklátir fyrir að fá að koma saman við dánarbeð 

sérstaklega þegar aðstæður í þjóðfélaginu voru sem erfiðastar og 

fjölskyldur gátu ekki komið saman nema takmarkað. Gríðarlegar varúðar 

hefur verið gætt í hvívetna og hafa allir verið mjög meðvitaðir með það. 

Húskveðjur voru 10 á árinu og ein í fjarvarpi. Á neyðarstigi var skipulögð 

blönduð samvera þar sem djákni, iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun skiptu sér 

niður á sambýli í sótthólf hvern dag. Guðsþjónustur voru alls 8 talsins á 

árinu á Sóltúni auk þess var boðið uppá sjónvarpsguðsþjónustur í 

Ríkissjónvarpi sem sniðnar voru að þeim sem heima sátu 
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Djákni hélt hefðbundinni helgi- og bænastund í setustofum, auk  

þematengdu lesefni  eftir árstíðum og hátíðum. Á Covid-19 tímum hafa 

hugræktarstundir verið á mestu leyti í fimm sótthólfum á viku þ.e. fyrir 

hvern virkan dag. Sú breyting varð að hugræktin sem fór úr 30 mín í 60 

mín. á hverjum stað. Auk hefðbundinnar dagskrár sem samanstendur að: 

Morgunbænum, helstu fréttum um stund og stað og veður. Fjölbreytt 

fræðslu og skemmtiefni er lesið, minnisþjálfun, öndunaræfingar, 

hláturyoga þar sem það hentar léttar, leikfimisæfingar ( samkv. 

Sjúkraþjálfara). Þema tónlist sem tengist tímabilum. Djákni leiðir 

Herrahóp í samstarfi við iðjuþjálfa. Farið var af stað með herrahóp en í 

kjölfar sóttvarnareglna féll hann niður þegar heimilið fór á neyðarstig. 

Djákni sat fjölmarga stjórnendafundi á árinu. Einnig situr djákni 

fjölskyldufundi sem voru þó færri en venjulega vegna Covid-19 ástand.  

Djákni situr í fræðslunefnd, gæðateymi um kvíða og þunglyndi, 

stuðningsteymi, líknarteymi. Djákni tekur þátt í fundum íbúa og vinaráð 

Sóltúns og er formaður í heilsueflingar- viðburðanefnd. 

Mannauður - þekking: 

Djákni hélt utan um og leiddi viðrunarfundi og samtöl við starfsfólk. 

Djákni var  með erindi í fræðsludagskrá fyrir nýja starfsmenn í samstarfi 

við mannauðstjóra. Djákni var með kynningu, erindi og samtöl við 

djáknanema. Djákni var með viðtöl og kynningu fyrir sjúkraliðanema sem 

sóttu starfsþjálfun hér á heimilinu. Djákni var með kynningu á starfi sínu í 

nýliðafræðslu Sóltún. 

Gæði – ferlarEndurskoðaðir ýmsir bæklingar og möppur um t.d. 

Lífslokaferli og lífslok, bæklingur um minningarstundir uppfærður sem og 

bæklingur um útfararþjónustur. Djákni gat ekki sótt ýmsskonar fundi og 

handleiðslu utan Sóltúns eins og vaninn er vegna sóttvarnarráðstafana.  

 

 

MARKVISS LAGFÆRING 

1. Fyrirlestrar fyrir starfsfólk 

Djákni er tilbúin með röð fyrirlestra meðal annars um seiglu, valdeflingu, 

eflingu þolgæðis til að koma í veg fyrir kulnun og þrot. Bíður það þar til 

,,teams tæknin” er komin. Einnig eru hugmyndir um að djákni geti veitt 

fræðslu sem og hugleiðslur og annað í gegnum rafræna lausn í auknum 



 

 31 

mæli þrátt fyrir að afléttingar takmarkana vegna COVID-19 muni taka 

gildi.  

2. Leiðbeiningar um lífslokaferli og lífslok 

Vinna að ítarlegum leiðbeiningum um lífslokaferli og lífslok. 

3. Stuðningur við starfsmenn, íbúa og aðstandendur 

Það er ljóst að heimsfaraldurinn tekur mikið á alla og mun djákni huga 

sérstaklega að því að styðja við starfsmenn, íbúa og aðstandendur á þessu 

ári sem og ávalt. 

 

SKRIFSTOFA 

 

Við gerð gæðauppgjörs var rætt við starfsmenn á skrifstofu um þeirra 

verkefni, vinnulag og samskipti m.t.t. gæða og öryggis í þeirra starfi. 

Engar ábendingar eða tillögur til úrbóta bárust og kom fram að hlutverk 

þeirra væru skýr, samskipti og samvinna góð og ef upp koma atvik sem 

gætu haft áhrif á gæði og öryggi væru þau ávalt leist við fyrsta tækifæri. 

Verkefni starfsmanna á skrifstofu hefur verið að taka breytingum 

reglulega m.t.t. að aðlaga verkefnin að nýjum verkferlum eða vegna 

starfsmannabreytinga eða nýrra reglna svo sem persónuverndarstefnu 

o.s.frv. Stöðugleiki starfsmanna á skrifstofunni hefur skipt miklu máli og 

tryggt að ný verkefni eða breytingar á verkferlum fóru í góðan farveg. 

Starfsmenn á skrifstofu koma á framfæri tillögum að úrbótum þegar við á 

og er unnið með þær jafnóðum. 

 

 MARKVISS LAGFÆRING 

1. Upplýsingaflæði 

Tryggja áfram gott upplýsingaflæði til starfsmanna skrifstofunnar 
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HEIMILDIR: 

 

Ítarupplýsingar eru á www.soltun.is 

 

 

http://www.soltun.is/

