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Markmiðið með gæðauppgjöri er að skoða árangur starfsmanna Sóltúns varðandi gæði og 
öryggi þjónustunnar, aðgengi og skilvirkni og að 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 Demings 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 unnið 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 varða 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 

ÁÆTLANAGERÐ 

http://www.soltun.is/
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STJÓRNSKIPULAG 

 
 
 
 

 
 
 

 

Stjórnskipulag Sóltúns er skýrt og boðleiðir stuttar. 
 
 

 
Stjórnskipulag hjúkrunar endurspeglar verkaskiptingu í hjúkrunarþjónustu. 

FRAMKVÆMD 
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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 sérstakur 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. 

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. 

GÆÐAKERFI, GÆÐARÁÐ, GÆÐATEYMI OG GÆÐAVÍSAR 
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Gæðastaðlar hjúkrunar: Dysss´s (The Dynamic Standard Setting System) gæðastaðlar 
byggðir á hugmynda- og aðferðafræði Avedis Donabedians og Dr. Alison Kitson og eru þeir 
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 umönnunaraðila 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. Sjúkraþjálfarar og 
iðjuþjálfi eru virkir þátttakendur í þverfaglegri gæðateymisvinnu. 

GÆÐASTAÐLAR 
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NIÐURSTAÐA GÆÐAVÍSA 

 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður gæðavísa og aðrar niðurstöður RAI mælitækisins, 
bjöllusvörun, atvikaskráningar, viðhorfs- og starfsánægjukannanir sem og farið lauslega yfir 
aðra þætti þjónustunnar til að leggja frekara mat á gæði og tækifæri til umbóta. 

 

 

Gæðavísar 

Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður gæðavísa 2021. Þar má sjá niðurstöður gæðavísa fyrir 
hverja hæð fyrir sig, samanborið við landið allt. Á vefsíðu Sóltúns má finna ítarlegri 
niðurstöður við gæðauppgjörið  https://www.soltun.is/gaedi-rannsoknir-og-ferlar/innra-

 eftirlit/gaedavisar-/

Þyngdarstuðull umönnunar árið 2021: 
 
 

 
 

 
Tímabil: 1.1.2021 - 31.12.2021 

ATHUGUN 
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Þegar litið er til gæðavísa á Sóltúni er sérstaklega horft til þess að meta niðurstöður milli ára 
og marktækar breytingar á gæðavísum sem þarft er að skoða sérstaklega, greina ástæður og 
bregðast við. Einnig er farið mjög ítarlega yfir ef niðurstöður eru fyrir ofan meðaltals 
niðurstöður eða lenda yfir fyrirfram skilgreindu rauðu svæði. Mikil vinna er lögð í að RAI 
mælitækið sé rétt fyllt út, samræmi á skráningu milli hæða, öllum reglum sé fylgt, 
niðurstöður séu markvisst greindar og horft sé til úrbóta. 

Á árinu 2021 var haldinn fundur sérstaklega með stjórnendum og síðan starfsmönnum þar 
sem farið var ítarlega yfir niðurstöður gæðavísa fyrir árið 2020 og farið yfir markmið ársins 
2021. Einnig var haldinn fundur fyrir lækna þar sem farið var yfir þá gæðavísa sem tengdust 
læknisþjónustu og ræddar úrbætur. Fundað var með sex hjúkrunarfræðingum sem eru hvað 
mest að vinna með RAI-mælitækið og gegna lykilstöðu á sínu svæði, með það að markmiði 
að læra hvert af öðru, rifja upp skilgreiningar og samræma vinnulag á milli hæða. Einnig var 
opnaður „workplace“ hópur sem fékk nafnið RAI-mat til að bæta upplýsingaflæði og fara yfir 
þætti tengt RAI-mati sem allir hj.fr. hafa aðgang að. Markmiðið er að halda áfram að 
samræma vinnubrögð, vinna markvisst með niðurstöður RAI-mælitækisins, setja okkur 
markmið og fylgja þeim eftir. 

Niðurstöður gæðavísa ársins 2021 sýna að árangur hefur náðst í gæðavísum tengt byltum og 
þvagfærasýkingum. Áfram þarf að skoða notkun á 9 eða fleiri ávísuðum lyfjum, algengi 
þvagleggja og algengi róandi lyfja og svefnlyfja. Mikilvægt er að greina aðeins betur ástæður 
breytinga á gæðavísunum algengi notkunar svefnlyfja oftar en tvisvar í viku sem hefur farið 
hækkandi og komið yfir fyrirfram ákveðið rautt svæði. Einnig hefur algengi daglegra 
notkunar líkamsfjötra/öryggisbúnaðar og algengi þrýstingssára hækkað sem þarf að rýna 
betur og vinna að umbótum eftir því sem við á. 

 
 

Í lagi/frábært Þarfnast 
skoðunar/eftirfylgni Þarfnast úrbóta strax 

Algengi hegðunarvandamála 
gagnvart öðrum 

Algengi daglegra notkunar 
líkamsfjötra /öryggisbúnaðar 

Notkun á 9 eða fleiri ávísuðum 
lyfjum 

Algengi þunglyndiseinkenna Algengi þrýstingssára Algengi þvagleggja 
Algengi þunglyndiseinkenna án 

meðferðar Byltur Algengi róandi lyfja og 
svefnlyfja 

Nýgengi hnignunar andlegs ástands Þvagfærasýkingar Algengi stöðugrar notkunar 
svefnlyfja oftar en tvisvar í viku 

Algengi þvag- og hægðaleka   
Algengi þvag- og hægðaleka án 

reglub. salernisferða 
  

Algengi hægðastíflu   
Algengi þyngdartaps   
Algengi sondugjafa   
Algengi vökvaskorts   

Algengi rúmfastra íbúa   
Nýgengi skerðingar á ADL   

Algengi á notkun sterkra geðlyfja í 
öðrum tilfellum en mælt er með 

  

Algengi lítillar eða engrar virkni   
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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 
færri eru að léttast borið saman við árið 2020 en 1,5% fleiri íbúa eru með vandamál tengt 
legusárum árið 2021 borið saman við árið áður. 
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Gæðavísar 
 

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. 

 

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/sjúkraþjálfara/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. Í einhverjum tilfellum væri möguleiki að prófa aðrar leiðir en róandi eða svefnlyf. 
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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. 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 þvagleggja 

Orsök: 

1. Margir 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. 
 
 

Algengi stöðugrar notkunar svefnlyfja eða oftar en tvisvar í viku 

Orsök: 

1. Einstaklingar koma inn á heimilið á svefnlyfjum fyrir. Það er ólíklegt að það sé 
árangursríkt að fara að taka íbúa af þessum lyfjum og líklegra en ekki að íbúar taki 
svefnlyfin oftar en tvisvar í viku ef þeir eru á svefnlyfjum á annað borð. 

2. Íbúasamsetningin þetta árið getur orsakað þessa vægu hækkun á milli ára. 

3. Áhrif af Covid -19 faraldrinum 

Leiðir til úrbóta: 

1. Fræða starfsfólk um leiðir til að styðja við góðan svefn íbúa án lyfja ef möguleiki er á 
því. 

2. Áfram samráð við lækna varðandi að reyna draga úr svefnlyfjanotkun ef möguleiki er. 
 
 

Að vissu leyti eru þetta svipaðir punktar og áherslur sem komu fram í gæðauppgjöri 2020. 
Ástæða þess er að ákveðnir liðir eru þess eðlis að það er krefjandi langtímaverkefni að ná 
markmiðum eða koma okkur undir „rauðu línuna“. Annað er svo hvort viðmiðið sé raunhæft 
vegna ýmissa ytri þátta sem við höfum oft takmörkuð áhrif á. En þetta eru allavega þeir þættir 
sem að þarf að skoða mjög ítarlega, mögulegar orsakir og tillögur að úrbótum. 
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Lyfjagæðavísar 2021 

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 2021 
og eru mjög sambærilegar frá árinu 2020. 
Á fyrstu hæðinni fækkar aðeins þeim sem eru að fá í skömmtun SSRI/SNRI lyf og róandi og 
svefnlyf. Önnur hæðin helst stöðug á milli ára á meðan örlítil hækkun er á notkuninni á þriðju 
hæðinni. 
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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 2021 leituðu íbúar Sóltúns 72.263 sinnum eftir 
aðstoð með því að hringja sjálfir bjöllu frá herbergi 
sínu eða baðherbergi. Það er 8% færri hringingar en 
árinu áður. Að sumu leyti var árið 2020 óvanalegt 
m.t.t. mikils fjölda bjallna. Fjöldi bjallna á milli 
sambýla og mánaða er breytilegt árið 2021 eins og 
verið hefur, sem er eðlilegt vegna breytilegs 
ástands íbúa. Svartíminn hefur aðeins styst sem er í 
samræmi við færri bjöllur. Heildarsvartíminn að 
meðaltali fyrir húsið er 3,41 mín sem er innan 
viðmiðunarmarka (4 mínútur). 

Þessar niðurstöður sýna fram á að bjöllusvörun er mjög góð og ef tekið er tillit til krefjandi 
aðstæðna í mönnun og fjölda þeirra starfsmanna sem skyndilega hafa farið í sóttkví og 
einangrun árið 2021 með tilheyrandi undirmönnun er bjöllusvörunin mjög til fyrirmyndar. Á 
síðasta ári var verið að skoða bjöllusvörun á 1. hæð sambýli DE þar sem bjöllusvörun var 
áberandi lengri en á öðrum sambýlum m.t.t. fjölda bjallna. Markmiðið var að bæta þennan 
tíma sem hefur tekist því bjöllusvörunin er mun betri fyrir árið 2021 á þessu sambýli og nú 
innan viðmiðunarmarka. Áfram er samt þó nokkuð lengri tími sem líður á svörun miðað við 
önnur sambýli. Eftir samtal við starfsmenn á síðasta ári m.t.t. úrbóta á þessu sviði var rætt 
möguleiki á því að starfsmenn ættu það til að slökkva ekki strax á bjöllunni þegar henni var 
svarað. Gæti það skýrt út þennan mun en mikilvægt að halda samtalinu áfram. Á árinu 2021 
er ekki hægt að tengja saman háa tíðni byltna á þessu sambýli (1DE) og lengda bjöllusvörun. 

 

Fjöldu bjallna per sambýli 2021 
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SKRÁNING OG ÚRVINNSLA ATVIKA 

MARKVISS LAGFÆRING 
 

 

1. Halda áfram að 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. 

 
 

 

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 2021 eru skráð (161) atvik í atvikaskráningu í Sögu sjúkraskrá 

Atvik tengd falli eða byltum voru 131 (140 árið 2020) 
Atvik tengd lyfjagjöfum voru 25. 
Atvik tengd tækjabúnaði voru 0. 
Atvik tengd ofbeldi var 1. 
Atvik tengt bið eftir þjónustu 1. 
Atvik tengt eignatjóni 3. 
Atvik tengt íhlutum 0. 

 
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 hefðbundinn farveg skv. verkferlum. Þó nokkrir 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. 
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Hér fyrir neðan er hægt að sjá um hvers konar fall/byltur var að ræða: 
 

Tegundir byltna 
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Hér fyrir neðan má sjá hversu margir íbúar áttu 1-12 byltur á árinu 2021. Langflestir af þeim 
61 sem duttu árið 2021, duttu einu sinni. 
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MARKVISS LAGFÆRING 
 

 

1. Upplýsa og fræða starfsmenn um ferli atvika 
 

Upplýsa og fræða starfsmenn í meira mæli afhverju við viljum atvikaskrá hluti, hvað á að 
atvikaskrá og í hvaða ferli fara atvikaskráningar. Hver á að atvikaskrá og hver ber ábyrgð. 
Þannig aukum við þekkingu starsfmanna og traust á atvikaskráningum almennt og mikilvægi 
þess að hjálpast að við að tryggja öruggt umhverfi fyrir alla. 

2. Fræðsla um byltuvarnir 
 

Markviss fræðsla annars vegar til hj.fr. og hins vegar annarra starfsmanna um byltuvarnir í 
heild sinni og hvernig við í sameiningu getum hjálpast að við að vera vakandi fyrir áhættu á 
byltum og komið í veg fyrir þær. Byltur er gríðarlega stór hluti af atvikaskráningum og geta 
haft alvarlegar og varanlegar afleiðingar fyrir íbúana. Við þurfum því að leggja enn meiri 
áherslu á forvarnir og koma í veg fyrir byltur. Mikilvægt er að halda sérstaka fundi með hj.fr. 
þar sem forvarnir eru skipulagðar. 

3. Yfirfara verklag tengt lyfjaöryggi 
 

Fara þarf sérstaklega yfir verkferla tengt lyfjum, lyfjavinnslu og vinnubrögðum. Samræma 
enn frekar vinnubrögð og lyfjaherbergi á milli hæða til að tryggja öryggi og skilvirka vinnu 
hj.fr. inná herberginu. Funda með hj.fr. sérstaklega um lyfjaöryggi og fara yfir Emed kerfið 
og hugsanlegar áhættur eða áskoranir tengda lyfjaöryggi og að taka inn nýtt kerfi og þjálfa 
nýja í kerfinu. Fara þarf sérstaklega yfir og undirstrika verklagslegur um meðferð 
verkjaplástra. 

4. Öryggisvika 
 

• Hafa öryggisviku einu sinni á ári fyrir sumarið. Áhersla lögð á atvik, atvikaskráningu, 
forvarnir og fræðslu tengt öryggi á vinnustað og öryggi íbúa. 

• Einn fundur í öryggisvikunni sem starfsmenn eru boðnir á og umræðuefnið er 
„hvernig getum við bætt öryggi starfsmanna/íbúa“ 

• Einblína sérstaklega á byltur og lyfjaöryggi. 
 
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. Endurskoða núverandi skráningarblöð/form m.t.t. að það sé aðgengilegt og taki í 
heildina örugglega til allra tegunda atvika og næratvika. 
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Vinnuslys 

Árið 2021 voru 6 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 
(pappírseyðublað) sem vinnur úr upplýsingunum, tilkynnir til viðeigandi aðila. 

 

Útskýring 
Þessi sex atvik leiddu til veikinda í samtals 15 daga í heild og var um atvik tengt 
aðhlynningu, stunguóhapp og fall á leið í vinnu. 

 

MARKVISS LAGFÆRING 
 

 
 

1. Auka skilvirkni við skráningu atvika starfsmanna 

Innleiða skilvirkari leið til að skráning atvika sé starfsmönnum aðgengilegri og gefa þar með 

skýr skilaboð um mikilvægi þess að öll atvik séu skráð. Vinna að því að innleiða rafræna 

slysaskráningu starfsmanna sem myndi einfalda starfsmönnum og stjórnendum að skrá atvik 

og fylgja þeim eftir rétta leið. Von er á einu slysaskráningarkerfi fyrir landið frá Embætti 

landlæknis. Einnig mikilvæg að horfa meira til næratvika sem hafa ekki verið skráð 

markvisst og fylgja þeim eftir til að koma í veg fyrir slys. 

2. Skrá öll vinnuslys starfsmanna 

Upplýsa starfsmenn meira um hvar og hvernig og hvenær eigi að skrá vinnuslys og hver 

tilgangurinn með því sé. Hvetja stjórnendur til að vera meira á varðbergi gagnvart 

vinnuslysum og tryggja að þau séu ávalt vel skráð og fá starfsmenn í meira mæli til liðs við 

stjórnendur við að standa vörð um vinnuöryggi okkar allra. 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 við vinnu. 

 
3. Líkamsbeiting – rafræn fræðsla 

Þróa rafræna fræðslu í líkamsbeitingu til að tryggja að starfsmenn geti aflað sér þekkingar 

allan ársins hring á einfaldan hátt samhliða því að hafa verklega kennslu reglulega. 
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Viðhorfskannanir meðal íbúa og aðstandenda árið 2021 

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 var gerð feb-maí árið 2021 og voru 61 íbúi/aðstandandi sem svaraði 
könnuninni. Einnig voru húsfundir haldnir með öðru sniði en vanalega vegna covid og 
sóttvarnarhólfa en var samt sem áður mjög góðir fundir. Ekki náðist að halda íbúaþing. Hér er 
hægt að sjá niðustöður viðhorfskönnunar ársins 2021:  https://www.soltun.is/gaedi-

 rannsoknir-og-ferlar/innra-eftirlit/kannanir/

Helstu niðurstöður viðhorfskönnunar íbúa og aðstandenda voru : 
 

- Nánast allir þátttakendur upplifðu mjög góðar eða góðar móttökur við komu á 
hjúkrunarheimilið og 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. Það var þó 
aðeins minnkandi en mjög ásættanlegar niðurstöður. 

- Þeim fannst öryggi við hjúkrun 100%. 
- Um 80 % fannst þeir vera virkir þáttakendur í ákvarðantöku um meðferð. 
- Aðeins færri töldu sig árið 2021 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, djákna, ræstingar og 

eldhúss voru góð og voru niðurstöðurnar svipaðar en aðeins fleiri gefa okkur nú 
gult/rautt spjald þó að það sé mjög lítill hluti. 

Heildarniðurstöðurnar á viðhorfskönnun íbúa og aðstandenda kom 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 miðað við þær aðstæður sem hafa verið í 
kringum heimsfaraldurinn. 

 
 
 
 
 
 

ÞJÓNUSTUKANNANIR 
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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  2021 

Starfsánægjukannanir eru gerðar reglulega. Að þessu sinni var starfsánægjukönnunin með 
rafrænum hætti inná surveymonkey.com í samræmi við markmið þessa árs að draga úr 
pappírsnotkun, gera könnunina aðgengilegri og einfaldari og nýta rafræna möguleika. 

Könnunin fór fram á tímabilinu 12 apríl - 2. maí 2021 og var send á alla starfsmenn í gegnum 
tölvupóst og sem „tengill“ inná workplace (ekki allir á workplace). Könnun ítrekuð nokkrum 
sinnum á tímabilinu. Samtals svöruðu 85 starfsmenn á þessum stutta tíma. 
Hlutfall þeirra sem svara þessari könnun eru 42% starfsmenn í umönnun, 22% 
hjúkrunarfræðingar , 12% merkja við annað, 8 %sjúkraliðar, 7% starfsmenn í ræstingu og 
íbúaeldhúsum og 5% félagsliðar. Töluvert fáir svara í ræstingu og íbúaeldhúsum og gæti 
það verið vegna tungumálakunnáttu og þarf að huga betur að því við næstu könnun. 

Þeir sem svöruðu höfðu 36% unnið í fimm ár eða lengur, 20-22% unnið lengur en þrjú ár, 
lengur en eitt ár og innan við eitt ár. Ánægjulegt var að sjá hversu margir á sínu fyrsta 
starfsári á Sóltúni svöruðu. 

 
 

Heildarniðurstöður má sjá hér: 
 

- Stolt af vinnustaðnum, áreiðanleiki og traust til vinnustaðarins mælist mjög hátt 
eða yfir 90%. Einnig er svipað hlutfall sem myndi mæla með vinnustaðnum við 
aðra. 

- 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. 

- Varðandi álag í starfi voru 68% sammála um að það væri að jafnaði viðunandi. 15% 
sögðu nei og rúm 15% sögðu hvorki né. 

- Varðandi stuðning yfirmanns í starfi og virðingu í samskiptum að þá er það í heildina 
gott en tölurnar eru örlítið lækkandi áfram og í heildina er tæplega 20% starfsmanna 
sem finnst rými til bætinga. 

- 76% segja yfirmann sinn taka tillit til jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs. 
- Almennt eru starfsmenn mjög ánægðir með virðingu og stuðning samstarfsmanna. 
- 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. 

- 83 % voru mjög sammála eða frekar sammála um að hlakka til að fara í vinnuna og 
um 94% voru almennt ánægðir í starfi. 

- 47% finnst starfsmannasamtölin gagnleg en 24% hafa ekki farið í starfsmannasamtal 
sem er eðlilegt miðað við að um 20% svarenda hafa verið í minna en eitt ár í starfi. 

- Um 90% starfsmanna skoða almennt á fréttir og tilkynningar á workplace eða 
stundum sem er jákvætt. 

- Ný spurning kom inn fyrir þetta ár hvort upplýsingagjöf um mikilvæg málefni væri 
fullnægjandi og voru 63% sem svöruðu játandi. Þarna er sóknarfæri fyrir Sóltún. 
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- 75% töldu sig fá næga fræðslu og þjálfun til að sinna starfinu. Það hefur verið minni 
fræðsla vegna heimsfaraldurs sem hefur áhrif þarna. Einnig komu fram mjög 
nytsamlegar upplýsingar varðandi hvernig og hvaða fræðslur starfsmenn óska frekar 
eftir. 

- 91% upplifðu öryggi á vinnustaðnum. 
 
 

Í skriflegum svörum starfsmanna komu nokkur þemu í ljós sem að starfsmenn tjáðu sig um. 
1.Vinna meira sem heild, samvinna, gleði 
2. Þjálfa/kenna starfsfólki betur 
3. Horfa meira til matarsóunar/flokkunar 
4. Bæta mönnun 
5. Þættir tengt stjórnun (gera meira fyrir starfsfólkið, samhæfa betur vinnubrögð á milli 
svæða, vinnuaðstaða og vaktaplan 
6. Upplýsingamiðlun 

 
Almennt voru niðurstöður þessarar starfsánægjukönnunar mjög góðar og sýna að vel er hlúð 

að starfsfólki og langflestir upplifa ánægju í starfi og hlakka til að fara í vinnuna. Það skiptir 

gríðarlega miklu máli og sýnir að hér er gott að starfa. Það eru sóknarfæri fyrir stjórnendur 

að huga enn betur að upplýsingamiðlun og skoða vel stjórnunina m.t.t. að starfsmenn upplifi 

meiri virðingu, stuðning í starfi og skilning á jafnvægi milli vinnu og einkalífs til að mynda 

með skipulagðri vaktaskýrslurgerð. Ná þarf fræðslunni í gang aftur eftir erfiða tíma tengt 

takmörkunum sem hefur komið í veg fyrir að miklu leyti formlega fræðslu til starfsmanna. 
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milli 
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MARKVISS LAGFÆRING 
 

1. Stuðningur við stjórnendahópinn 
Halda áfram að styðja og styrkja stjórnendahópinn. Árið 2021 hefur verið mjög 
krefjandi og annasamt hjá stjórnendum. Þeir hafa þurft að aðlaga sig breyttum 
aðstæðum vegna COVID-19 og leiða starfsmenn, íbúa og aðstandendur í gegnum 
erfiða tíma. Á sama tíma hafa ný verkefni komið inn t.d. betri vinnutími og nýir 
kjarasamningar og breyttar kröfur starfsmanna til vinnutíma sem er breyting og reynir 
á. 
Tillaga: Koma inn með markvissari fræðslu til stjórnenda um það sem er í 
brennidepli hverju sinni til að styðja við stjórnendur í starfi. Vanda okkur enn betur 
þegar litlar sem stærri breytingar eru gerðar á skipulagi, verkferlum eða öðru að 
upplýsa og þjálfa stjórnendur betur til að takast á við það og gera það í öruggum 
skrefum. Bjóða stjórnendum nokkur skipti í markþjálfun eða stjórnendaráðgjöf yfir 
árið. 

 
2. Efla leiðtoga 

Efla leiðtoga innan starfsmannahópsins almennt, því fleiri leiðtogar og fyrirmyndir 
því sterkari verður hópurinn. Þörf er á að auka umræðu um mikilvægi starfsmanna 
sem leiðtoga. 
Tillaga: Efla þarf þá leiðtoga sem eru fyrir og að fjölga þeim innan teymisins sem 
hafa þá eiginleika að vera leiðtogar og hafa jákvæð áhrif á teymið og 
vinnuumhverfið.Það væri hægt að vera með fræðslu og að allir stjórnendur hafi tæki 
og tól og þekkingu til að efla sína leiðtoga, koma auga á upprennandi leiðtoga innan 
hópsins og styrkja þá. 

 
3. Styrkja 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. 
Tillaga: Samskiptasáttmáli 

 
4. 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. 
Tillaga: Fræða þarf betur  um hvernig setja má inn óskir í Mytimeplan og meta 
mönnunarþörf  á vaktir. 

 

5. Upplifun starfsmanna á álagi 
COVID-19 heimsfaraldur haft mikil áhrif á vinnuumhverfi starfsmanna Sóltúns og 
hefur mögulega áhrif á upplifun starfsmanna á álagi á vinnustaðnum. Starfsmenn hafa 
þurft að notast við grímu í vinnunni, vera sérstaklega varkár innan sem utan 
vinnustaðarins og vinna oftar en áður á vöktum þar sem eru færri að vinna en lagt er 
upp með. 
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Tillaga: Með því að efla samskipti, styrkja teymisvinnu og efla og uppgötva 
leiðtogahæfni starfsmanna erum við jafnóðum að hafa áhrif á upplifun starfsmanna að 
einhverju leyti á álagi. Einnig er mikilvægt að leggja áherslu á fyrir árið 2022 að nýta 
hvert tækifæri til að hafa gaman í vinnunni og skipuleggja viðburði eða aðstæður þar 
sem starfsmenn geta hist utan vinnu. Einnig huga að litlu þáttunum sem við getum 
breytt m.t.t. álags. Styðja við stjórnendur við að bæta skipulag og stuðning við 
starfsfólk til að minnka álag og gera vinnuna skilvirkari og einfaldari. 
Halda námskeið annarsvegar fyrir stjórnendur og hinsvegar fyrir hj.fr. og starfsmenn í 
að efla leiðtogahæfni hvers og eins. Finna leiðtogann í sjálfum sér. 
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LÆKNAÞJÓNUSTA 

 
 

Hér á eftir verður farið yfir nokkra þætti innan starfseminnar sem mikilvægt er að skoða m.t.t. 
gæða og öryggis. 

 
 

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. Það eru um 10 læknar sem skipta með sér vikunum. 

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. 

 
3. Skráning í Sögu sjúkraskrárkerfið 

Undirstrika áfram mikilvægi skráningar dagnóta lækna í Sögu. 
 

4. Skráning í Emed utan Sóltúns 
 
 

Mikilvægt er að fundin sé lausn á því að lyfjafyrirmæli/breytingar sem eru gerðar símleiðis 
komist strax inní Emed kerfið þannig að hægt sé líka að kvitta fyrir gjafirnar. Þannig er tryggt 
að rétt lyfjafyrirmæli séu ávallt inní Emed kerfinu í rauntíma - Origo eru að reyna finna 
lausnir á þessu. En þær hafa ekki komið ennþá. 

UMBÆTUR OG VINNULAG 
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ELDHÚS 

HÚSUMSJÓN OG RÆSTING 

SKRIFSTOFAN 

 
 

Árið 2021 var mjög litað af COVID og takmörkunum sem hafði mikil áhrif á stoðþjónustuna 
almennt. Því var mjög breytileg þjónusta yfir árið eftir því hverjar takmarkanirnar voru og 
hvernig staðan var í húsinu. Íbúar fengu minni/annars konar þjónustu en allt var reynt að gera 
til að mæta þörfum þeirra og aðlaga eftir bestu getu. Notast var í mun meira mæla við 
rafrænan máta þar sem íbúar fengu t.d. hugrækt, guðþjónustu, helgistundir, bókalestur og 
annað í gegnum sjónvörpin. Reynt var því að veita þjónustu eins vel og hægt var en þó oft 
með öðrum hætti. 

 

Í septemeber 2021 greindust 2 einstaklingar sem tengjast Sóltúni með Salmonellu af sömu 
tegund, 1 íbúi og 1 starfsmaður. Um var að ræða salmonellu thypimurium af sömu genatýpu 
og hafði greinst hjá nokkrum Íslendingum til viðbótar og er einnig valdur að sýkingum í 
Hollandi og fleiri löndum. Vegna þess að bakterían er að greinast erlendis beindist athyglin 
að innfluttum matvælum. Ekki tókst að uppræta sýkinguna hér á Sóltúni og embætti 
landlæknis í samstarfi við yfirmann eldhússins fóru yfir matseðla og verklag tengt hreinlæti. 

 

Starfsemi hefur haldist stöðug yfir árið. Sóltún 2 fasteign ehf. tók árið 2021 við viðhaldi á 
húsnæði sem er þá ekki lengur í höndum húsumsjónar annað en að tilkynna þeim ef eitthvað 
þarf að yfirfara og laga. Breytingar í vinnslu tengt tölvukerfum og hýsingu efnis á staðnum. 

 

Launavinnslan færðist frá KPMG yfir til rekstrarfélags íslenskra fjárfestinga. Reyndist það 
viðamikið verkefni og komu upp mörg vandamál. 

Betri vinnutími tók gildi 1. maí 2021 sem hafði í för með sér mestu kjarasamningsbreytingar 
sem hafa verið í áratugi. Á það við um öll stéttarfélögin. Þetta hefur óneitanlega valdið miklu 
álagi á stjórnendahópinn þar sem um flókið verkefni er að ræða og miklar breytingar. 

IÐJUÞJÁLFUN-DJÁKNI- SJÚKRAÞJÁLFUN 
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Covid-19 heimsfaraldur hafði töluverð áhrif á starfsemi ársins 2021. Fyrsta smit hjá íbúa kom 
upp í ágúst 2021 en á því ári hafði sóttkví mikil áhrif á fjarveru starfsmanna og í einstaka 
tilfellum covid smit í þeim hópi. Þetta hafði áhrif á heimsóknir og takmarkanir á stoðþjónustu 
og aðra viðburði í húsinu. Einnig var hvert sambýli að miklum hluta ársins eitt sóttvarnarhólf 
sem takmarkaði enn frekar ferðir stoðþjónustunnar um húsið. Engin andlát hjá íbúum urðu 
árið 2021 vegna covid og almennt gekk mjög vel að annast smitaða íbúa og að tryggja 
grunnþarfir þeirra og mönnun almennt. Takmarkanir innanhús og utan höfðu því áhrif á íbúa 
og aðstandendur en einnig á starfsmenn m.t.t. félagslegs vinnuumhverfis og fræðslu og 
annars konar gæðastarfi og hópavinnu. Mikið var fundað á TEAMS á milli stjórnenda sem 
gekk ágætlega. Bólusetningarstaða íbúa og starfsmanna er mjög góð sem er mikilvægt. 
Heimsfaraldurinn hafði því áhrif á þá þjónustu sem var veitt en ekki eru merki þess að þessar 
aðstæður hafi haft teljandi áhrif á gæði hjúkrunar á árinu 2021. En vissulega hafði þetta mikil 
áhrif á þá þjónsutu sem fólk fékk frá stoðþjónustunni og félagslega nálgunin var mjög 
takmörkuð. 
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Ítarupplýsingar eru á www.soltun.is 
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http://www.soltun.is/
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