
    Íbúar á hjúkrunarheimilum eru fjölveikir, veikburða og á 
mörgum lyfjum. Meðalaldur er um 84 ár. Þeir eru í áhættuhóp 
að verða fjötraðir og oft er ekki greint á milli  fjötranotkunar og 
öryggisútbúnaðar. Notkun fjötra getur haft alvarlegar 
afleiðingar s.s. valdið slysum og dregið úr lífsgæðum. Til að 
sporna gegn notkun fjötra og hvers konar höftum var sett á fót 
gæðateymi  til varnar fjötrum 2004. Gæðateymi hefur sett 
fram  gæðastaðal um varnir gegn fjötrum og hvers kyns 
höftum og  gefið út leiðbeiningar til íbúa og ættingja, sem 
hefur m.a. að geyma upplýsingar um forvarnir og upplýst 
samþykki um notkun öryggisútbúnaðar. Algengt er að íbúar 
hjúkrunarheimila vilji hafa rúmgrindur og belti í stól til að 
tryggja öryggi sitt.  Allir rafknúnir hjólastólar og hæginda-
hjólastólar koma með öryggisbeltum. Ársfjórðungslega er farið 
yfir niðurstöður RAI-mælinga og skoðuð nánar þau atvik sem 
upp hafa komið. Teymið fer yfir samspil heilsufars, lyfjagjafar, 
notkunar hjálpartækja , virkni  og  umhverfis, auk þess að veita 
ráðgjöf og stuðning  ef með þarf.  Sóltún  hefur náð góðum 
árangri í forvörnum gegn fjötrum og eru þeir ekki notaðir. 
Öryggisútbúnaður er hins vegar notaður og þá með upplýstu 
samþykki  íbúa og fjölskyldu.  

 
 
• 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  ákvarðanatöku um  notkun öryggisútbúnaðar. 
• Starfsfólk er öruggt í starfi þegar íbúar eru með viðeigandi 

öryggisútbúnað. 
• Ákvaðanataka er skráð og starfsfólk, aðstandendur og íbúar 

upplýstir um hana. 

 
 
 
• 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.   

    

    Á tímabilinu 2004-2012 voru framkvæmd 2.515  RAI-möt.  
     
    Á Sóltúni voru vísbendingar um að 5 -10% íbúa væru fjötraðir eða 

notuðu öryggisútbúnað, byggt á 2.515 RAI- mötum árin 2004-2012. 
Við reglubundna rýningu í niðurstöður reyndist um notkun 
öryggisútbúnaðar að ræða í öllum tilvikum. Frá árinu 2004 hefur 
upplýst samþykki legið til grundvallar á notkun öryggisútbúnaðar. 
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Mynd 6. Sýnishorn úr Leiðbeiningum um varnir gegn höftum sem 
gefin var út árið 2004. Sjálfsákvörðunarréttur íbúa er virtur að 
undangenginni fræðslu um valkosti.  Ef íbúi er ekki fær um að taka 
afstöðu er ákvörðun um notkun öryggisútbúnaðar tekin með 
nánustu aðstandendum og skrifað er undir upplýst samþykki. 

Mynd 1. Hjúkrunarþyngdarstuðull  Sóltúns var mun hærri en 
meðaltal hjúkrunarheimila  á Íslandi og hærri en áætlað var fram 
til 2008, en þá var gerð breyting á Vistunarmatsreglugerð og fólk 
með hærri þyngdarstuðul fór í auknum mæli á fleiri 
hjúkrunarheimili. Sóltúns mældist áfram hærra en meðaltalið. 

Skipulagt gæðaumbótastarf eflir lífsgæði íbúa á hjúkrunarheimilum og árangur þess eykur starfsánægju. 
Gæðastaðall um varnir gegn höftum tryggir íbúum að reglubundið er farið yfir notkun öryggisútbúnaðar til að 
tryggja að fólk sé ekki fjötrað. 

Tafla 1. Mönnunarsamsetning  er 61% með fagmenntun og  9% með 
starfsmenntun, 30% ófaglærðir.   
Myndin sýnir starfsfólk í beinni þjónustu við íbúa. Annað fagfólk * eru 
t.d. þroskaþjálfar, hjúkrunar- og læknanemar. Sérfræðingar** eru 
sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, djáknar, næringarrekstrarfræðingur. 
Hjúkrunar- og umönnunarklukkustundir á sólarhring  per íbúa er 5,48 í 
Sóltúni. Mönnunarsamsetning á 34 hjúkrunarheimilum á Íslandi 
2010*** (Ríkisendurskoðun 2012).  
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Mynd 3. Starfsmannavelta hefur verið undir 12% frá 2007 

Mynd 5. Hjúkrunarvöktunarkerfið Vökull. Notkun 
kerfisins er einstaklingsbundin og í samræmi við þörf.  
Hún er þá skráð sem meðferð í hjúkrunaráætlun. 
Kerfið kemur boðum  til starfsfólk  þegar   íbúi sem 
þarfnast aðstoðar við hreyfingu  þarfnast þess, eins 
getur kerfið greint vísbendingar um óróleika, ráf og  
bleytu í rúmi sem gefur starfsfólki til kynna að aðstoðar 
er þörf. Það kemur m.a. í veg fyrir að notkun fjötra 
komi til álita og tryggir öryggi. 

Sóltún Ísland*** 

Hjúkrunarfræðingar 18,3% 13,4% 

Sjúkraliðar 30% 22% 

Annað fagfólk* 8,7% 3,7% 

Félagsliðar 9%   

Ófaglærðir 30% 61% 

Sérfræðingar** 4%   

Mynd 2. Vísbendingar.  Reglubundin skoðun gæðateymis á niðurstöðum 
gæðavísis sýnir að fjötrar eru ekki notaðir í Sóltúni.  Aukin notkun 
hjólastóla ekki síst rafknúinna þar sem fólk notar öryggisbelti  sem það 
getur ekki í öllum tilvikum losað sjálft eykur skor í gæðavísinum um 
algengi daglegra fjötrar eða öryggisútbúnaðar.  Öryggisbeltin eru 
nauðsynleg hjá fólki sem ferðast um í bíl og er í hjólastól, hvort sem 
stólinn er rafknúinn eða ekki. Aukning hefur verið á slíkri notkun frá 
árinu 2008. Ávallt liggur fyrir upplýst samþykki um notkun öryggisbeltis í 
hjólastólum. 

Mynd 4. Niðurstöður gæðavísis Sóltúns borið saman við viðmið 
Embættis landlæknis.  Sóltún mælist öll árin innan viðmiðanna. 

Embætti landlæknis= 
Efra er lélegt viðmið= 12,1 
Neðra er gott viðmið = 3,1 
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