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Útdráttur
Bakgrunnur. Öldruðum fer fjölgandi ár frá ári og hefur þörfin fyrir þjónustu í heimahúsi aukist í
takt við það. Krafan um að heilbrigðisstofnanir veiti gæðaþjónustu og fé sé vel varið er mikil og
eykst stöðugt. Með tilkomu gæðavísa Resident assessment insturment – Home Care (RAI-HC)
matstækisins opnast möguleikar á að meta gæði þjónustunnar hvernig má auka þau.
Tilgangur: Að rannsaka hvort hægt væri að hafa áhrif á gæði þjónustu með því að veita starfsfólki
fræðslu sem unnin hafði verið fyrir matstækið .
Aðerð: Rannsóknin var megindleg íhlutunarrannsókn sem fylgdi fyrir- eftir rannsóknarsniði án
samanburðarhóps. Gögnin voru byggð á upplýsingum úr RAI-HC gagnagrunninum frá
31skjólstæðingi heimahjúkrunar. Skoðaðar voru vísbendingar um gæði heimahjúkrunar, fyrir og
eftir íhlutun. Starfsfólk tók þátt í ákvörðunum varðandi val á gæðavísum.
Niðurstöður: Meðalaldur þátttakenda í rannsókninni var 79,2 ár, lægsti aldur var 60 ár og hæsti
aldur 94 ár, meirihlutinn var konur og bjuggu 51,6% einir. Meðaltími skjólstæðinga í heimahjúkrun
var 2 ár og 5 mánuðir. Niðurstöður gáfu vísbendingar um að hægt væri að hafa áhrif á hluta
gæðavísanna með fræðslu, eina marktæka niðurstaðan sem birtist var í tilfelli gæðavísisins algengi
bylta. Hinir tveir gæðavísarnir sem íhlutun beindist sérstaklega að lækkuðu hlutfallslega þó að
munurinn væri ekki marktækur. Sjö af þeim tíu gæðavísum sem íhlutun beindist ekki að sýndu
vísbendingar um breytingar til hins betra.
Ályktanir: Það virtust vera vísbendingar í gögnunum um að fræðsla hefði áhrif á gæði
þjónustunnar til hins betra og hjálpaði til við umbótarvinnu. Það var áhugavert að sjá að
vísbendingar voru um að fræðslan hefði áhrif á aðra gæðavísa en hún beindist sérstaklega að.
Starfsfólk var áhugasamt og vildi taka þátt og hafa áhrif á sína vinnu til hins betra. Niðurstöður
gáfu vísbendingar sem gætu nýst fleiri heilsugæslustöðvum við sína umbótavinnu.
Lykilorð: Aldraðir, RAI-HC, RAI-HC gæðavísar (RAI-HC-QI), íhlutun, MDS-HC

Abstract
Background: Every year the elderly polulation is increasing and the need for home care is
therefore growing. There is a steadily increasing demand for quality health care services and that
the money provided is well spent. The availability of the Resident Assessment Instrument - Home
Care (RAI-HC) opens possibilities to identify and evaluate the quality of care provided and how to
enhance that care.
Objectives: The aim of the study was to investigate whether it was possible to have an effect on
the quality of the service by training the home nursing personnel based on the guidelines for the
assessment instrument.
Methods: A quantitative intervention study was carried out, both before and after the home
nursing personnel received instruction. The data were based on the responses to the RAI-HC of 31
participants who had received home nursing care. The home nursing staff participated in decisions
regarding the selection of the quality indicators.

Results: The average age of participants in the study was 79.2 years, the lowest 60 and the oldest
94.The majority were women and 51.6% were living alone. The average time that the client had
been using home care was 2 years and 5 months. The results indicated that it was possible to affect
some of the indicators through education, though the only significant result was the reduction in
the prevalence of falls. The other two quality indicators that intervention was directed at decreased
proportionally, though the difference was not significant. Seven of the ten indicators that
intervention was not directed at showed indications of changes for the better.
Conclusion: There seemed to be an indication in the data that the training had an impact on the
quality of service for the better and helped in carrying out improvements. It was interesting that
there seemed to be indication that training also had an effect on indicators other than those that
were specifically targeted. The staff were interested and wanted to participate and to improve their
work. The results provide indications that can be used by public health centers in their efforts to
improve their services.
Keywords: elderly, RAI-HC, RAI-HC Quality indicator (RAI-HC-QI), intervention, MDS-HC
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Kafli 1 - Inngangur
Krafa um gæði heilbrigðisþjónustu sem veitt er hefur aukist, bæði frá þjónustuþegum og
þjónustuveitendum. Fram á síðustu ár hefur verið erfitt að framkvæma mælingar sem segja
til um gæði þjónustunnar. Með innleiðingu á RAI matstæki (Resident Assessment
Instrument) í heilbrigðisþjónustu hefur þessi möguleiki opnast. Hjúkrunarheimili hafa
notað RAI matstækið um árabil og er nú verið að prófa sérstaka útgáfu þess fyrir
heimaþjónustu. Til að greina viðfangsefnið er fjallað um bakgrunn verkefnisins og tilgang
rannsóknarinnar, rannsóknarspurningar og tilgátur eru settar fram, færð eru rök fyrir vali á
rannsóknaraðferð og takmarkanir rannsóknarinnar reifaðar.

Bakgrunnur viðfangsefnis
Með lengri ævi og lækkandi fæðingartíðni hefur aldurssamsetning þjóðarinnar breyst. Á 20
árum, frá árinu 1991 – 2011, hefur hlutfall 67 ára og eldri aukist úr 9,3% í 10,6% á Íslandi,
í dreifbýlinu jókst hlutfallið úr 8,7 í 11,2% (Hagstofa Íslands, e.d.). Í skýrslu Sorenson
(2007) sem fjallar um mælingar á gæðum þjónustu (quality of care mesurement) fyrir
aldraða, kemur fram að á árunum 2004-2050 sé áætlað að íbúum 65 ára og eldri í
heiminum fjölgi um það bil 77% og hraðast fjölgi í hópi 80 ára og eldri. Þessi íbúaþróun
getur haft í för með sér að þeir sem annast þjónustu til þessa aldurshóps verði að mæta
kröfum um aukna þjónustu með einhverjum hætti en jafnframt að veita hana á sem
hagkvæmastan hátt. Langtímarannsóknir á öldruðum gefa til kynna að með lengri ævi þá
minnki færnin en það leiðir af sér aukna þörf fyrir þjónustu (Hardly, Dubin, Holford og
Gill, 2004). Eftir því sem einstaklingur verður eldri þarf hann því meiri heilbrigðis- og
félagsþjónustu (Manton og Vaupel, 1995).
Á síðustu tveimur áratugum hefur verið vaxandi krafa um hagræðingu í heilbrigðiskerfinu.
Jafnframt er það stefna stjórnvalda að aldraðir búi eins lengi og unnt er heima (Lög um
málefni aldraðra nr. 125/1999). Þessi þróun krefst þess að gæði þjónustunnar sem í boði er
í heimahúsi sé mikil og uppfylli þjónustuþarfir þeirra sem á þurfa að halda.
Hluti aldraðra sem dvelja heima glímir við margvísleg og fjölþætt heilbrigðisvandamál,
þeir búa við ólíkar aðstæður og eru þarfir þeirra misjafnar. Laslett (1991) er einn þeirra
fræðimanna sem talað hafa um að skipta elsta aldursskeiðinu í þriðja og fjórða
aldursskeiðið, skilgreining hans á fjórða aldursskeiðinu er að það sé lokastig hrörnunar og
ósjálfstæðis sem endar með dauða.
Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar þjónusta við aldraða er metin og skoðuð. Taka
verður tillit til hvar hinn aldraði býr þegar skoðaðir eru möguleikar á búsetu í eigin
húsnæði og hversu hrumur hann er orðinn. Á höfuðborgarsvæðinu stendur
sólarhringsþjónusta til boða en á landsbyggðinni er í flestum tilfellum einungis um
dagþjónustu að ræða. Til að aldraðir komist inn í hjúkrunar- eða dvalarrými þarf að liggja
fyrir færni og heilsumat (Reglugerð um færni og heilsumat vegna dvalar- og
hjúkrunarheimila nr 466/2012). Færni og heilsumatið er unnið af fagfólki sem tilnefnt
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hefur verið af velferðarráðherra til að gegna matsstörfunum og byggir á upplýsingum frá
fagumönnunaraðilum skjólstæðingsins. Til þess að nefndin veiti samþykki sitt þarf
þjónusta í heimahúsi að vera fullreynd.
Á haustmánuðum 2011 var heilsugæslustöðin á Selfossi, ásamt heimaþjónustu
Reykjavíkurborgar tilnefnd af Velferðarráðuneyti sem reynslustöð við prófun á innleiðingu
RAI-HC (Resident Assessment Instrument – Home Care). Heilsugæslustöðin á Selfossi er
með upptökusvæði fyrir 8.685 manns samkvæmt tölum frá 11. nóvember 2013 (Hagstofa
Íslands, e.d.). Svæðið er afmarkað svæði í vestasta hluta heilbrigðisumdæmis Suðurlands
og nær yfir Árborg, Flóahrepp, Grafning og hluta Ölfuss eða frá Selfossi að Kögunarhóli
(mynd 1).

Mynd 1 Þjónustusvæði heilsugæslunnar á Selfossi (rautt) er hluti af heilbrigðisumdæmi
Suðurlands (grænt).
Heimahjúkrun hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár og hefur stöðin unnið sérstaklega að
því að finna þá einstaklinga sem gætu verið í þörf fyrir þjónustu með því að bjóða öllum
íbúum á upptökusvæði stöðvarinnar, 80 ára og eldri, heilsueflandi heimsókn frá
hjúkrunarfræðingi. Með þessu hafa fundist nokkrir einstaklingar sem búið hafa afskekkt og
verið í mikilli þörf fyrir þjónustu og í sumum tilfellum hefur húsnæði ekki verið hæft til
búsetu. Hafa þessar heimsóknir orðið til þess að þessir einstaklingar njóta nú þjónustu
heimahjúkrunar. Boðið er upp á dagþjónustu hjúkrunarfræðinga á þessu svæði en
sjúkraliðar ganga kvöld- og helgarvaktir í viðbót við dagvaktirnar. Það að
hjúkrunarfræðingar eru eingöngu á dagvöktum hamlar því að mjög veikir einstaklingar geti
dvalið í heimahúsi. Félagsleg heimaþjónusta hefur einungis verið í formi dagþjónustu þar
til í febrúar 2013 þegar sveitarfélagið Árborg hóf að veita kvöldþjónustu. Undanfarin ár
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hefur mikill niðurskurður verið bæði hjá sveitarfélögum og í heilbrigðiskerfinu sem hefur
bitnað á þjónustunni, en magn þjónustunnar þyrfti að vera meira og úrræðin fjölbreyttari,
þó hefur stórt skref verið stigið í rétta átt með því að bjóða upp á félagslega heimaþjónustu
á kvöldin.

Greining viðfangsefnis
Þegar farið er af stað í innleiðingu nýrra þjónustuþátta eða meðferðar þá skiptir miklu máli
að vita hvort nýjungin skili því sem til er ætlast. Það er því áríðandi fyrir stjórnendur að
fylgjast vel með og taka þátt í innleiðingu á bættri þjónustu og gera úttekt á gæðunum. Í
RAI-HC matstækinu eru innbyggðir gæðavísar og út frá þeim er hægt að skoða gæði
veittrar hjúkrunar en fræðimenn hafa bent á að það sé hægt að bregðast við því sem betur
má fara í hjúkrunarþjónustunni ef að það er hægt að skoða gæði hennar (Hamric, Spross,
og Hanson, 2009; Chinn og Kramer, 2008). Íslensk gæðaviðmið fyrir RAI-HC gæðavísa
voru skilgreind árið 2011 svo þau eru tiltölulega ný.
Íslenskar rannsóknir vantar á áhrifum íhlutana á niðurstöður gæðavísa í RAI-HC og er því
mikilvægt að slíkt sé skoðað. Ekki fundust erlendar rannsóknir þar sem íhlutanir eru
notaðar til að hafa áhrif á niðurstöður gæðavísa fyrir RAI-HC en rannsóknir eru til um slíkt
fyrir RAI-NH (Resident Assessment Instrument - nursing home). Sýnt hefur verið fram á
hlutfallslækkun um 4 – 41% á fimm gæðavísum á hjúkrunarheimilum í Bandaríkjunum
eftir fræðslu og stuðning til starfsfólks heimilanna (Rantz, Chesire, Flesner, Petroski,
Hicks, Alexander ... Thomas, 2009).
Sambærileg rannsókn á gögnum úr RAI-HC gagnagrunninum hefur ekki verið gerð áður.
Íhlutunarrannsóknir á gæðum heimahjúkrunar, þar sem reynt er að hafa áhrif á gæðin með
fræðslu til starfsfólks, eru takmarkaðar. Hérlendis hafa engar slíkar rannsóknir verið gerðar
og sambærilegar erlendar rannsóknir eru líka af skornum skammti. Það sem fannst var
rannsóknaráætlun frá 2012 sem segir frá áformum um að gera rannsókn á gæðum
heimaþjónustu, skoða á hvort hægt sé að hafa áhrif á gæðin með íhlutun. Íhlutunin er í
formi eftirfylgni en ársfjórðungslega mun hópur fara yfir niðurstöður gæðavísa RAI-HC á
19 stöðvum sem veita heimaþjónustu í Alberta í Kanada og koma með ábendingar um það
sem betur má fara og leiðir til að framkvæma það (Fraser, Sales, O´Rourke og Schalm,
2012). Einnig fannst íhlutunarrannsókn þar sem gæðavísar RAI-NH voru skoðaðir, kannað
var hvort íhlutun í formi stuðnings sérmenntaðra og þjálfaðra öldrunarhjúkrunarfræðinga
hefði áhrif á gæðin til hins betra. Helstu niðurstöður voru að fimm gæðavísar sýndu betri
gæði um 4-41% og er sparnaður talinn vera 1,5 milljarður bandaríkjadala fyrir
heilbrigðiskerfið árið 2006 (Rantz o.fl., 2009).

Tilgangur rannsóknarinnar
Þekking á gæðum hjúkrunar og það að skoða gæðaviðmið getur leitt til breytinga í meðferð
og hjúkrun skjólstæðinga heimahjúkrunar / heimaþjónustu. Það að sjá hvort íhlutun og
umbótastarf getur haft áhrif á gæði þjónustunnar er afar hjálplegt til mótunar starfshátta.
Þessi þekking er því mikilvæg fyrir opinbera aðila sem sjá um skipulagningu
öldrunarþjónustu, stjórnendur stofnana, þá sem starfa í beinni umönnun í heimahjúkrun /
heimaþjónustu og í þróun öldrunarhjúkrunar.
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Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka hvort hægt sé að hafa áhrif á gæði þjónustu með
því að veita starfsfólki fræðslu sem unnin hafði verið fyrir matstækið .
Rannsóknin hefur vísindalegt, hagrænt og heilsufarslegt gildi, niðurstöðurnar geta verið
áhugaverðar þar sem verið er að reyna að leggja grunn að nýju vinnulagi, markvissari
þjónustu og framtíðarrannsóknum. Í RAI-HC gögnum, sem þegar hefur verið safnað,
liggur mikil þekking sem mikilvægt er að nýta skjólstæðingum heimahjúkrunar /
heimaþjónustu til hagsbóta.

Rannsóknarspurningar
1.
Hvernig birtast vísbendingar um gæði heimahjúkrunar í niðurstöðum 13 RAI-HC
gæðavísa fyrir skjólstæðinga heimahjúkrunar heilsugæslunnar á Selfossi?
2.
Hvaða þrjá gæðavísa sem falla utan gæðaviðmiða er gagnlegt að velja til
umbótastarfs og íhlutunar að mati starfsmanna heimahjúkrunar á Heilsugæslustöð Selfoss?
3.
Mun fræðsla til starfsfólks heimahjúkrunar um meðferðarleiðbeiningar inter RAI
lækka hlutfall skjólstæðinga sem eru skráðir með þá þrjá gæðavísa sem íhlutun og
umbótastarf beinist að?
4.
Breytist hlutfall þeirra skjólstæðinga sem eru skráðir með aðra gæðavísa, en
umbótastarf og íhlutun beinist að, á íhlutunartímanum?

Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð
Rannsóknin er framkvæmd samkvæmt megindlegri aðferðafræði þar sem allar upplýsingar
varðandi gæðavísa og gæðaviðmið, sem RAI-HC matstækið inniheldur, koma út sem
tölulegar upplýsingar. Í megindlegri aðferðafræði stýra rannsóknaspurningar tölfræðilegri
úrvinnslu þar sem miðast er við að fá svör við þeim spurningum sem fram voru settar
(Amilía Björnsdóttir, 2003). Mælingar fyrir og eftir íhlutun þar sem sömu skjólstæðingar
eru mældir, ættu að gefa raungóða mynd af því hvort íhlutunin, sem er í formi fræðslu, sé
heppileg aðferð til að bæta gæði þjónustu heimahjúkrunar á Selfossi. Ekki er mögulegt að
hafa samanburðarhóp þar sem að fjöldi skjólstæðinga stöðvarinnar er ekki nægjanlega
mikill.

Skilgreining lykilhugtaka og helstu skammstafanir
Heimaþjónusta
Í þessari rannsókn er orðið heimaþjónusta notað þegar bæði er átt við heimahjúkrun og
félagslega heimaþjónustu. Ef einungis er rætt um hjúkrunarþjónustu er talað um
heimahjúkrun en félagslega heimaþjónustu ef einungis er rætt um félagsþjónustu í
heimahúsi
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Heimahjúkrun
Heimahjúkrun er ætlað að gera þeim sem þjónustunnar njóta kleift að búa heima, við sem
eðlilegastar aðstæður, þrátt fyrir veikindi eða heilsubrest. Heilsugæslustöðvar annast alla
jafna heimahjúkrun (Velferðarráðuneytið e.d.). Heimahjúkrun er veitt af
hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum.
Félagsleg heimaþjónusta
Aldraðir í heimahúsum eiga rétt á félagslegri heimaþjónustu geti þeir ekki hjálparlaust
annast heimilishald og persónulega umhirðu, sveitarfélög veita þessa þjónustu og setja sér
sjálf nánari reglur um framkvæmdina (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr 40/1991).
Félagsleg heimaþjónusta er veitt af félagsráðgjöfum og sérþjálfuðu aðstoðarfólki.
RAI
Resident Assessment Instrument / Raunverulegur aðbúnaður íbúa. Matstæki sem í byrjun
var þróað og ætlað til notkunar fyrir hjúkrunarheimili. Síðar bættust við fleiri svið innan
heilbrigðisþjónustunnar sem nýta RAI líka og er þá upphafsstöfum þess sviðs skeytt aftan
við RAI nafnið.
RAI-NH
Resident Assessment Instrument - Nursing Home / Raunverulegur aðbúnaður íbúa –
hjúkrunarheimili. Matstæki sem notað er til að meta heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúa á
hjúkrunarheimilum.
RAI-HC
Resident Assessment Instrument - Home Care / Raunverulegur aðbúnaður íbúa –
heimaþjónusta. Matstæki sem notað er til að meta heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúa í
heimaþjónustu.
RAI-HC MDS
Minumum Data Set RAI-HC / Gagnasafn RAI-HC matstækisins. Gagnasafn sem inniheldur
helstu þætti fyrir heildrænt mat um aðstæður og ástand fólks í heimahúsi.
RAI-HC QI
RAI-Home Care Quality Indicators / Gæðavísar fyrir heimaþjónustu. Innbyggðir
gæðavísar í RAI-HC matstækinu sem segja til um gæði þjónustunnar sem veitt er út frá
gæðaviðmiðum.
Gæðaviðmið RAI-HC
Gæðaviðmið RAI-HC gefa viðmið um hvort þjónustan er góð eða hvort hana þarf að laga.
Æskilegt er að gæðavísar falli innan gæðaviðmiða.
interRAI
interRai stendur fyrir alþjóðlegan hóp fræðimanna sem hafa unnið að gerð RAI
matstækisins

Takmarkanir rannsóknarinnar
Takmarkanir rannsóknarinnar eru fyrst og fremst smæð úrtaksins það hefði verið mikill
styrkur fyrir rannsóknina ef þátttakendur hefðu verið fleiri. Einnig er þessi rannsókn

5

frumraun rannsakanda og gæti það haft einhverjar takmarkanir í för með sér. Rannsóknin
er með fyrir – eftir rannsóknarsniði vegna þess að hér er um íhlutunarrannsókn að ræða,
það er enginn samanburðarhópur sem takmarkar alhæfingargildi niðurstaðna. Aldraðir sem
njóta þjónustu heimahjúkrunar eru viðkvæmur hópur og á einu ári geta margir þættir í
daglega lífinu haft áhrif á útkomu mælinga án þess að tengjast íhlutuninni. Því getur lengd
á milli mælinga verið skekkjuvaldur (Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch og Westmorland,
1998). Ekki var heldur tekið tillit til hvort breytingar á annarri meðferð en hjúkrun koma
til, eins og til dæmis lyfjameðferð, þetta getur valdið skekkju í mælingum.

Samantekt
Með hækkandi aldri íbúa og áherslu stjórnvalda á að hinn aldraði búi sem lengst í
heimahúsi þarf sú þjónusta sem í boði er að vera skilvirk og gæði hennar góð. Því er
mikilvægt að átta sig á hvernig gæði þjónustunnar eru, sem verið er að veita, en RAI-HC
matstækið sem unnið er með í heimahjúkrun á Selfossi má nýta til að meta gæði. Tækið
hefur innbyggða 13 gæðavísa og hafa gæðaviðmið verið skilgreind sem gefa mynd af
gæðum veittrar þjónustu. Rannsóknin var megindleg íhlutunarrannsókn með fyrir-eftir
sniði og fólst íhlutunin í fræðslu til starfsfólks um þá þætti sem þarf að hafa í huga þegar
valdir gæðavísar birtast. Aðrir gæðavísar sem íhlutun beindist ekki að voru skoðaðir með
tilliti til hvort íhlutunin hefði haft óbein áhrif á þá. Takmarkanir rannsóknar voru helst
smæð úrtaks, enginn samanburðarhópur, frumraun rannsakandans, tímalengd á milli
mælinga og ekki var tekið tillit til mögulegra áhrifa annarrar meðferðar.
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Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun viðfangsefnis
Til að mæta aukinni þörf fyrir þjónustu vegna hækkandi meðalaldurs jarðarbúa hefur
þjónustan í auknum mæli verið að færast út af stofnunum og inn á heimili skjólstæðingsins
(Sorenson, 2007). Það er því mikil ábyrgð sem hvílir á þeim sem veitir þjónustu í
heimahúsi og krafa er um að gæði þjónustunnar sé mikil og mælanleg. Í kaflanum verður
farið yfir forsögu RAI-NH matstækisins sem leiðir svo til þróunar RAI-HC matstækisins.
Fjallað verður um algengustu vandamál sem skjólstæðingar heimahjúkrunar glíma við,
gæðavísa RAI-HC, gæðastjórnun og fræðslu til starfsfólks sem unnin var upp úr
meðferðarleiðbeiningum frá inter RAI hópnum.

Tilurð og þróun RAI matstækisins
RAI matstækið er búið til og þróað fyrir hjúkrunarheimili og er það nefnt RAI-NH (Morris,
Hawes, Fries, Phillips, Mor, Katz ... Friedlob, 1990). Það má segja að forsaga RAI-NH sé
sú að í Bandaríkjunum höfðu rannsóknir á hjúkrunarheimilum sýnt að það skorti á virðingu
fyrir hinum aldraða og þörfum hans, að um ófullnægjandi hjúkrun og umönnun væri að
ræða og að ofbeldi og vanræksla þrifust á sumum heimilunum. Til að bregðast við þessu
ákvað Bandaríkjaþing, árið 1983, að láta gera úttekt á hjúkrunarheimilum. Helstu
niðurstöður þeirrar skoðunar voru að lífsgæði voru ekki fullnægjandi á hjúkrunarheimilum
og gæði umönnunar ekki heldur. Talað var um nauðsyn þess að hafa stífari
reglugerðarramma um rekstur hjúkrunarheimila til að auka gæðin. Það kom fram að
reglugerð væri nauðsynleg en ekki nægjanleg til að auka gæði umönnunar, heldur þyrfti að
útbúa kerfi til að ná fram stöðluðum upplýsingum um íbúa og að kerfið ætti að vera virkt
og lifandi matstæki (Institute of Medicine, 1986). Í framhaldi af þessari vinnu lagði hið
opinbera fram áætlun til umbóta árið 1987 sem kallaðist Omnibus Budget Reconciliation
Act (OBRA-87) og fjallaði um endurskoðun allra meginþátta í starfsemi og rekstri
hjúkrunarheimila með það að aðalmarkmiði að bæta og efla gæði umönnunar. Í rannsókn
þar sem borin voru saman gæði hjúkrunar með tilliti til kostnaðar fyrir og eftir innleiðingu
OBRA-87 kom fram að áætlunin bar árangur. Einnig kom fram að í áætluninni væri lagt
til að þróað yrði alhliða matstæki fyrir hjúkrunarheimili þar sem heilsufar íbúa yrði metið.
Að auki var bent á að með niðurstöðum úr slíku matstæki væri búið að opna á möguleika
til að þróa gæðaviðmið sem stofnanir gætu borið sig saman við auk þess sem hægt væri að
innleiða gæðatryggingakerfi (Kumar, Norton og Encinosa, 2006).
Í skýrslu sem fjallar um þróunarferli RAI kemur fram að markmiðið sé að þróa og búa til
annars vegar gagnasafn (Minimum Data Set – MDS) sem inniheldur þá þætti sem talið er
að nauðsynlegir séu fyrir heildrænt mat á íbúum á hjúkrunarheimilum. Hins vegar þætti
sem notaðir eru til greiningar gagnasafnsins eða matslykla (Resident Assessment Protocols
– RAPs) en matslyklarnir gefa leiðbeiningar varðandi meðferð og taka á helstu
heilsufarsvandamálunum og gefa vísbendingar um ástand íbúanna, segja til um hvaða
vandamál eru til staðar og hvort hætta sé á ákveðnum vandamálum (Morris o.fl., 1990).
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Gagnasafnið/ MDS er sá hluti matsins sem aðrir þættir þess byggja á. Það hefur að geyma
atriði sem lýsa heilsufari og hjúkrunarþörfum skjólstæðinga (Landlæknisembættið e.d.).
Gagnasafn MDS er þróað með það fyrir augum að meta þætti sem gefa heildræna sýn á
virkni íbúa, hvað varðar styrkleika, þarfir og óskir (Hawes, Morris, Phillips, Fries, Murphy
og Mor, 1997). Þróunin felur í sér hugtakaramma, uppkast að matstæki, áreiðanleikapróf
og kennsluefni. Það eru nokkrir meginþættir sem hafðir eru að leiðarljósi við þróunina
(Dellafield, 2008):
 Það á að koma í staðinn fyrir ónákvæmt og ósamræmt mat.
 Það á að hvetja til breytinga og meiri þekkingar á þeim aðferðum sem notaðar
höfðu verið á hjúkrunarheimilum þegar unnið er með upplýsingar sem eru
sértækar fyrir íbúa heimilanna.
 Það á að leiða til betri áætlunargerðar sem síðan leiðir til aukinna lífsgæða.
 Það á að vera lifandi matstæki í stöðugri endurskoðun.
Til að uppfylla þessi skilyrði sem sett höfðu verið þótti afar mikilvægt að upplýsingar
safnsins sneru ekki einvörðungu að hjúkrunarþörfum heldur einnig að sálfélagslegum
þörfum og getu íbúanna til að meðferðaráætlunin gefi sem heildrænasta mynd. Þeir þættir
sem ákveðið hafði verið að gagnasafnið skyldi taka á og innihalda til mælinga voru:
Líkamlega heilsa, sálfélagsleg líðan, virkni, skilningur, næringarástand, heyrn, sjón,
samskiptahæfni, val um afþreyingu, möguleiki til sjálfsumönnunar og vísbendingar um
lífsgæði. Það á að vera hægt að sjá þarfir íbúanna með tilliti til núverandi ástands auk þess
að sjá líkurnar fyrir því að hámarka virkni þeirra. Með þetta fyrir augum átti að verða til
tæki sem hefði þá þætti sem nauðsynlegir voru til að hægt væri að meta íbúa
hjúkrunarheimila á heildrænan máta (Morris o.fl., 1990).
Að þróunarferli MDS gagnasafnsins stóð þverfaglegur hópur sérfræðinga, auk þeirra komu
að ferlinu talsmenn íbúa hjúkrunarheimila og rekstraraðila ásamt sérfræðingum í mæli- og
matstækjum. Í þessu þróunarferli tók gagnasafnið á sig margar breytingar bæði var þáttum
eytt út eða þeim breytt og nýjum bætt inn og þeir yfirfarnir. Í framhaldi af þessari vinnu
voru gerð áreiðanleikapróf bæði á MDS gagnasafninu sem og á matslyklum (RAPs) hjá
600 íbúum á 28 hjúkrunarheimilum víðsvegar í Bandaríkjunum. Auk þessa voru gerðar
tímamælingar á upplýsingasöfnun hjá starfsfólki (Morris o.fl., 1990). Rannsóknir á
próffræðilegum eiginleikum RAI matstækisins hafa sýnt fram á gott réttmæti og
áreiðanleika (Hawes o.fl., 1997). Búið er að fjarlægja þau atriði í gagnasafninu sem ekki
þóttu nauðsynleg við gerð meðferðaráætlana og eru kennslugögn uppfærð til samræmis
við nýjustu útgáfuna (Hawes o.fl., 1997).
Viðfangsefni, Resident Assessment Protocols (RAPs) gegna því hlutverki að tengja
upplýsingarnar úr MDS við ákvörðun um meðferðaráætlunina, má því segja að
matslyklarnir myndi einhverskonar stíg á milli mats og meðferðaráætlunar. „Matslyklar
gefa til kynna hvaða heilsufarsvandamál íbúi á við að glíma og/eða mögulega áhættuþætti“
(Landlæknisembættið e.d.). Matslyklarnir sem þróaðir voru urðu 18 talsins, til þess að
mögulegt væri að greina alla þá þætti sem að ofan getur voru settir inn reikniritar í hvern
matslykil sem fylgdu MDS gagnasafni hvers íbúa. Starfsfólk heimilanna notar svo
sértækari leiðbeiningar sem finnast í RAPSs til að koma auga á mögulega meðhöndlanlega
áhættuþætti og byggja áætlun og þjónustu í samræmi við það (Hawes o.fl., 1997).
„Matslykla má nota sem hjálpartæki við gerð hjúkrunar- og umönnunaráætlana“
(Landlæknisembættið e.d.).
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RAI-HC matstækið
Í framhaldi af þróun og innleiðingu RAI-NH matstækisins hafa verið þróaðar fleiri útgáfur
af RAI matstækinu sem tengjast ólíkum sviðum innan heilbrigðisþjónustunnar, byggja
þessi matstæki á RAI-NH matstækinu. Það sem fjölskylda RAI matstækjanna býður upp á
er samþætt heilbrigðisupplýsingakerfi sem gætt er þeim eiginleika að láta í té
einstaklingsmiðaðar upplýsingar sem spanna greiningu á nauðsynlegri og veittri þjónustu
með það fyrir augum að ná fram sem hagstæðastri umönnunaráætlun. Öll RAI matstækin
eru uppbyggð á sama hátt. Á meðal þessara matstækja er RAI-HC matstækið sem er ætlað
til notkunar fyrir skjólstæðinga heimaþjónustunnar.
Í RAI-HC er lögð áhersla á þá þætti sem tengjast lífsgæðum og virkni einstaklinga sem búa
í heimahúsi og er það ætlað til að meta umönnunarþarfir og heilsufar þeirra. Matstækið er
ætlað fyrir aldraða sem eiga við heilsufarsvandamál að stríða og fatlaða á öllum aldri sem
njóta formlegrar heilbrigðisþjónustu eða aðstoðar heimaþjónustu (Gray, Berg, Fries,
Henrard, Hirdes, Steel og Morris, 2009; Hawes, Fries, James og Guihan, 2007).
Matstæki RAI-HC samanstendur af gagnasafni MDS (Minimum Data Set), viðfangsefnum
CAPs (Client Assessment Protocol), kvörðum, álagsmælingum RUGs (Resource
Utilization Groups) og gæðavísum (Quality Indicators), (Landlæknisembættið, e.d.)
(mynd 2).

Mynd 2 Yfirlitsmynd af þáttum sem RAI matstækið inniheldur og byggir á.
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Matstækið veitir tækifæri til að auka og efla samfellu í umönnun, bæði út frá flæði
þjónustunnar og skilvirkni. Hawes o.fl., (2007) gerðu afturskyggna lýsandi rannsókn þar
sem sérhæfðir hjúkrunarfræðingar söfnuðu upplýsingum hjá 600 einstaklingum. Þar kom
fram að upplýsingarnar sem fást úr matstækinu og eru notaðar við gerð
meðferðaráætlunarinnar miðast við þarfir viðkomandi skjólstæðinga. Markmið RAI er að
leggja mat á umönnunarþarfir skjólstæðinga sem fylgt er eftir með greiningu á
nauðsynlegri og veittri þjónustu með það fyrir augum að ná fram sem hagstæðastri
umönnunaráætlun (Bos, Fritjers, Wagner, Carpenter, Finne-Soveri, Topinkova ... Bernabei,
2007). Fyrsta útgáfa RAI-HC matstækisins (RAI-HC 1,0) var tekin í notkun 1996, síðan
hafa komið fram nýrri útgáfur (Gray o.fl., 2009).
Í leiðbeiningahandbók um gagnasöfnun fyrir heilbrigðis- og félagsþjónustu í heimahúsum
kemur fram að RAI-HC matstækið sé notendavænt, öruggt og einstaklingsmiðað.
Matstækið beinir athyglinni að starfsgetu fólks og lífsgæðum með því að meta þarfir,
styrkleika og óskir þess. Tækið samanstendur af tæplega 300 spurningum sem
hjúkrunarfræðingar afla svara við, á heimili einstaklingsins, bæði með beinum spurningum
og með klínísku mati (Morris, Berg, Björkgren, Finne-Soveri, Fries, Frijters ...
Szczerbinska, 2011).
Upplýsingasöfnunin er mikilvæg og er hornsteinn þess að meðferðaráætlun verði sem best
úr garði gerð. Mikilvægt er að þeir hjúkrunarfræðingar sem sinna upplýsingasöfnuninni fái
þjálfun til að áreiðanleiki upplýsinganna verði sem mestur. RAI mat á að vera framkvæmt
af þjálfuðu fagfólki sem hefur samráð við alla þá sem koma að skjólstæðingnum og við
skjólstæðinginn sjálfan. Auk þess þarf að fara yfir öll tiltæk gögn sem til eru um
skjólstæðinginn, svo sem sjúkraskrá, til að fá heildræna mynd af honum (Gray o.fl., 2009).
Undantekning er örfá atriði sem skjólstæðingurinn einn getur svarað en það eru til dæmis
eigin líðan og eigin skoðun á heilsufari. Ef um ræðir greindarskertan eða minnisskertan
skjólstæðing hvílir enn meiri ábyrgð á matsaðilanum að meta og greina. Sýnt hefur verið
fram á að þær upplýsingar sem safnað hefur verið eru áreiðanlegar (Gray o.fl., 2009).
Þetta samræmist niðurstöðum úr rannsókn Egan, Wells, Byrne, Jaglal, Stolee, Chesworth
og Hillier (2009) um ferli ákvarðanatöku í heimaþjónustu. Þar kemur meðal annars fram að
með nákvæmum upplýsingum verða gæði meðferðaráætlunar meiri. Rannsóknin er
eigindleg og eru viðtöl tekin við 30 manns. Er það talið draga úr gildi niðurstaðna
rannsóknarinnar að viðtölin eru tekin símleiðis. Það er sérstaklega mikilvægt að safna
góðum upplýsingum hjá öldruðum. Skortur á upplýsingum leiðir af sér vanmat á þörf,
viðeigandi meðferð er ekki beitt, bati er hægari og samfella í þjónustunni rofnar. Víðtæk
upplýsingasöfnun varpar ljósi á vandamál sem eru fagfólki ekki áður kunn og
upplýsingasöfnun kemur að gagni við að greina þörf skjólstæðinga fyrir ráðleggingar
(Egan o.fl., 2009). Í sama streng tóku Hirdes, Fries, Morris, Steel, Mor, Frijters ... Jónsson,
1999 og Chew, Wilkin og Glendenning, 1994).
Rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk upplifi svona víðtæka upplýsingasöfnun sem álag því
það þurfi að sinna annarri vinnu jafnhliða (Dellafield, 2008). Þó telja hjúkrunarfræðingar
staðlað skráningarform gagnlegt og að það hjálpi til við að minna á þætti sem þeir þurfi að
hafa í huga (Lee, 2005). Því er mikilvægt að vinna vel að innleiðingu og hafa starfsfólk
með í ráðum, auk þess sem stjórnendur verða að gera ráð fyrir upplýsingasöfnuninni og
úrvinnslunni í vinnutíma hjúkrunarfræðingGagnasafn
MDS gagnasafnið inniheldur matsþætti sem þróaðir eru til að safna víðtækum
upplýsingum um aðstæður og ástand fólks í heimahúsum, það er sá hluti RAI matsins sem
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aðrir þættir þess byggjast á. Það hefur að geyma atriði sem lýsa heilsufari og
hjúkrunarþörfum skjólstæðinga (tafla 1). Upplýsingarnar sem safnað er standa að baki
þeim matslyklum sem eiga við hverju sinni (Hawes o.fl., 2007). RAI matið byggir á
aðstæðum síðustu þriggja daga nema annað sé tekið fram. Að neðan eru þeir 20 þættir sem
metnir eru en spurningafjöldi er mismunandi í hverjum lið fyrir sig. Öll svör eru kóðuð.
Dæmi: K2a=1 merkir að um ræðir spurningu númer 2a í K-lið þar sem notaður hefur verið
kóði 1. Gagnasafnið inniheldur líka leiðbeiningabók en þar er kveðið á um „ákveðin
viðmið sem höfð skulu til hliðsjónar þegar RAI-mat er skráð og gerð grein fyrir
mismunandi merkingum eftir því sem við á og dæmi gefin“ Landlæknisembættið (e.d.). Í
bókinni má finna ítarlegar leiðbeiningar um hvernig MDS gagnasafnið skal útfyllt,
skilgreiningar á öllum atriðum gagnasafnsins, dæmi um hvernig valkostir eru kóðaðir og
klínískar leiðbeiningar um það hvernig matslyklarnir eru nýttir til að búa til
meðferðaráætlun (Hawes o.fl., 1997).
Tafla 1 MDS gagnasafniðer sá hluti RAI-HC matsins sem aðrir þættir þess byggja á.
A.Persónuupplýsingar
H. Stjórn á þvagi og
O. Ábyrgð – yfirlýsingar
hægðum
B. Bakgrunnsupplýsingar
I. Sjúkdómsgreiningar
P.Félagslegt
stuðningskerfi
C. Vitræn geta
J. Heilsufarsástand
Q. Umhverfisaðstæður
D. Tjáskipti / heyrn / sjón

K. Munn-og næringarástand

E. Hugarástand

L. Ástand húðar

R. Möguleikar á útskrift
og almennt ástand
S. Útskrift

M. Lyfjanotkun

T. Upplýsingar um matið

F.Andleg og félagsleg
vellíðan
G. Líkamleg færni

N. Meðferð og aðgerðir
(Morris o.fl. 2011)

Matslyklar
Matslyklarnir (CAPs) eru 30 og varpa þeir ljósi á ástand skjólstæðinga, hvaða vandamál
eru til staðar og hvort viðkomandi er í áhættuhópi auk þess að vera leiðbeinandi um
meðferð þeirra (Hawes o.fl., 2007). Skjólstæðingar heimahjúkrunar eru með að meðaltali
heilbrigðis- eða færniþarfir sem tengjast 12 af 30 matslyklum (Morris, Fries, Steel,
Ikegami, Barnabei, Carpenter ... Topinková, 1997). Matslyklarnir gefa til kynna þarfir
skjólstæðinga og eru stuðningur við gerð hjúkrunarmeðferðaráætlunar (Hawes o.fl., 2007)
(tafla 2 ).

11

Tafla 2 Yfirlit yfir 30 matslykla (CAPs) RAI-HC sem varpa ljósi á ástand, segja til um
vandamál, eru leiðbeinandi og segja til um áhættu einstaklinga sem metnir hafa verið með
matstækinu.
Virkni
Byltur
Tjáskipti
Óstöðug tengsl/tengslamyndun

Útskilnaður / stjórn á þvagi

Næringarsondugjöf

Líkamsfjötrar /öryggisbúnaður

Félagsleg velferð

ADL færni

Umhverfisaðstæður

Þunglyndi

Þurrkur /vökvajafnvægi

Líkamshreyfingarátak

Stjórn á hægðum

Ruglástand / óráð

Aukin geta við almenn dagleg

Hegðunarvandamál

Verkir

Misbeiting

Sjón

Reykingar

Beinvernd

Útskriftarmöguleikar

Áfengisneysla

Þrýstingssár

Geðlyfjameðferð

Húðumhirða

Hætta á stofnanavistun

Fyrirbyggjandi aðgerðir

Vitræn geta

virkni

Tann- / munnhirða
(Hawes o.fl., 2007)
Kvarðar
Kvarðarnir eru ADL kvarði sem metur skerðingu í athöfnum daglegs lífs. Vitrænn kvarði
sem metur vitræna getu, þunglyndiskvarði sem gefur vísbendingar um þunglyndi hjá
einstaklingum og lífskvarði sem er hannaður til að greina einstaklinga sem eru í hættu á að
fá alvarleg heilsufarsvandamál (Hawes o.fl., 2007).
Álagsmælingar
Álagsmælingar eru gerðar með hjálp RUG-III flokkunarkerfisins, það er hannað til að nota
sem hluta af greiðslukerfi. Út frá RUGs mælingum má reikna út þyngdarstuðul og
hugmyndafræðin sem liggur að baki er sú að greiðsla sé í samræmi við hjúkrunarþyngd
(Landlæknir, e.d.). Samkvæmt afturskyggnri ferilrannsókn D´Sousa, James, Szafara og
Fries (2009) um áhrif niðurskurðar á gæði heimaþjónustu, þar sem úrtakið var 112.182
skjólstæðingar, kemur fram að álagsmælingarnar geti spáð fyrir um kostnað formlegrar og
óformlegrar umönnunar á vettvangi heimaþjónustu. Ber þessari rannsókn saman við
lýsandi rannsókn Poss, Hirdes, Fries, McKillop og Chase (2008) um mat á álagsþáttum í
heimaþjónustu, þar sem fram kemur að óformlega umönnun sé hægt að kostnaðarmeta.
Gæðavísar RAI-HC matstækisins á Íslandi
Gæðavísar gefa vísbendingar um gæði heilbrigðisþjónustunnar, og auðvelda reglubundinn
samanburð á milli stofnana (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001;
Landlæknisembættið, e.d.). „Markmið með notkun gæðavísa er enn fremur að veita
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heilbrigðisstarfsmönnum og heilbrigðisstofnunum aðhald við veitingu heilbrigðisþjónustu,
auka gæðavitund þeirra, skapa samkeppni á milli þeirra um árangur og gæði og stuðla
þannig að umbótum innan heilbrigðisþjónustunnar“. (Reglugerð um gerð gæðavísa sem
notaðir eru til að meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar nr. 1148/2008).
Markmið gæðavísa er að finna þá þætti sem má laga í umönnuninni, Bos o.fl., (2007), auk
þess sem gæðavísar eru tölulegar upplýsingar í formi hlutfalls sem segja til um gæði eða
gagnsemi skilgreindra verkferla (Zimmerman, Karon, Arling, Ryther, Collins og Ross,
1995). Þeir gefa stjórnendum og starfsfólki vísbendingar um það sem vel er gert og það
sem betur má fara. Í öllum geirum heilbrigðiskerfisins er leitast við að auka gæði og
hagkvæmni þjónustunnar, með notkun upplýsinga úr MDS gagnasafninu, í RAI-HC
matstækinu er hægt að fylgjast með gæðum heimaþjónustu sem veitt er (Bernabei, Landi,
Graziano, Liperoti og Gambassi, 2008; Sales, O´Rourke, Draper, Teare og Maxwell,
2011). Gæði umönnunar er hægt að skilgreina sem hversu vel markmiðum er náð um bætt
heilbrigði eða viðhald heilbrigðis. Einnig hversu vel gildum væntingum skjólstæðingsins er
mætt (Legido-Quigley, McKee, Nolte og Glinos, 2008).
Við mat á gæðum þjónustu er stuðst við gæðavísa sem skilgreindir hafa verið af hópi
sérfræðinga. Gæðavísarnir sem notaðir eru á Íslandi eru 13 talsins en í upphafi voru þróaðir
73 gæðavísar fyrir RAI-HC en eftir prófanir og endurskoðun voru valdir 22 gæðavísar til
notkunar (Hirdes, Fries, Morris, Ikegami, Zimmerman, Dalby ... Jones, 2004).
Gæðaviðmið fyrir þessa 13 gæðavísa, sem notaðir eru á Íslandi, voru skilgreind af hópi
sérfræðinga með Delphi aðferð. „Delphi aðferð er venjulega framkvæmd í tveimur eða
fleiri umferðum þar sem hópur sérfræðinga nær sameiginlegri niðurstöðu. Sérfræðingarnir
sjá hvaða niðurstöðu aðrir komust að án þess þó að geta tengt svörin við persónur.
Lokaniðurstaðan er svo meðaltal af ákvörðun sérfræðinganna“ (Ingibjörg Hjaltadóttir,
2011a, bls.1). Í rannsókn Okoli (2004) sem gekk út á að bera saman Delphi aðferð við
hefðbundnar aðferðir við kannanir kom fram að Delphi væri alhliða rannsóknaraðferð sem
rannsakendur gætu notað á mismunandi tímapunktum í rannsóknum sínum til þess að
sameiginleg niðurstaða hóps sérfræðinga yrði sem áreiðanlegust. Einnig kom fram að
Delphi aðferð væri leið til að ná skipulagi á umræðum innan hóps og gera ferlið skilvirkt
ásamt því að leyfa einstaklingum innan hópsins sem og hópnum í heild að takast á við
flókin vandamál.
Gæðavísarnir 13 sem eru notaðir hér á Íslandi eru algengi þyngdartaps, algengi
vökvaskorts, ADL færni/ endurhæfingarmöguleiki og engin meðferð, algengi bylta, algengi
félagslegrar einangrunar, algengi bráðarugls, algengi neikvæðni/depurðar, algengi truflandi
eða mikilla verkja, algengi ófullnægjandi verkjastillingar, algengi
vanrækslu/ofbeldis/misbeitingar, algengi meiðsla/áverka, algengi tilfella þar sem
viðkomandi fékk ekki bólusetningu gegn inflúensu og algengi sjúkrahúsinnlagna.
Gæðavísarnir hafa viðmiðunarmörk um gott gæðaviðmið eða lélegt gæðaviðmið. Gott
gæðaviðmið lýsir góðri eða framúrskarandi meðferð en lélegt gæðaviðmið lýsir vandamáli
sem er til staðar varðandi ummönnun / meðferð, þau þarf að kanna frekar og þau þarfnast
umbóta (Rantz o.fl., 2009). Því hærri sem talan er þeim mun verri eru gæði þjónustunnar
(Bos o.fl. 2007).
Niðurstaða gæðavísis RAI-HC er hlutfallstala, sem getur verið á bilinu núll til 100 og
táknar hlutfall þeirra skjólstæðinga sem hafa gæðavísinn skráðan (Zimmermann o.fl.,
1995) (tafla 3).
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Tafla 3 Gæðaviðmið fyrir RAI-HC gæðavísa fyrir heimaþjónustu samkvæmt niðurstöðu
sérfræðihóps frá 7. apríl 2011.
Gæðavísar fyrir heimaþjónustu
Gott gæðaviðmið
Lélegt gæðaviðmið
Neðri mörk (%)
Efri mörk
3,8
10,2
Algengi þyngdartaps
2,9
9,8
Algengi vökvaskorts
6,0
16,2
Algengi bylta
58
80
Algengi ADL
færni/endurhæfingarmöguleiki og engin meðferð
5,7
16,6
Algengi félagslegrar einangrunar
2,1
6,9
Algengi neikvæðni / depurðar
1,6
5,2
Algengi bráðarugls
4,6
11
Algengi truflandi og mikilla verkja
7,4
19,1
Algengi ófullnægjandi
verkjastillingar
0,9
3,8
Algengi vanrækslu / ofbeldis /
misbeitingar
0,9
3,7
Algengi meiðsla / áverka
18,7
37,1
Algengi tilfella þar sem viðkomandi fékk ekki bólusetningu
gegn inflúensu
34,6
54,6
Algengi sjúkrahúsinnlagna
(Ingibjörg Hjaltadóttir, 2011a)
Breytur úr RAI-HC matstækinu eru notaðar til að reikna gæðavísana. Sumir gæðavísar eru
reiknaðir út frá einni breytu á meðan aðrir hafa á bak við sig margar breytur (tafla 4 og
viðauki 7). Sem dæmi um þetta má segja að ef einstaklingur hefur hlotið byltu á s.l. 30 –
90 dögum áður en mat var gert þá er svarið við gæðavísinum, algengi bylta, jákvætt eða
með öðrum orðum þá er þessi einstaklingur skráður með gæðavísinn. Ef að hann hefur ekki
hlotið byltu þá er svarið við gæðavísinum neikvætt og er þá einstaklingurinn ekki skráður
með gæðavísinn (Hjaltadóttir, Ekwall, Nyberg, og Hallberg, 2012a).
Tafla 4 Skilgreiningar fyrir RAI-HC gæðavísa.
Flokkar
Lýsing
Næring
Algengi þyngdartaps

Algengi vökvaskorts
Líkamleg færni
ADL færni
/endurhæfingarmöguleiki og engin
meðferð
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Teljari: Einstaklingar sem hafa lést án ásetnings
Nefnari: Allir einstaklingar með sjúkdóm á lokastigi við
fyrsta mat
Teljari: Ófullnægjandi vökvainntaka
Nefnari: Allir einstaklingar
Teljari: Einstaklingar sem hvorki fá sjúkra-/iðjuþjálfun
né æfingar
Nefnari: Einstaklingar sem flagga upp viðfangsefnum
(CAP) fyrir mögulegar ADL endurhæfingu

Algengi bylta

Vitræn geta
Algengi félagslegrar
einangrunar

Algengi bráðarugls

Algengi neikvæðni /
depurðar

Verkir
Algengi truflandi eða
mikilla verkja
Algengi ófullnægjandi
verkjastillingar

Teljari: Fjöldi skráðra bylta í framhaldsmati
Nefnari: Allir einstaklingar sem eru ekki algjörlega háðir
öðrum um hreyfifærni í rúmi í fyrra mati
Lýsing
Teljari: Einstaklingar sem eru einir í langan tíma eða
alltaf einir OG tjá sig um einmanaleika EÐA
einstaklingar sem hafa áhyggjur af minnkaðri félagslegri
þátttöku sinni
Nefnari: Allir einstaklingar
Teljari: Einstaklingar með skyndilegar eða nýtilkomnar
breytingar á andlegu ástandi EÐA einstaklingar sem hafa
orðið órólegir eða illa áttaðir þannig að öryggi þeirra er
ógnað eða einstaklingurinn þarf gæslu
Nefnari: Allir einstaklingar
Teljari: Einstaklingar sem sýna merki um depurð í
síðasta mati
OG að minnsta kosti 2 einkenni um virk einkenni
þunglyndis (functional depression) í allt að fimm daga
eða nánast daglega
Nefnari: Allir einstaklingar
Lýsing
Teljari: Einstaklingar eru með daglega verki OG verkir
eða miklir verkir trufla daglegar athafnir
Nefnari: Allir einstaklingar
Teljari: Einstaklingar með verki sem fá ekki viðeigandi
verkjameðferð
Nefnari: Allir einstaklingar sem eru með verki í nýjasta
mati

Öryggi / umhverfi
Algengi vanrækslu /
ofbeldis / misbeitingar

Teljari: Einstaklingar sem eru með óútskýrða áverka ,
merki um ofbeldi / misbeitingu eða vanrækslu
Nefnari: Allir einstaklingar
Teljari: Einstaklingar með beinbrot eða óútskýrða áverka
Algengi meiðsla /
Nefnari: Allir einstaklingar
áverka
Annað
Lýsing
Algengi tilfella þar sem Teljari: Einstaklingar sem ekki hafa verið bólusettir gegn
inflúensu síðustu 2 árin
viðkomandi fékk ekki
Nefnari: Allir einstaklingar nema þeir sem fá
bólusetningu gegn
krabbameinslyfjameðferð
inflúensu
Teljari: Einstaklingar sem hafa verið lagðir inn á
Algengisjúkrahússjúkrahús, bráðamóttöku eða fengið bráðaþjónustu frá því
innlagna
síðasta mat var gert
Nefnari: Allir einstaklingar
Heilbrigðis- og félagsþjónusta í heimahúsum 3.útgáfa, interRAI 2001 Home Care Quality
Indicators (HCQIs) for use with MDS-HC Version 2.0
Gæðavísar leggja til upplýsingar um hvernig stofnanir geta beint sjónum að því að auka
gæði þjónustunnar (Sales o.fl., 2011) og má því segja að þeir mæli framkvæmdaárangur.
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Það að gera sér grein fyrir vandamálunum getur ýtt undir meiri vilja til að bæta gæðin,
einnig getur það leitt til betra umönnunarferlis, bættrar útkomu þjónustuþega auk þess að
hafa áhrif til góðs á framkvæmdar- og rekstraráætlun (Sales o.fl., 2011).

Algeng viðfangsefni í heimaþjónustu við aldraða
Þau viðfangsefni sem eru fyrirferðarmikil innan öldrunarrannsókna og öldrunarþjónustu
eru byltur, félagsleg einangrun og verkjavandamál.
Byltur
Skilgreining á byltu er óviljandi breyting á stöðu þar sem einstaklingur fellur niður á lægri
flöt, til dæmis gólf, jörð eða sæti (Lamb, Jørstad-Stein, Hauer og Becker, 2005). Það er
talið að 1/3 af 65 ára og eldri hljóti byltu árlega og eykst tíðnin með hækkandi aldri, eftir
80 ára aldur eru orðnar 50% líkur á falli (Fleming, Matthews, Brayne og Cambridge City,
2008). Þetta er í samræmi við niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem gerð var á
Norðurlandi hjá hópi aldraðra 65 til 88 ára sem bjó enn heima. Þar kom fram að 32%
þátttakenda sögðu frá að minnsta kosti einni byltu á síðastliðnum 12 mánuðum og 11%
sögðu frá tveimur eða fleiri byltum (Sólveig Ása Árnadóttir, 2010).
Byltur og veikindi eru algeng ástæða dauða hjá eldra fólki og eru föll aðalástæða
skerðingar og aðalorsök dauða vegna slysa hjá fólki yfir 75 ára (Morris o.fl., 2011; Martin,
2011). Ef litið er á sex mánaða tímabil þá má búast við að 40% hljóti byltu á
hjúkrunarheimilum, 35% þeirra sem fá heimaþjónustu og 20 – 30% aldraðra í sjálfstæðri
búsetu án þjónustu. Af þeim sem hljóta byltu yfir sex mánaða tímabil, hendir það flesta
aðeins einu sinni en það verða allt að 10% einstaklinga fyrir alvarlegum meiðslum og þá
sérstaklega lærbroti (Morris o.fl., 2011). „Byltur geta verið vísbending um líkamlega
afturför og heilsuvandamál eins og bráðarugl, aukaverkanir lyfja, ónóga vökvainntekt eða
sýkingar“ (Morris o.fl., 2011). Aðaláhættuþættirnir eru fyrri saga um byltur, hindranir í
líkamlegri færni og getu, skert sjón, skert vitræn geta, stöðutengt blóðþrýstingsfall,
hjartsláttaróregla, lyf (t.d. slævandi lyf eins og Benzodiazepines), umhverfisþættir, of lítil
hreyfing, verkir vegna gigtar og annarra sjúkdóma og ýmsir sjúkdómar s.s. parkinson,
flogaveiki, sykursýki, alkóhólismi, heilablóðfall og fleiri (Morris o.fl., 2011; Martin,
2011).
Félagsleg einangrun
Skilgreining á félagslegri einangrun er einstaklingur sem hefur lágmarks samskipti við aðra
og / eða tekur lítinn þátt í samfélaginu (Wenger, Davies, Shahtahmasebi og Scott, 1996).
Rannsóknir sýna að 7,9 % til 10,2% aldraðra í heimahúsum upplifa félagslega einangrun
(Hawthorne, 2008; DiNapoli, Wu og Scogin, 2013). Að hafa félagsleg tengsl er stór þáttur
lífsins. Flestir fullorðnir eiga í mikilvægum samböndum við fjölskyldu, vini og nágranna.
Ef þessum tengslum er ógnað, á einhvern hátt, getur það haft í för með sér vanlíðan sem
varpar skugga á aðra þætti lífsins (Morris o.fl., 2011). „Minnkuð félagsleg tengsl geta haft
áhrif á sálræna vellíðan einstaklingsins og einnig á geðslag, hegðun og líkamlega virkni“
(Morris o.fl., 2011, bls. 117). Einmanaleiki er oft tengdur hækkandi aldri og hefur verið
talinn áhættuþáttur fyrir líkamlegum og andlegum vandamálum sem hafa áhrif á heilsu
(Grenade og Boldy, 2008). Ýmsir þættir geta haft áhrif og jafnvel valdið félagslegri
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einangrun og / eða breyttu geðslagi, eins og líkamleg eða vitræn afturför, nýtilkomnir eða
versnandi verkir eða önnur heilsufarsvandamál (Morris o.fl., 2011).
Verkir
Verkir eru skilgreindir sem óþægileg skynjun eða tilfinningareynsla vegna raunverulegra
eða hugsanlegra vefjaskemmda (McCaffery og Ferrell, 1997; Morris, 2011). Upplifun
verkja er huglæg og ekki endilega í samræmi við gerð og umfang vefjaskemmda, þrátt fyrir
að einstaklingur geti ekki tjáð sig munnlega útilokar það ekki að hann finni til og þarfnist
viðeigandi verkjastillingar (Morris o.fl., 2011; Unne og Rosengren, 2013). Í rannsókn
Sólveigar Ásu Árnadóttur (2010) hjá öldruðum á Norðurlandi kom fram að 41%
þátttakenda finna fyrir verkjum. Ómeðhöndlaðir verkir geta haft áhrif á og litað flesta þætti
daglegs lífs. Verkir geta aukið á vanlíðan af öðrum toga, þeir geta valdið tilfinningu um
aukið bjargarleysi, kvíða, þunglyndi, skerta virkni, minni matarlyst og svefnraskanir
(Morris o.fl., 2011). Vegna þess að upplifun verkja er huglæg þá getur það reynst
starfsfólki erfitt að meta, lýsa og áætla verki hjá skjólstæðingum, gæðaumönnun getur
komið í veg fyrir eða dregið úr verkjum (Unne o.fl., 2013). Einnig eru vissir fordómar og
hræðsla við verkjalyfjatöku sem áhrif getur haft á lyfjaheldni einstaklingsins (Unne o.fl.,
2013).
Gæðaþjónusta og gæðastjórnun
Hágæða heimaþjónusta getur lengt sjálfstæða búsetu á meðan að heimaþjónusta með lægri
gæðum getur valdið óþarfa hnignun á heilsufari (Bos o.fl., 2007). Mikilvægt er að
skjólstæðingar fái rétta þjónustu, á réttum tíma, frá réttum þjónustuveitendum (Fraser o.fl.,
2012).
Það að tryggja gæðaþjónustu er eitt stærsta verkefni hverrar þjónustueiningar og að ná
fram hámarksgæðum í þjónustunni fyrir eins lítið fjármagn og mögulegt er. Hugmyndir
Donabedians (1988/1997) um gæðaþjónustu innan heilbrigðiskerfis hafa það að markmiði
að auka gæði, öryggi og hagkvæmni. Heilbrigðiskerfi sem byggir á gæðaþjónustu stefnir
markvisst að betri árangri og þar með ánægju sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Það er
yfirlýst markmið íslenskra heilbrigðisyfirvalda að stuðla beri að gæðaþjónustu
(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001) og oft hefur verið stuðst við
hugmyndafræði Donabedians um gæði.
Grunnurinn að hugmyndafræði Donabedian um gæði er þrískiptur, það er að segja
skipulag (structure), framkvæmd (process) og árangur (outcome) (mynd 3) (Donabedian,
1989). Til að ná sem bestum árangri í þjónustunni verður skipulag og framkvæmd að miða
markvisst að gæðastarfi .
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Skipulag

Framkvæmd

Árangur

Mynd 3 Grunnurinn að hugmyndafræði Donabedian.

Skipulag (structure) er undirstaða starfseminnar og felur í sér allt umhverfi þjónustunnar
eins og fjármagn, stjórnkerfi, mannafla og tækjabúnað. Það er á ábyrgð stjórnenda að sjá til
þess að viðeigandi búnaður og mannafli sé til staðar, þeir verða að sjá til þess að umhverfið
styðji við góða starfshætti. Færni og þekking starfsmanna ásamt samsetningu og nýtingu
mannaflans er mikilvægur þáttur skipulagsins. Nútímaheilbrigðisþjónusta miðar að því að
lækka kostnað, auka gæði og framfylgja verklagsreglum sem byggðar eru á gagnreyndri
þekkingu (Donabedian, 1988/1997). Framkvæmd (process) snýr að þeim þáttum sem
gerðir eru til að veita þjónustuna, eins og vinnuferlar eða verklag. Verkferlar og verklag
beinast að því að mæta þörfum skjólstæðinga fyrir þjónustu og tryggja um leið öryggi
þeirra. Eitt af hlutverkum stjórnenda er að sjá til þess að starfsmenn skilji og tileinki sér
gæðahugsun sem miðar að því að gera stöðugt betur. Gæðameðferð byggir á þekkingu
fagaðila og færni þeirra í samskiptum við skjólstæðinga og fjölskyldur þeirra. Þekking og
viðhorf starfsmanna segir til um hvers konar meðferð er veitt (Donabedian, 1988/1997).
Árangur lýtur að því að skoða hvaða áhrif veitt þjónusta hafi á heilsu skjólstæðinga,
fjölskyldur þeirra eða allt þjóðfélagið. Árangur þarf að skoða reglulega til að sjá hvernig til
hefur tekist. Slíkar mælingar eru fyrst og fremst stjórntæki og nýtast stjórnendum til að
meta gæði þjónustunnar sem veitt er með það að markmiði að lagfæra það sem betur má
fara og gera betur (Donabedian, 1988/1997).
Ofangreind atriði, skipulag, framkvæmd og árangur, eru samofin og hafa áhrif hvert á
annað, ekki er hægt að taka eitt út án þess að það komi niður á hinum. Mikilvægt er að hafa
þrískiptinguna í huga við skipulagningu þjónustu. Stjórnendur og fagaðilar þurfa að gera
sér grein fyrir hver þjónustuþörfin er og hvernig best er að standa að uppbyggingu
þjónustunnar. Stjórnendur bera mikla ábyrgð og þurfa að haga skipulagi þjónustunnar á
þann veg að hún sé bæði hagkvæm og uppfylli kröfur um gæði (Donabedian, 1988/1997).
Fagleg skilvirkni segir til um getu stjórnandans til að ná fram hámarksafköstum af
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gæðaþjónustu fyrir fjölbreyttan hóp skjólstæðinga á sem hagstæðustu verði (Polisena,
Laporte, Coyte og Croxford, 2010).

Fræðsla til starfsfólks
Þörfin fyrir að veita gæðaþjónustu til hratt vaxandi hóps aldraðra er mikil. Hana verður að
veita á sem hagkvæmastan og skilvirkastan hátt til að hámarka afköst takmarkaðra
heilbrigðisúrræða. Til að efla skilvirkni á meðal heilbrigðisstarfsfólks þurfa gagnreynd
vinnubrögð að liggja til grundavallar starfinu til að tryggja hágæða þjónustu í heimahúsum
(Fraser o.fl., 2012). Krafa er gerð til heilbrigðisstofnana um að þær bæti gæði þeirrar
þjónustu sem þær veita skjólstæðingum sínum og minnki bilið milli vísindalegrar
þekkingar og þeirra starfshátta sem unnið er eftir innan stofnunarinnar (Leahey og
Svavarsdóttir, 2009).
Fræðsla til starfsfólks er mikilvægur þáttur í að bæta gæði þjónustunnar eins og að ofan
greinir, interRai hópurinn kom til móts við þessa þörf með því að útbúa sérstakar
meðferðarleiðbeiningar og voru þær lagðar til grundvallar. Leiðbeiningarnar eru
sérstaklega unnar fyrir RAI matskerfið og taka því til allra þátta þess (Morris o.fl., 2011).
Kirkpatrick (1998) hefur bent á að fræðsla hafi orðið þegar viðhorf hafi breyst eða þekking
og færni hafa aukist. Eitt eða fleiri af þessum atriðum verði að eiga sér stað ef breyting á
hegðun eða vinnulagi á að geta orðið að veruleika.
Mikilvægt er að stjórnendur geri sér grein fyrir hæfni starfsfólks þeirra til að vinna þau
verk sem til er ætlast af þeim. Til þess að hægt sé að uppfylla kennsluþarfir
hjúkrunarfræðinga og möguleika þeirra til að þróast í starfi skiptir máli að bera kennsl á þá
þætti sem þörf er á að bæta. Stjórnendur þurfi að fullvissa sig um að hæfni
hjúkrunarfræðinganna nýtist á sem bestan og skilvirkastan hátt fyrir skjólstæðinga þeirra.
Hæfnismat starfandi hjúkrunarfræðinga á að vera þungamiðja í gæðastjórnun,
vinnuskipulagi og mannauðsstjórnun ( Meretoja, Isoaho og Lein-Kilpi, 2004).
Í bók Green og Krauter (2005) kom meðal annars fram að það að velja aðferð við hæfi og
beita henni rétt getur skipt sköpum um hvort innleiðing verkþátta skilar árangri eða ekki.
Til eru fjölmörg leiðbeinandi ferli til að vinna eftir sem geta hjálpað heilbrigðisstarfsfólki
að kanna mögulegar leiðir og velja síðan ákveðna leið til að ná settu marki. Aðferðir geta
verið ýmiss konar, sem dæmi er maður á mann aðferð, hópfræðsla og jafningjafræðsla
(Green og Krauter, 2005)
Þegar um viðamikla íhlutun er að ræða, og umfang fræðslu er mikið, þarf að fá starfsfólk
til samstarfs. Í gæðastjórnun er það talið mikilvægt að hafa starfsmenn með í ráðum þegar
fara á í breytingar eða innleiðingu á nýjum verkefnum eða ferlum, til að betur gangi að fá
þá til þátttöku. Árangursrík innleiðing felur m.a. í sér miðlun þjónustunnar innan
heilbrigðisstofnunarinnar, almenna umræðu starfsmanna um þýðingu hennar fyrir aðstæður
og störf hvers og eins, nauðsynlega mótun og innleiðingu verkferla, breytingar á
viðhorfum og hvatningu til starfsfólks til afhafna og virkni (Porter-O´Grady og Malloch,
2003).
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Samantekt
Þróun matstækis RAI var í raun svar við kalli stjórnvalda í Bandaríkjunum eftir bættri

þjónustu á öldrunarheimilum því komið hafði í ljós að aðbúnaður aldraðra var slæmur.
Þverfaglegur starfshópur sérfræðinga var settur á laggirnar til að bregðast við og reyna að
koma með úrbætur. Úrbæturnar fólust í RAI-NH matstækinu sem var það fyrsta af RAImatstækjunum en önnur fylgdu í kjölfarið og var RAI-HC þeirra á meðal. RAI-HC
matstækið metur þætti er tengjast heilsufari, umönnunarþörfum, lífsgæðum og virkni
einstaklinga sem búa enn í heimahúsi. Tækið veitir tækifæri til að auka og efla samfellu í
umönnun, það er ætlað fyrir aldraða sem eiga við heilsufarsvandamál að stríða og fatlaða á
öllum aldri sem njóta formlegrar heilbrigðisþjónustu eða aðstoðar heimaþjónustu. Í öllum
geirum heilbrigðiskerfisins er leitast við að auka gæði og hagkvæmni þjónustunnar en einn
af þeim þáttum sem RAI-HC matstækið tekur til er gæðamat. Við mat á gæðum þjónustu er
stuðst við gæðavísa sem skilgreindir hafa verið af hópi sérfræðinga. Gæðavísarnir sem
notaðir eru á Íslandi eru 13 talsins og hafa viðmið verið skilgreind fyrir þá. Talnabil
kvarðans nær frá 0-100 og er verið að tala um hlutfallstölur. Gæðavísarnir eru mikilvægur
þáttur í gæðastjórnuninni sem gengur út á að ná fram hámarksgæðum og hagkvæmni í
þjónustunni. Grunnurinn að hugmyndafræði Donabedian um gæði er þrískiptur þar sem
litið er til skipulags, framkvæmdar og árangurs. Til að ná sem bestum árangri í þjónustunni
verða allir þrír þættirnir að miða markvisst að gæðastarfi. Fræðsla til starfsfólks er
mikilvægur þáttur í að bæta gæði þjónustunnar. Það er mikilvægt að hafa starfsfólk með í
ráðum þegar fara á í breytingar.
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Kafli 3 - Aðferðafræði
Til að svara rannsóknarspurningunum var valið að gera megindlega íhlutunarrannsókn,
hluti skjólstæðinga heilsugæslustöðvar Selfoss voru þátttakendur og fólst íhlutunin í því að
reyna að hafa áhrif á störf heimahjúkrunar með það að markmiði að auka gæði
þjónustunnar.

Rannsóknarsnið
Rannsóknin var hálftilraun með íhlutun án samanburðarhóps og slembivals. Rannsóknin
var megindleg og var tilgangur hennar að hafa áhrif á ferlið með íhlutun. Íhlutunin var í
formi fræðslu til starfsfólks heimahjúkrunar sem hafði verið unnin upp úr
meðferðarleiðbeiningum interRAI (Morris o.fl., 2011).

Þátttakendur
Rannsóknarþýðið var skjólstæðingar heimahjúkrunar á heilsugæslustöð Selfoss sem höfðu
náð 60 ára aldri. Skilyrði voru sett fyrir þátttökunni og urðu sömu einstaklingar að taka þátt
í mælingum á tímapunkti eitt og tvö auk þess sem tímarammi var settur um lágmarks lengd
skjólstæðings með þjónustu. Alls 31 einstaklingur uppfyllti þessi skilyrði

Framkvæmd
Í rannsókninni voru notaðar fyrirliggjandi upplýsingar úr RAI- HC gagnabankanum fyrir
heilsugæslustöðina á Selfossi. Þar hafði gögnum verið safnað frá því að stöðin hóf vinnu
með RAI-HC í ársbyrjun 2012.
Rannsóknin var gerð á heilsugæslustöð Selfoss, hjúkrunarfræðingarnir sáu um
upplýsingasöfnun fyrir RAI-HC á tímapunkti eitt og tvö auk þess sem þeir tóku þátt í
ákvörðunum um val á gæðavísum sem íhlutun átti að beinast að, sjúkraliðar
heimahjúkrunar komu að þeirri ákvörðun líka. Ákveðið var að skoða hvort hægt væri að
hafa áhrif á gæði heimahjúkrunar á heilsugæslustöð Selfoss með íhlutun í formi fræðslu til
starfsfólks, nota átti RAI-HC matstækið og gæðavísa þess til að meta útkomuna. Eftir að
búið var að sækja um viðeigandi leyfi þá var byrjað að kenna þeim þremur
hjúkrunarfræðingum sem áttu að safna upplýsingum á matstækið. Þeir fengu þjálfun og
kennslu í notkun tölvuforritsins auk þess sem farið var yfir verklagsþætti
upplýsingasöfnunar. Lögð var áhersla á að við söfnun upplýsinga væri leitað eftir
upplýsingum og samstarfi við annað fagfólk, eins og lækna, sjúkraþjálfara og
félagsráðgjafa, einstaklinginn sjálfan og þá sem stóðu honum næst við gerð matsins.
Ákveðið var að sömu hjúkrunarfræðingar söfnuðu gögnum á tímapunkti eitt og tvö.
Þeir sem tóku þátt í rannsókninni voru allir 60 ára og eldri sem þáðu heimahjúkrun frá
heilsugæslustöðinni á Selfossi og höfðu verið eða áætlað var að myndu verða með þjónustu
í 8 vikur eða lengur. Einnig þurftu þátttakendur að vera með í báðum mælingunum. Árið
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2012 var rannsóknartímabilið og stóð fyrri mælingartíminn yfir frá 2. janúar til 31. maí
2012. Eyðan sem varð frá 1. júní til 31. júlí var frekar löng og stafaði það af því að erfitt
var að hefja íhlutanir á sumarmánuðum þar sem sumarfrí voru og margt
sumarafleysingafólk að störfum, því var ákveðið að bíða með slíkt fram til 1. ágúst. Hafist
var handa við að skoða gögn og fara yfir gæðavísa með starfsfólki heimahjúkrunar frá 1.
ágúst til 12. september 2012. Var farið yfir alla gæðavísa og þrír gæðavísar valdir sem lágu
utan gæðaviðmiða, ákvörðun starfsfólks um val á þessum þremur gæðavísum lá meðal
annars í því að það gat séð að það væri á þeirra færi að hafa áhrif á útkomu þeirra með
breyttu vinnulagi. Gæðavísarnir sem valdir voru, voru algengi bylta, algengi ófullnægjandi
verkjastillingar og algengi félagslegrar einangrunar. Fræðslan tengdist gæðavísunum
algengi bylta, algengi félagslegrar einangrunar og algengi ófullnægjandi verkjastillingar.
Þegar ákvörðunin lá fyrir útbjó rannsakandi fræðslu til starfsfólksins upp úr
meðferðarleiðbeiningum interRAI sem sneri að þessum þremur þáttum meðferðar og
umönnunar. Til að styðja starfsfólk til að tileinka sér nýtt verklag í samræmi við fræðslu
sem var veitt þá voru haldnir fræðslufundir með starfsfólki á tveggja vikna fresti á
íhlutunartímanum, alls sjö talsins, sem stóð frá 13. september til 18. nóvember 2012, að
því loknu tók við seinna mælingatímabilið sem stóð yfir frá 19. nóvember til 31. desember
2012 (mynd 4).

RAI-HC mat gert hjá
skjólstæðingum
heimahjúkrunar
Tímapunktur 1

Greiningarvinna á
niðurstöðum 13
gæðavísa eftir
fyrstu mælingu

(2/1 - 31/5

(17/8 - 12/9

2012)

2012)

Íhlutun í formi
fræðslu til
starfsfólks um
meðferðarleiðbeiningar
interRAI sem
beinist að þremur
gæðavísum
(13/9 - 18/11

Samráðsfundir á
íhlutunartíma.

RAI-HC mat gert
hjá
skjólstæðingum
heimahjúkrunar

Hálfsmánaðarlega

Tímapunktur 2
(19/11 - 31/12
2012)

2012)

Mynd 4 Flæðirit sem sýnir tímaröðunina á upplýsingaöflun um 13 gæðavísa og íhlutun sem
beindist að þremur gæðavísum.

Í skipulagsþættinum var gætt að því að starfsfólk hefði yfir að ráða þeim áhöldum sem til
þyrftu til verksins eins og fartölvum til að auðvelda upplýsingasöfnun í heimahúsi. Þrír
hjúkrunarfræðingar sáu um upplýsingasöfnunina bæði fyrir og eftir íhlutun og
sjúkraliðahópurinn var sá sami. Gætt var að því að starfsfólk hefði nægan tíma til verksins.
Varðandi framkvæmdina var fræðslan unnin upp úr gagnreyndum og sértækum
meðferðarleiðbeiningum interRAI.
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Í töflu 5 má sjá að meðalfjöldi daga á milli mælinga voru 305,2 hjá öllum hópnum en var
að lágmarki 245 dagar en að hámarki 339 dagar.
Tafla 5 Fjöldi daga sem liðu á milli mælinga og greining eftir kyni.
Fjöldi
daga Meðaltal
staðalfrávik
Lágmark
milli mælinga
305,2
22,3
245
Allir
304,7
24,4
245
Karl
305,6
21,6
247
Kona

Hámark
339
339
336

Fræðsla tengd umbótastarfi og íhlutun
Fræðslan var unnin upp úr meðferðarleiðbeiningum interRAI hópsins og beindist að
byltum, verkjum og félagslegri einangrun. Áhersla fræðslunnar beindist að þeim þáttum
sem hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar gátu haft áhrif á.
Mynd 5 sýnir flæðirit yfir íhlutunarferlið sem var á milli mælinganna tveggja. Fyrsta
skrefið var að taka út gögn úr RAI-HC kerfinu til að skoða gæðavísa. Á fyrsta
samráðsfundi, þann 27/8 2012, með starfsfólki heimahjúkrunar voru niðurstöður gæðavísa
eftir fyrstu mælingar kynntar. Í framhaldi af því var haldinn annar fundur, 3/9 2012, þar
sem starfsfólkið tók þátt í að ákveða hvaða þrír gæðavísar, sem voru utan gæðaviðmiða,
voru valdir til að vinna með. Valið byggðist meðal annars á því að það væri á færi
heimahjúkrunar að hafa áhrif á meðferðina þannig að gæðavísar myndu lagast. Þegar því
var lokið hófst vinna við að útbúa fræðslu til starfsfólks upp úr meðferðarleiðbeiningum
interRAI sem sneru að gæðavísunum þremur. Næst var haldin þriggja tíma fræðsla, 13/9
2012 þar sem farið var yfir þá þætti sem fram komu í lýsingu íhlutunar hér að ofan. Voru
haldnir samráðsfundir þar sem rætt var um þjónustuna á tveggja vikna fresti, 25/9, 8/10,
22/10 og 5/11 2012 auk þess sem starfsfólki gafst kostur á að tjá sig varðandi þessa þætti
og segja sitt álit, það var því heilmikil umræða og stuðningur sem fór fram á fundunum.
Þetta var liður í því að viðhalda meðferðarforminu og festa breytt vinnulag í sessi til að
tryggja sem bestan árangur.
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Niðurstöður gæðavísa athugaðar

1. fundur: Niðurstöður gæðavísa kynntar fyrir starfsfólki heimahjúkrunar

2. fundur: Starfsfólk tekur ákvörðun um þá þrjá gæðavísa sem unnið skal
með, algengi bylta, félagslegrar einangrunar og ófullnægjandi
verkjastillingar

Fræðsluefni valið í samræmi við gæðavísa sem starfsfólk valdi

Fræðsluefni útbúið með hliðsjón af meðferðarleiðbeiningum interRAI

Fræðsla til starfsfólks

Eftirfylgd á tveggja vikna fresti í formi samráðsfunda

Mynd 5 Íhlutunarferlið - fræðsla á milli mælinga eitt og tvö.
Fræðsla til starfsfólks um byltur
Þegar spurt er um byltur í RAI-HC matstækinu þá eru svarmöguleikar: engin bylta síðustu
90 daga, engin bylta síðustu 30 daga en bylta síðustu 31-90 daga, ein bylta síðustu 30 daga
eða tvær eða fleiri byltur síðustu 30 daga (Morris, o.fl. 2011).
Heildarmarkmið meðferðar vegna bylta fól í sér að finna og meðhöndla undirliggjandi
áhættuþætti bylta, hvetja til hreyfingar í öruggu umhverfi og á öruggan hátt, sjá samhengið
á milli bylta, þvagleka og minnkandi líkamlegrar færni þannig að byltuvarnir yrðu ekki
einangrað markmið heldur hluti af stærra heildarmarkmiði sem væri þá að auka líkamlega
virkni og efla lífsgæði. Mögulegar ástæður bylta gátu verið líkamleg afturför, bráðarugl,
aukaverkanir lyfja, ónóg vökvainntekt og sýkingar. Áherslan í fræðslunni gekk út á nokkra
þætti sem listaðir eru í töflu 6, auk þess sem nánari útfærsla á fræðslu til starfsfólks er í
viðauka 8.
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Tafla 6 Áherslur í fræðslu til starfsfólks heimahjúkrunar vegna bylta.
Áhættuþættir bylta Mat á meðferð
Meðferðaráætlun
Meðferðaráætlun
vegna byltu
og eftirlit
vegna umhverfis
Fyrri saga um byltur Aðstæður þegar
Æfingar
Skoða hættur í
byltan varð
umhverfi
Skert jafnvægi
Eru áhættuþættir
Laga stellingar í stól Hjálpartæki / notkun
byltu fyrir hendi?
Óstöðugt göngulag
Beinþynning og
Skoðun hjá
Lýsing
meðhöndlun hennar
augnlækni
Minnkaður
Óstöðugt göngulag
Kanna með
Forðast speglun
styrkleiki
meðferð
sykursýki
Minnkað þol vöðva Meðferð til að auka
Kanna sjónsvið
Límband til að
styrk og jafnvægi
merkja þrep
Skert sjón
Endurskoða lyfjagjöf Sjúkraþjálfun
Rúm og stólar í
eðlilegri stærð
Skert vitræn geta
Fylgjast með
Iðjuþjálfun
Höldur og handrið
blóðþrýstingi /
stöðubreytingar
Stöðutengt
Skoða setjafnvægi
Ef vitræn skerðing
Varast glansandi
blóðþrýstingsfall
þá verkefni til að
gólf
halda virkum
Hjartsláttaróregla
Skoða hvort erfitt sé Verkjameðferð
Fjarlægja mottur
að standa stöðugur
Lyf (t.d. slævandi
Er göngulagsvandi?
Hjálpartæki
Stamir renningar
lyf)
Umhverfisþættir
Hjálpartæki
Kenna ráð vegna
Hindranir í gangvegi
blóðþrýstingsfalls
Of lítil hreyfing
Eru
Láta endurskoða
Snúningssvæði fyrir
stoðkerfisvandamál? lyfjagjöf
hjólastóla og grindur
Verkir
Er sjón í lagi?
Skoða hjartslátt
Bekja / flaska við
rúm
Ýmsir sjúkdómar
Fótabúnaður
Skoða varð hvort aðstandendur vissu hversu mikla hjálp og eftirlit skjólstæðingurinn þurfti.
Íhuga skyldi að hafa samband við sjúkra- eða iðjuþjálfa til að meta breytingar á getu og
grípa þar inn í, endurskoða meðferðaráætlun til að auka eftirlit eða útbúa aðgerðir til þess
að hjálpa skjólstæðingnum að ná aftur fyrri virkni. Áætlunin átti að ná yfir að efla
traust/sjálfstraust á ný ef þess þurfti, skoða breytt viðbrögð við mögulegum vandamálum
sem tengdust byltunni og aðlögun að nýjum aðstæðum eftir áverka vegna byltunnar.
Fræðsla til starfsfólks um félagslega einangrun
Til að fá gæðavísinn tíðni félagslegrar einangrunar skráðan þá varð skjólstæðingurinn
sjálfur að tjá einmanakennd sína og að hann upplifði félagslega einangrun í
upplýsingasöfnun hjúkrunarfræðings. Heildarmarkmið meðferðar við félagslegri einangrun
var að leita leiða til að auka samskipti skjólstæðings við aðra, það var mikilvægt að greina
og taka á öllum alvarlegum deilum og árekstrum sem einstaklingurinn hafði lent í við aðra
í félagslegu umhverfi sínu. Áherslan í fræðslunni gekk út á nokkra þætti sem listaðir eru í
töflu 7 auk þess sem nánari útfærsla á fræðslu til starfsfólks er í viðauka 9.
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Tafla 7 Áherslur í fræðslu til starfsfólks heimahjúkrunar vegna félagslegrar einangrunar.
Áhættuþættir
Mat á félagslegri einangrun Meðferðaráætlun og eftirlit
félagslegrar einangrunar
Geðheilsuvandamál
Skoða mynstur félagstengsla
Auka félagslega virkni
um ævina
Ástandsbundnir þættir
Skoða þætti sem hafa áhrif á
Meðhöndla undirliggjandi
sem draga úr færni til
félagsleg samskipti
þunglyndi
samskipta
Feimni tengd
Skoða breytingar á
Skrá tómstundaiðju
hjálpartækjum
félagslegum samskiptum
Verkir
Sál- eða geðrænir kvillar
Tryggja virkni sem er fyrir
aldur skjólstæðings
Fjárhagur
Meta vilja til að taka þátt í
Meðhöndla truflandi geðslag
félagsstarfi
Búseta
Meta þol og hreyfigetu
Ef þunglyndi meira en 3 stig þá
vísa til geðlæknis
Hindranir í umhverfi
Meta vitræna skerðingu
Byggja á styrkleikum til að
auka virkni
Meta frumkvæði
Kynna ný virknitilboð
Meta heilsufarsástæður fyrir
Auka nærveru þeirra sem
einangrun
skjólstæðingi leið vel með
Hvetja fjölskyldu og vini til
meiri samskipta
Sjálfboðaliðar
Starfsfólk var hvatt til að hafa meiri persónuleg samskipti við skjólstæðinginn og fá
sjálfboðaliða, sem höfðu þægileg samskipti við viðkomandi og honum leið vel með, til að
aðstoða. Finna þurfti jákvæða og innihaldsríka virkni sem fjölskyldumeðlimir og vinir gátu
tekið þátt í. Ræða varð beint við einstaklinginn sjálfan til að finna út hvað honum líkaði við
og langaði til. Hvetja þurfti aðra til að ræða við einstaklinginn um líf hans og upprifjun
minninga gaf skjólstæðingi færi á að endurmeta sjálfsímynd sína fyrir sjálfan sig og aðra.
Fræðsla til starfsfólks um ófullnægjandi verkjastillingu
Spurning fimm um verki í RAI-HC matstækinu átti við einn gæðavísinn sem þessi rannsókn
laut að og er mikilvægt að skjólstæðingurinn tjái það sjálfur með orðum eða öðru hvernig
upplifunin var. Spurningin og svarmöguleikarnir voru: „Verkjastilling – áhrif verkjameðferðar
(að mati einstaklingsins) ekki um neina verki að ræða, einstaklingur kveinkar sér ekki; ekki þörf
á verkjameðferð eða breytingu á meðferð, meðferð dugar til verkjastillingar, engir verkir þegar
meðferð er fylgt, meðferð dugar ekki til verkjastillingar eða verkir til staðar, engin meðferð“
(Ingibjörg Hjaltadóttir, 2011).
Heildarmarkmið meðferðar við ófullnægjandi verkjastillingu var að skilgreina og meðhöndla
undirliggjandi orsakir verkja, hámarka getu til ADL (athafna daglegs lífs) og félagslegrar virkni,
lina þjáningar, fylgjast með árangri og aukaverkunum meðferðar og greina hugsanleg tengsl
verkja og annarra atriða svo sem þunglyndis, félagslegrar einangrunar og skertrar líkamlegrar
færni. Verkjameðferð átti að skoða sem hluta af stærra markmiði sem gat verið að efla
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líkamlega færni og lífsgæði. Áherslan í fræðslunni gekk út á nokkra þætti sem listaðir eru í töflu
8 auk þess sem nánari útfærsla á fræðslu til starfsfólks er í viðauka 10.
Tafla 8 Áherslur í fræðslu til starfsfólks heimahjúkrunar vegna ófullnægjandi
verkjastillingar.
Áhættuþættir verkja
Mat á ófullnægjandi
Meðferðaráætlun og
verkjastillingu
eftirlit
Sjúkdómar, andlegir og
Styrkur verkja
Ræða um val á meðferð við
líkamlegir
skjólstæðing
Áverkar / slys
Staðsetning verkja
Hvert er val hans
Tíðni verkja
Hverjar eru væntingarnar
Lýsing á verk
Lyf endurskoðuð eða
meðferð hafin
Hvað linar verk og hvað
Fara yfir öll lyf, líka
gerir verk verri
náttúrulyf o.s.frv.
Ítarleg læknisskoðun og
Setja raunhæf og skýr
líkamsmat
markmið varðandi meðferð
Áhrif verkja á andlega
Fylgjast með árangri
líðan
meðferðar
Breyting á verkjum – þá
Fræðsla til skjólstæðings og
nýtt mat
fjölskyldu um verkjalyf
Nota flæðirit í
Nota verkjalyfjastiga
sjúkraskráningakerfi
Fylgjast með ADL hjá
Virkni og aukaverkun lyfja
skjólstæðingi og kanna
merki um verki
Sérstök gát á þeim sem
Fara yfir gjafir verkjalyfja
ekki geta tjáð sig
þegar verkjastilling var
ónóg
Menningarlegur munur
Óhefðbundnar leiðir
Getur hjálpað að ræða við Ræða orsakir verkja
fjölskyldu
Svipbrigði
Sjúkraþjálfun
Hljóð
Iðjuþjálfun
Líkamsstelling
Þverfagleg
umönnunaráætlun
Hreyfigeta
Batahorfur og úrræði
Breyting á háttalagi
Óhefðbundnar lækningar
s.s. hiti, ís, nudd, slökun
o.s.frv.
Minnkuð inntaka fæðu og Andlegur og félagslegur
vökva
stuðningur
Breyting á andlegu
Eru tengsl á milli verkja og
ástandi, eirðarleysi,
starfsgetu
ruglástand
Hvernig eru lyfjagjafir
Tengsl verkja og þunglyndis
Virk meðferð við
undirliggjandi sjúkdómum
eða fylgikvillum
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Þar sem verkir eru algengir hjá eldra fólki og skjólstæðingum með langvinna sjúkdóma
ætti að umgangast verki sem fimmta lífsmarkið og sem slíkt ætti að fylgjast með þeim
reglulega og samkvæmt áætlun. Nota átti RAI verkjaspurningarnar reglulega (viðauki 6)
auk annarra mælitækja til að fylgjast með verkjum eins og sjónrænum kvarða VAS (visual
analog scale), tölukvarða, lýsingarorðakvarða og andlitskvarða. Fyrir skjólstæðinga sem
áttu erfitt með að tjá sig munnlega voru líka til sérhæfð tæki til að meta verki.

Gagnagreining
Tölfræðilegar aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni voru lýsandi og greinandi. Við
gagnagreiningu var notað tölfræðiforritið SPSS. Marktektarmörk voru sett við p<0.05.
Samfelldum breytum (continuous variables) var lýst með útreikningum á miðsækni og
dreifingu (aldur, tímalengd í heimahjúkrun). Flokkabreytum (categorical variables) var
lýst með því að reikna út tíðni og hlutföll (kyn, hjúskaparstaða , búsetuform og
gæðavísarnir 13).
Hjúskaparstaða var endurkóðuð úr 6 hópum niður í 4 hópa, „Gift /kvæntur“ og „Í sambúð“
varð einn hópur (Gift/ur / kvænt/ur eða í sambúð). „Skilin/n að borði og sæng“ og
„Fráskilin/n“ varð einn hópur (Skilin/n – fráskilin/n). Búsetuhættir voru endurkóðaðir úr 8
hópum í 3 hópa, „Með maka-sambýlismanni/konu“ og „Með maka-sambýlismanni/konu
og öðrum“ varð einn hópur (Með maka– sambýlismanni/konu), „Með barni (ekki makasambýlismanni/konu)“, „Með foreldri/foreldrum eða forráðamanni/mönnum“, „Með
systkini/systkinum“, „Með öðrum skyldmennum“ og „Með öðrum (ekki skyldmenni)“ varð
að „Með öðrum (barn, systkini, aðrir)“. Aldri var skipt niður í 4 hópa 60-65 ára, 66-75 ára,
76-85 ára og 86 ára og eldri. Lægsti aldur og hæsti aldur var skráður ásamt meðalaldri og
staðalfráviki.
McNemar próf var notað til að greina hvort marktækur munur væri á gæðavísunum fyrir og
eftir íhlutun. Prófið er úrtaksbundið próf sem hentar vel til að nota við nafnabreytur og til
að bera saman tvo háða hópa (Field, 2011, bls. 790). Það er vanalega notað þegar verið er
að skoða breytingar á svörun hjá fólki og bera saman hlutfall þeirra einstaklinga sem fara í
eina átt (stuðull hækkar/ svörun meiri) við þá sem fara í hina áttina (stuðull lækkar / svörun
minni), úrtaksbundin tölfræðipróf gera ekki ráð fyrir normaldreifingu þýðis (Field, 2011,
bls. 790).
Matstækið sem notað var í rannsókninni var RAI-HC og breytur sem notaðar voru eru í
viðhengi 5.

Réttmæti og áreiðanleiki matstækisins
Réttmæti (validity) rannsóknarinnar tekur á því hvort að matstækið mæli það sem við
höldum að það mæli (Field, 201, bls. 795). Hvort svar við rannsóknarspurningu verður
trúverðugt og hægt sé að alhæfa út frá niðurstöðum fer eftir innra og ytra réttmæti
rannsóknarinnar. Innra réttmætið segir til um hversu áreiðanleg rannsóknin var og hversu
miklar líkur séu á að komist hafi verið að réttri niðurstöðu. Ytra réttmæti segir til um
hversu líklegt það sé að niðurstöðurnar þýði það sama fyrir aðra einstaklinga og aðrar
aðstæður, það er hvert alhæfingargildi rannsóknarinnar sé (Field, 2011, bls. 11). Ógnir
gegn innra réttmæti geta verið margar og má þar nefna brottfall, úrtaksskekkju, einkenni

28

mælitækis, hlutdrægni rannsakandans eða þátttakenda, stærð úrtaksins og tölfræðiaðferðir.
Ógnir við ytra réttmæti eru til dæmis úrtaksskekkjur og að aðferðum sé ekki nægjanlega
vel lýst (Field, 2011, bls. 12). Áreiðanleiki (reliability) segir til um hvort matstækið mæli
alltaf eins við sömu aðstæður (Field, 2011, bls. 12). RAI-HC matstækið er margprófað
bæði með tilliti til áreiðanleika og réttmætis (Bos o.fl., 2007; Hutchinson, Milke, Maisey,
Johnson, Squires, Teare og Estabrooks, 2010; Hirdes o.fl. 2004; Hawes o.fl., 2007; FinneSoveri, Sörbye, Jónsson, Carpenter, og Bernabei, 2007; Hirdes o.fl. 1999: Hirdes,
Ljunggren, Morris, Frijters, Finne-Soveri, Gray ... Gilgen, 2008). Meðaltal kappagildis
breyta í RAI-HC matstækinu er um 0,7 sem telst talsverður áreiðanleiki (Morris o.fl.,
1997).
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á milli landa á RAI-HC matstækinu og var það þýtt
yfir á íslensku og svo bakþýtt ásamt því að vera skoðað fyrir sýndarréttmæti (face validy) í
tungumálinu í hverju landi en það er aðferð sem skoðast áreiðanleg þegar um misjafna
menningu er að ræða á milli landa (Carpenter, Gambassi, Topinkova, Schroll, FinneSoveri, Henrard ... Bernabei 2004; Morris o.fl., 1997).
Í rannsóknum á matstæki RAI-HC hefur komið í ljós að kappagildi vegna mælinga á
byltum er 0,75, mælingar á verkjum er með kappagildi 0,76 og kappagildi mælinga á líðan
er 0,75 (Hirdes o.fl., 2008), allt voru þetta þeir þættir sem lágu til grundvallar þeim þremur
gæðavísum sem þessi rannsókn laut sérstaklega að, það er algengi bylta, algengi
ófullnægjandi verkjastillingar og algengi félagslegrar einangrunar. Kappagildi sem liggur á
milli 0,61 og 0,80 er talið lýsa góðum áreiðanleika (Hutchinson o.fl., 2010).

Rannsóknarsiðfræði
Einstaklingum í gagnagrunninum var úthlutað ópersónugreinanlegum rannsóknarnúmerum
þannig að hægt var að fylgjast með afdrifum þeirra á milli tímabila. Rannsakendur höfðu
því aldrei undir höndum gögn sem hægt var að rekja til einstaklinga. Þó að gögnin væru
ekki persónugreinanleg, þá voru þetta engu að síður viðkvæmar upplýsingar og voru þær
meðhöndlaðar af fyllsta trúnaði og aðgæslu. Rannsóknargögnin voru geymd í tölvu
rannsakanda og það tryggt að ekki væri hægt að nálgast gögnin nema með réttu
aðgangsorði og var tölvan geymd á öruggum stað. Önnur viðkvæm rannsóknargögn voru
varðveitt í læstum hirslum sem rannsakendur höfðueinir aðgang að. Því áttu þeir
einstaklingar sem áttu RAI mat í RAI gagnagrunninum hvorki að hafa ávinning né áhættu
af rannsókninni.
Gögnin sem notuð voru í þessari rannsókn voru úr RAI-HC gagnagrunni og eru þau geymd
í gagnagrunni á vegum Landlæknisembættisins. Þessar upplýsingar og gögn höfðu
margþætt hlutverk. Upplýsingarnar voru notaðar í klíník við skipulagningu meðferðar og
hjúkrunar einstaklinganna, við gæðaeftirlit af hálfu hverrar stofnunar fyrir sig og af hálfu
Landlæknisembættisins, því var ekki upplýsts samþykkis aflað.
Þessi rannsókn fylgdi þeim siðareglum sem fram komu í Helsinki-samþykkt
alþjóðasamtaka lækna frá 1964. Þar er sérstaklega tiltekið mikilvægi þess að virða alla
menn og verja heilbrigði þeirra og rétt. Þar er enn fremur bent á að sérstaklega þurfi að
gæta að hópum sem eiga undir högg að sækja, hópum sem hvorki geta játað né neitað
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þátttöku og þeim hópum þar sem rannsóknir tengjast umönnun og meðferð (Læknafélag
Íslands, e.d).
Framangreindir þættir áttu við í þessari rannsókn. Skjólstæðingar heimahjúkrunar voru
mjög viðkvæmur hópur, sem háður var umönnunaraðilum sínum og gat hvorki samþykkt
né hafnað þátttöku, oft vegna skertrar andlegrar færni. Matstækið í þessu tilfelli var enn
fremur klínískt matstæki og notað við skipulagningu meðferðar. Skjólstæðingar
heimahjúkrunar gátu ekki neitað RAI mati frekar en upplýsingaöflun fyrir hjúkrunar- og
sjúkraskrá. Helsinki-samþykktin leggur enn fremur áherslu á að ávallt sé aflað samþykkis
frá siðanefndum viðkomandi lands (Læknafélag Íslands, e.d).
Megináhersla í siðferðilegum álitamálum þessa rannsóknarverkefnis var að varðveita
trúnað við þá einstaklinga sem áttu gögn í RAI gagnagrunninum og fylgja í öllu eftir þeim
reglum sem settar voru fram af Vísindasiðanefnd, Persónuvernd, Embætti landlæknis og
framkvæmdastjórn HSu.
Vísindasiðanefnd veitti leyfi Tilv.: VSN2012100015/03.07, (viðauki 1), byggt á lögum
nr.74/1997 um réttindi sjúklinga og lögum nr. 55/2009 um sjúkraskrár (Vísindasiðanefnd,
e.d.). Persónuvernd veitti leyfi Tilv: 2012101249HGK, (viðauki 2), á grundvelli 3. mgr.
15. gr. laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga til aðgangs að sjúkraskrám vegna aftursýnna
vísindarannsókna (Persónuvernd, e.d.). Framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar
Suðurlands veitti leyfi, dagsett 23. ágúst 2012, (viðauki 4), til að fá aðgang að gögnum
stofnunarinnar um skjólstæðinga hennar. Embætti landlæknis veitti leyfi Tilv.
121199/5.6.1/gkg, (viðauki 3), fyrir aðgangi að gögnum úr RAI-gagnagrunni vegna
vísindarannsóknar.

Samantekt
Megindleg aðferð var notuð til að rannsaka hvort hægt væri að hafa áhrif á gæði
heimahjúkrunar heilsugæslustöðvar Selfoss með fræðslu til starfsfólks sem unnin var upp
úr meðferðarleiðbeiningum interRAI. Rannsóknarsniðið var íhlutunar- og hálftilraunasnið
þar sem ekki var samanburðarhópur né slembivalið í hópana. Allir skjólstæðingar
heimahjúkrunar sem þátt tóku bæði í mælingu eitt og mælingu tvö voru með í
rannsókninni, alls 31 þátttakandi. Við gagnagreiningu og tölfræðiúrvinnslu var stuðst við
SPSS og var McNemar próf notað til að athuga hvort marktækur munur væri á hópum.
Rannsóknartímabilið var eitt ár sem hófst með upplýsingasöfnun og skráningu fyrir fyrri
tímamælingu alls 5 mánuði, skoðun gagna og íhlutunarferli voru 3,5 mánuðir og seinna
mælingatímabilið var 1,5 mánuður. Fræðslunni til starfsfólks heimahjúkrunar var fylgt eftir
með fræðslu og stuðningsfundum á tveggja vikna fresti út íhlutunartímann. Rannsóknir
hafa sýnt fram á áreiðanleika og réttmæti breyta RAI-HC matstækisins. Megináhersla í
siðferðilegum álitamálum þessa rannsóknarverkefnis var að varðveita trúnað við þá
einstaklinga sem áttu gögn í RAI gagnagrunninum og fylgja í öllu eftir þeim reglum sem
settar voru fram af Vísindasiðanefnd, Persónuvernd, Embætti landlæknis og
framkvæmdastjórn HSu.
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4. kafli - Niðurstöður
Í þessum kafla verður þátttakendum lýst og gerð verður grein fyrir niðurstöðum út frá þeim
fjórum rannsóknarspurningum sem rannsóknin byggðist á: (1) Hvernig birtast
vísbendingar um gæði heimahjúkrunar í niðurstöðum 13 RAI-HC gæðavísa fyrir
skjólstæðinga heimahjúkrunar heilsugæslunnar á Selfossi?, (2) Hvaða þrjá gæðavísa sem
falla utan gæðaviðmiða er gagnlegt að velja til umbótastarfs og íhlutunar að mati
starfsmanna heimahjúkrunar á heilsugæslustöð Selfoss?, (3) Mun fræðsla til starfsfólks
heimahjúkrunar um meðferðarleiðbeiningar inter RAI lækka hlutfall skjólstæðinga sem eru
skráðir með þá þrjá gæðavísa sem íhlutun og umbótastarf beinist að? og (4) Breytist
hlutfall þeirra skjólstæðinga sem eru skráðir með aðra gæðavísa, en umbótastarf og íhlutun
beinist að, á íhlutunartímanum? Niðurstöður eru birtar í texta og tölum.

Þátttakendur
Í rannsóknarþýðinu voru 77 manns og af þeim uppfyllti 31skilyrði fyrir þátttöku. Í upphafi
rannsóknar höfðu þátttakendur verið skjólstæðingar heimahjúkrunar í 2 ár og 5 mánuði að
meðaltali. Meðalaldur hópsins ásamt aldursdreifingu kemur fram í töflu 9.
Tafla 9 Meðalaldur þátttakenda og aldursdreifing eftir kyni.
Aldur
Allir
Karl
Kona

Meðalaldur
79,2
78,4
79,8

staðalfrávik
11,2
9,14
12,4

Lágmark
60
60
60

Hámark
94
93
92

Konur voru í meirihluta og var aldurssamsetning þjónustuþega nokkuð dreifð. Álíka margir
búa einir eins og í sambúð með öðrum einstaklingi/um, en meirihluti hópsins hefur á
einhverjum tímapunkti verið í sambúð eða giftur (tafla 10).
Tafla 10 Lýsing á þátttakendum eftir kyni, aldurshópi, hjúskaparstöðu og búsetuháttum.
Allir
Kyn
Karl
Kona
Aldur (flokkað)
60-65 ára
66-75 ára
76-85 ára
86 ára og eldri
Hjúskaparstaða
Aldrei kvænst
Gift/ur / kvænt/ur eða í sambúð
Ekkja/ekkill
Skilin/n -fráskilin/n
Búsetuhættir
Ein/n
Með maka- sambýlismanni/konu
Með öðrum (barn, systkini, aðrir)

Fjöldi (n)
31

Hlutfall (%)
100%

11
20

35,5%
64,5%

4
6
10
11

12,9%
19,3%
32,3%
35,5%

5
11
11
4

16,1%
35,5%
35,5%
12,9%

16
12
3

51,6%
38,7%
9,7%
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Niðurstöður gæðavísa
Niðurstöður fyrir alla gæðavísa voru skoðaðar þó sjónum væri sérstaklega beint að þeim
þremur gæðavísum sem íhlutun beindist að.
Áhrif íhlutunar á gæðavísa um byltur, félagslega einangrun og ófullnægjandi
verkjastillingu
Í töflu 11 má sjá breytinguna, sem varð á gæðavísunum þremur, á íhlutunartímabilinu.
Marktækur munur varð á gæðavísinum algengi bylta (p = 0,012), hann fer úr 22,6% í 0%
(mynd 6). Algengi ófullnægjandi verkjastillingar var utan gæðaviðmiða á tímapunkti eitt
en féll innan þeirra á tímapunkti tvö, hann fór úr 22,6% í 9,7% (mynd 8). Tíðni félagslegrar
einangrunar var utan gæðaviðmiða bæði á tímapunkti eitt og tvö en fór úr 25,8% í 19,3%
(mynd 7).
Tafla 11 Fjöldi og hlutfall einstaklinga sem voru með ákveðna gæðavísa í fyrri og seinni
mælingu.
Gæðavísir
Fyrri mæling T1
Seinni mæling T2
p
N=31
n(%)
n(%)
Bylta
7 (22,6)
0
0,012
Ófullnægjandi
7 (22,6)
3 (9,7)
0,125
verkjastilling
Félagsleg einangrun
8 (25,8)
6 (19,3)
1,000

Algengi bylta
25%

22,6%

Hlutfall þátttakenda

20%

Efra
gæðaviðmið
16,2% (lélegt)

15%

10%

5%
0%

Neðra
gæðaviðmið
6,0% (gott)

0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 0,012

Mynd 6 Gæðavísir um byltur, munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og 2 (T1 og T2).
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Algengi félagslegrar einangrunar
30%
25,8%

Hlutfall þátttakenda

25%
19,3%

20%

Efra
gæðaviðmið
16,6% (lélegt)

15%
10%

Neðra
gæðaviðmið
5,7% (gott)

5%
0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 1,000

Mynd 7 Algengi félagslegrar einangrunar - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og 2
(T1 og T2).

Algengi ófullnægjandi verkjastillingar
25%
22,6%

Hlutfall þátttakenda

20%

Efra
gæðaviðmið
19,1%
(lélegt)

15%
9,7%

10%

Neðra
gæðaviðmið
7,4% (gott)

5%

0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 0,125

Mynd 8 Tíðni ófullnægjandi verkjastillingar - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og
2 (T1 og T2).
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Enginn skjólstæðingur sem var verkjalus í fyrri mælingunni var með verki í seinni
mælingunni.
Breyting á gæðavísum sem íhlutun beindist ekki að
Í töflu 12 má sjá breytingar sem urðu á þeim 10 gæðavísum sem íhlutunin beindist ekki að.
Þeir gæðavísar sem voru utan gæðaviðmiða á tímapunkti eitt en féllu innan þeirra á
tímapunkti tvö og sýndu vísbendingar um mun tóku til vökvaskorts , neikvæðni/depurðar,
truflandi eða mikilla verkja, vanrækslu / ofbeldis / misbeitingar og tilfella þar sem
viðkomandi fékk ekki bólusetningu gegn inflúensu (myndir 9, 10, 13, 15, 17). Þeir
gæðavísar sem sýndu litlar sem engar breytingar og voru utan gæðaviðmiða á tímapunkti
eitt og tvö voru ADL færni / endurhæfingarmöguleikar og engin meðferð, bráðarugl og
meiðsli og áverkar (myndir 11, 12, 16). Þeir gæðavísar sem voru innan gæðaviðmiða á
tímapunkti eitt og tvö voru þyngdartap og sjúkrahúsinnlagnir (myndir 14, 18).
Tafla 12 Gæðavísar sem íhlutun beindist ekki að: Fjöldi og hlutfall sem voru með merkta
gæðavísa í fyrri og seinni mælingu.
Gæðavísir
Fyrri mæling T1
Seinni mæling T2
p
N=31
n(%)
Þyngdartap
2 (6,4)
1 (3,2)
1,000
Vökvaskortur
4 (12,9)
3 (9,7)
1,000
ADL færni /endurhæfingar –
31 (100,0)
31 (100,0)
1,000
möguleiki og engin meðferð
Bráðarugl
6 (19,3)
6 (19,3)
1,000
Neikvæðni / depurð
3 (9,7)
2 (6,4)
1,000
Truflandi eða miklir verkir
7 (22,6)
3 (9,7)
0,125
Vanræksla / ofbeldi / misbeiting
2 (6,4)
1 (3,2)
1,000
Meiðsli / áverkar
2 (6,4)
2 (6,4)
1,000
Tilfelli þar sem viðkomandi fékk
12 (38,7)
11 (33,5)
1,000
ekki bólusetningu gegn inflúensu
Sjúkrahúsinnlagnir
8 (25,8)
6 (19,3)
1,000
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Algengi truflandi eða mikilla verkja
25%
22,6%

Hlutfall þátttakenda

20%

15%
9,7%

10%

Efra
gæðaviðmið
11,0% (lélegt)
Neðra
gæðaviðmið
4,6% (gott)

5%

0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 0,125

Mynd 9 Algengi truflandi eða mikilla verkja - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og
2 (T1 og T2).

Algengi neikvæðni/depurðar
14%

Hlutfall þátttakenda

12%
10%

9,7%

8%
6,4%
6%

Efra
gæðaviðmið
6,9% (lélegt)

4%

Neðra
gæðaviðmið
2,1% (gott)

2%
0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 1,000

Mynd 10 Algengi neikvæðni / depurðar - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og 2
(T1 og T2).
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Algengi bráðarugls
30%

Hlutfall þátttakenda

25%
19,3%

20%

19,3%

Efra
gæðaviðmið
16,6% (lélegt)

15%
10%

Neðra
gæðaviðmið
5,7% (gott)

5%
0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 1,000

Mynd 11 Algengi bráðarugls - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og 2 (T1 og T2).

ADL færni/endurhæfingarmöguleiki og engin
meðferð
100%

100%

Hlutfall þátttakenda

100%

Efra
gæðaviðmið
80% (lélegt)

80%

Neðra
gæðaviðmið
58% (gott)

60%

40%

20%

0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 1,000

Mynd 12 ADL færni / endurhæfingarmöguleiki og engin meðferð - munur á RAI-HC
mælingu á tímapunkti 1 og 2 (T1 og T2).
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Algengi vökvaskorts
14%

12,9%

Hlutfall þátttakenda

12%
9,7%

10%
8%

Efra
gæðaviðmið
9,8% (lélegt)

6%
4%

Neðra
gæðaviðmið
2,9% (gott)

2%
0%
T1

T2

P = 1,000

Tímapunktar

Mynd 13 Algengi vökvaskorts - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og 2 (T1 og T2).

Algengi þyngdartaps
Efra
gæðaviðmið
10,2% (lélegt)

Hlutfall þátttakenda

10%
8%
6,4%
6%
4%

3,2%

2%

Neðra
gæðaviðmið
3,8% (gott)

0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 1,000

Mynd 14 Algengi þyngdartaps - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og 2 (T1 og
T2).
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Algengi vanrækslu/ofbeldis/misbeitingar
7%

6,4%

Hlutfall þátttakenda

6%
5%
4%
3,2%
3%

Efra
gæðaviðmið
3,8% (lélegt)

2%

Neðra
gæðaviðmið
0,9% (gott)

1%
0%
T1

T2
Tímapunktar

P = 1,000

Mynd 15 Algengi vanrækslu / ofbeldis / misbeitingar - munur á RAI-HC mælingu á
tímapunkti 1 og 2 (T1 og T2).

Algengi meiðsla/áverka
10%
9%

Hlutfall þátttakenda

8%
7%

6,40%

6,40%

6%

Efra
gæðaviðmið
3,7% (lélegt)

5%
4%
3%
2%
1%
0%
T1

T2

Neðra
gæðaviðmið
0,9% (gott)

Tímapunktar

P = 1,000

Mynd 16 Algengi meiðsla / áverka - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og 2 (T1 og
T2).
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Algengi tilfella þar sem viðkomandi fékk ekki
bólusetningu gegn inflúensu
40%

38,70%
33,50%

Hlutfall þátttakenda

35%

Efra
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Mynd 17 Algengi tilfella þar sem einstaklingur fékk ekki bólusetningu gegn inflúensu munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og 2 (T1 og T2).
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Mynd 18 Algengi tilfella sjúkrahúsinnlagna - munur á RAI-HC mælingu á tímapunkti 1 og
2 (T1 og T2).
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Samantekt
Þátttakendur voru 31, meðaltímalengd skjólstæðinga í heimahjúkrun við tímapunkt eitt var
2 ár og 5 mánuðir og var meðalaldur 79,2 ár. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að
algengi bylta var eini gæðavísirinn sem sýndi marktæka breytingu til hins betra eftir
íhlutunina, algengi ófullnægjandi verkjastillingar og algengi félagslegrar einangrunar
lækka hlutfallslega þó að munurinn sé ekki martækur. Sex af þeim tíu gæðavísum sem
íhlutun beindist ekki að sýndu vísbendingar um breytingar. Það virtust vera vísbendingar í
gögnunum um að fræðsla hafi áhrif á gæði þjónustunnar til hins betra.
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Kafli 5 - Umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þrátt fyrir smæð úrtaksins var hægt að hafa marktæk
áhrif á algengi bylta með íhlutun í formi fræðslu til starfsfólks. Þeir gæðavísar sem sjónum
var sérstaklega beint að, auk algengi bylta, var algengi félagslegrar einangrunar og algengi
ófullnægjandi verkjastillingar, báðir þessir gæðavísar þokuðust til betri vegar á
íhlutunartímanum, þótt breytingin næði ekki að vera marktæk. Ákveðið hafði verið í byrjun
rannsóknar að vinna sérstaklega með þrjá gæðavísa og voru ofangreindir gæðavísar valdir
af starfsfólki heimahjúkrunar þar sem þeir lágu utan gæðaviðmiða í fyrri mælingu og
starfsfólk taldi að það gæti haft áhrif á þá, til hins betra, með breyttu vinnulagi.
Gæðavísarnir algengi þyngdartaps, algengi vökvaskorts, algengi neikvæðni / depurðar,
algengi truflandi eða mikilla verkja, algengi vanrækslu / ofbeldis / misbeitingar, algengi
tilfella þar sem viðkomandi fékk ekki bólusetningu gegn inflúensu og algengi
sjúkrahúsinnlagna sýndu einnig merki til hins betra, þó ekki marktæk, sem gæti gefið
vísbendingar um að fræðslan hafi haft víðtæk og jákvæð áhrif á vinnulag starfsfólks.

Gæðavísar
Mælingar á gæðum þjónustu sem veitt er heim eru mikilvægar því rannsóknir hafa sýnt að
þjónusta af miklum gæðum getur lengt sjálfstæða búsetu en lök þjónusta getur valdið
óþarfa hnignun á heilsu (Bos o.fl., 2007). Stjórnvöld á Íslandi hafa stefnt að því
undanfarin ár að lengja sjálfstæða búsetu aldraðra og kemur fram í Heilbrigðisáætlun til
ársins 2010 að eitt af markmiðum hennar sé að „yfir 75% fólks 80 ára og eldra sé við svo
góða heilsu að það geti með viðeigandi stuðningi búið heima“ (Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytið, 2001, bls. 15). Í lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 kemur
fram að „markmið laganna sé að aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið við eðlilegt
heimilislíf“ (Lög um málefni aldraðra nr 125/1999), því var nauðsynlegt að grípa til þeirra
aðgerða sem þörf krafði til að tryggja gæði heimaþjónustu og var RAI-HC matstækið
tilvalið til að aðstoða við það með sínum innbyggðu gæðavísum.
Hægt var að skoða þjónustu heimahjúkrunar á vettvangi og gera það að hluta starfsemi
heimahjúkrunar þar sem unnið var með RAI-HC matstækið. Gæðavísar RAI-HC
matstækisins hafa verið í stöðugri þróun og gefa starfsfólki viðmið sem eru leiðbeinandi
fyrir vinnu þeirra og hvetja það til að gera betur og auka þannig gæðin (Hutchinson o.fl.,
2010). Þróun og notkun réttmætra og áreiðanlegra mælinga eru mikilvægar til að ná fram
fullvissu fyrir því að þjónustan sé árangursrík, mælingar á gæðum þjónustunnar hafa
jákvæð áhrif á umönnunaráætlun og ráðstafanir sem gerðar eru í samræmi við hana
(Sorenson, 2007). Gæðavísar eru gagnleg tæki til að fylgjast með þjónustunni og sjá hvort
breytingar verða, útkoma þeirra er í aðalhlutverki við að skapa frumkvæði á meðal
starfsfólks til að gera betur og bæta þannig veitta þjónustu (Hutchinson o.fl., 2010).
„Heilsufarsupplýsingar og upplýsingar um gæði sem safnað er yfir lengri tímabil gefa
einnig vísbendingar um í hvaða átt þjónustan hefur þróast og slíkar upplýsingar eru
mikilvægar fyrir opinbera aðila og þá sem skipuleggja þjónustuna“ (Hjaltadóttir, 2012, bls.
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63). Einnig er talið gagnlegt að hafa möguleika á að bera saman mælingar á milli stofnana,
svæða og jafnvel landa (Hirdes o.fl., 2004). Gæðaviðmið hafa verið skilgreind fyrir þá 13
gæðavísa sem notaðir eru á Íslandi. Þjónusta af góðum gæðum er með mörk sem þó liggja
ekki í núllpunkti, ástæðan er sú að viðmiðið verður að vera raunhæft og ínáanlegt annars
getur reynst afar erfitt fyrir starfsfólk að ná því en það dregur úr hvatanum við að gera
betur, það verður að horfast í augu við að ekki er hægt að koma í veg fyrir alla hluti í
umönnun og þjónustu við stóran og ólíkan hóp einstaklinga. Það er mikilvægt að hvert það
land sem notar RAI-HC gæðavísana setji sér gæðaviðmið því misjafnt er hvernig ólíkir
menningarheimar túlka viðmiðin (Bos o.fl., 2007), þetta hefur verið gert hér á Íslandi.
Áhrif íhlutunar á gæðavísa um byltur, félagslega einangrun og ófullnægjandi
verkjastillingu
Gæðavísirinn algengi bylta var sá eini sem sýndi marktækar niðurstöður við áhrifum
íhlutunar í formi fræðslu á gæði heimahjúkrunar, fjöldi þátttakenda sem fengu gæðavísinn
skráðan fór úr 7/31 í 0/31. Rannsóknir sýna að 85 ára og eldri einstaklingar eru í mun meiri
hættu á byltu og eru þeir sem hljóta byltu (58%) með 1,6 byltu að meðaltali á ári (Fleming
o.fl., 2008). Í rannsókn þessari voru 11 einstaklingar 85 ára og eldri og höfðu 2/11 hlotið
byltu á tímapunkti eitt eða 18% en í yngri hópnum höfðu 5/20 eða 25% hlotið byltu á
tímapunkti eitt og bar þessum tölum því ekki saman við fyrrnefnda rannsókn. Almennt er
talið að 30 – 40% aldraðra í heimahúsum hljóti byltu að minnsta kosti einu sinni á ári
(Blank, Freiberger, Siegrist, Landendoerfer, Linde, Schuster ... Halle, 2011; Martin, 2011)
þessar tölur eru aðeins hærri en rannsókn þessi sýnir en 22,6% höfðu hlotið byltu.
Rannsóknir sýna einnig að meiri líkur eru á annarri byltu ef saga er um fyrri byltu
(Fleming, o.fl., 2008; Blank o.fl., 2011) það má þá leiða líkum að því að með íhlutun hafi
verið komið í veg fyrir endurteknar byltur hjá þeim hópi sem hafði hlotið byltu á
tímapunkti eitt. Í fjölþjóðarannsókn, í 11 löndum, á gæðum heimaþjónustu var Ísland
þátttakandi, þar kom í ljós að niðurstöður gæðavísisins tíðni bylta er 22,1% og er meðaltal
landanna 26,5 % (Bos o.fl., 2007).
Hvað veldur því að aldraðir eru í meiri hættu á að hljóta byltu getur orsakast af ýmsum
þáttum svo sem líkamlegri afturför, bráðarugli, aukaverkunum lyfja, ónógri vökvainntekt
og sýkingum. Aðaláhættuþættirnir eru fyrri saga um byltur, hindranir í líkamlegri færni og
getu, skert sjón, skert vitræn geta, stöðutengt blóðþrýstingsfall, hjartsláttaróregla, lyf (t.d.
slævandi lyf eins og Benzodiazepines), umhverfisþættir, of lítil hreyfing, verkir vegna
gigtar og annarra sjúkdóma og ýmsir sjúkdómar s.s. parkinson, flogaveiki, sykursýki,
alkóhólismi, heilablóðfall og fleiri (Morris o.fl., 2011; Martin, 2011). Rannsóknir hafa
einnig sýnt að eldri konur eru í meiri áhættu fyrir byltu en eldri karlar (Stevens og
Sogolow, 2005; Peel, Kassulke og McClure, 2002). Bráðarugl, vökvaskortur og verkir eru
líka áhættuþættir fyrir byltu samkvæmt ofansögðu en 2 af 7 höfðu verið með gæðavísinn
algengi bráðarugls þegar byltan varð og 2 af 7 voru með gæðavísinn algengi vökvaskorts
þegar byltan varð, þetta voru sömu tveir skjólstæðingarnir. Varðandi verkina þá voru 3 af 7
sem hlutu byltu með gæðavísana algengi truflandi eða mikilla verkja eða algengi
ófullnægjandi verkjastillingar. Þannig að þessar niðurstöður samræmdust þeim
rannsóknarniðurstöðum sem áður var getið um. Byltur eru aðalástæða skerðingar og
aðalorsök dauða vegna slysa hjá fólki yfir 75 ára (Blank o.fl. 2011; Martin, 2011) og er því
þjóðhagslega hagkvæmt að koma í veg fyrir byltur með öllum tiltækum ráðum (Lamb o.fl.
2005) og er mat á gæðum gæðavísa RAI-HC gagnlegur hluti af umbótavinnu.
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Gæðavísirinn algengi félagslegrar einangrunar sýndi ekki marktæka breytingu en þó má
segja að hann gefi vísbendingar um að hægt sé að hafa einhver áhrif á gæðavísinn og bæta
gæði þjónustunnar með fræðslu til starfsfólks. Gæðavísirinn fór úr 25,8% í 19,3% eða úr
8/31 manns í 6/31, gæðavísirinn lækkaði ekki niður fyrir efra gæðaviðmið og því þarf að
vinna meira með þau úrræði sem í boði eru fyrir þennan hóp skjólstæðinga. Í niðurstöðum
fjölþjóðlegrar rannsóknar sem gerð var á gæðavísum RAI-HC kom fram að tíðni
félagslegrar einangrunar er 35,7% á Íslandi og er meðaltal landanna ellefu sem þátt tóku í
rannsókninni 34,2% (Bos o.fl., 2007), en það er hærra hlutfall en niðurstöður rannsóknar á
skjólstæðingum heimahjúkrunar á Selfossi sýndu. Til að fá þennan gæðavísi fram þurfti
skjólstæðingurinn sjálfur að tjá einmanakennd sína og að hann upplifði félagslega
einangrun. Öðrum rannsóknum bar ekki saman við rannsókn Bos o.fl. frá 2007 en þær
sýndu að 7,9 % til 10,2% aldraðra í heimahúsum upplifa félagslega einangrun (Hawthorne,
2008; DiNapoli o.fl., 2013) en 49% aldraðra finna fyrir félagslegri einangrun og
einmanakennd (Havens, Hall, Sylvestre og Jivan, 2004).
Öldruðum fjölgar hlutfallslega og því má búast við fleiri einstaklingum með þennan vanda
og þarf kerfið að glíma við það. Einnig er það umhugsunarvert hvort að ekki sé gerður
nægjanlegur greinarmunur á félagslegri einangrun og einmanakennd í RAI-HC
matstækinu. Í íslenskri rannsókn sem gerð var um heilsufar, hjúkrunarþörf og lífsgæði
aldraðra sem nutu heimaþjónustu heilsugæslunnar kemur fram að 25% skjólstæðinganna
telja sig þurfa aukinn félagslegan stuðning (Pálmi V. Jónsson, Hlíf Guðmundsdóttir,
Fanney Friðbjörnsdóttir, Maríanna Haraldsdóttir, Þórunn Ólafsdóttir, Anna Birna
Jensdóttir ... Hrafn Pálsson, 2003). Eru þær niðurstöður í nokkuð réttu hlutfalli við þann
fjölda sem upplifði félagslega einangrun í rannsókn þessari. Áhrif félagslegrar einangrunar
geta verið margvísleg en rannsóknir sýna að félagsleg einangrun á meðal eldra fólks getur
verið áhættuþáttur fyrir líkamlegri og andlegri vanheilsu auk þess að minnka lífsgæði þessa
hóps (Hawton, Green, Dickens, Richards, Taylor, Edwards ... Campell, 2011; Grenade
o.fl., 2008; Morris o.fl., 2011). Ýmsir þættir geta haft áhrif og jafnvel valdið félagslegri
einangrun og / eða breyttu geðslagi, eins og líkamleg eða vitræn afturför, nýtilkomnir eða
versnandi verkir eða önnur heilsufarsvandamál (Morris o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt
að félagsleg einangrun hjá öldruðum er áhættuþáttur fyrir vitrænni skerðingu og elliglöpum
(DiNapoli o.fl., 2013) en rannsóknir sýna einnig að þunglyndi og aðrir geðrænir kvillar
tengjast félagslegri einangrun og getur aukið þunglyndi valdið aukinni félaglegri einangrun
(DiNapoli o.fl., 2013; Morris o.fl., 2011).
Gæðavísirinn algengi ófullnægjandi verkjastillingar er einn af þeim mikilvægustu til að
segja til um gæði þjónustu (Bernabei o.fl., 2008). Gæðavísirinn algengi ófullnægjandi
verkjastillingar sýndi ekki marktæka breytingu en þó má segja að hann gefi vísbendingar
um að hægt sé að hafa áhrif á gæðavísinn og bæta gæði þjónustunnar með fræðslu til
starfsfólks. Gæðavísirinn fór úr 22,6% í 9,7% eða úr 7/31 manns í 3/31, gæðavísirinn náði
að fara úr lökum gæðum í betri gæði sem gefur vísbendingar um að fræðslan til starfsfólks
hafi skilað einhverjum árangri fyrir þennan hóp skjólstæðinga. Niðurstöður fjölþjóðlegu
rannsóknarinnar á gæðavísinum algengi ófullnægjandi verkjastillingar er 27,5% á Íslandi
og er meðaltal landanna 41,2% (Bos o.fl., 2007), sem er töluvert hærra en niðurstaða
þessarar rannsóknar. Í íslensku rannsókninni sem unnin var 1997 kemur í ljós að 45%
skjólstæðinga heimahjúkrunar hafa daglega verki, 20% hafa verki sjaldnar en daglega og
aðeins 35% var verkjalaus (Pálmi Jónsson o.fl., 2003). Í samanburði við þessar tölur sýndu
niðurstöður þessarar rannsóknar betri árangur , hafa ber þó í huga að það eru einstaklingar
sem þurfa verkjalyf en vilja ekki taka þau inn.
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Verkir geta aukið á vanlíðan af öðrum toga, þeir geta valdið tilfinningu um aukið
bjargarleysi, kvíða, þunglyndi, skerta virkni, minni matarlyst og svefnraskanir (Morris
o.fl., 2011). Það er mikilvægt fyrir heimahjúkrun að fylgjast vel með verkjum hjá
skjólstæðingum sínum og passa að hjúkrunarskráningin sé ítarleg og nákvæm því eins og
að ofan greinir geta langvarandi verkir haft áhrif á marga þætti heilsunnar til hins verra og
minnkað lífsgæði skjólstæðinga til muna, gæðavísar RAI-HC hjálpa til við þetta (Morris
o.fl., 2011).
Breyting á gæðavísum sem íhlutun beindist ekki að
Aðrir gæðavísar RAI-HC matstækisins sem íhlutunin beindist ekki sérstaklega að voru
skoðaðir og kannað hvort breyting hefði orðið á milli tímapunkts eitt og tímapunkts tvö.
Eftir fyrri mælingu voru aðeins tveir gæðavísar af þrettán sem voru innan þeirra marka sem
teljast mikil gæði. Þetta voru gæðavísarnir algengi þyngdartaps og algengi
sjúkrahúsinnlagna, þessir gæðavísar færðust báðir til hins betra en misjafnlega mikið. Í
rannsókn sem gerð var í ellefu löndum af Bos o.fl. (2007) þar sem gæði heimaþjónustu
voru skoðuð og RAI-HC matstækið var notað til þess er áhugavert að skoða og bera saman
niðurstöður þeirrar rannsóknar við niðurstöður þessarar rannsóknar, á tímapunkti eitt, hjá
heimahjúkrun á Selfossi. Algengi þyngdartaps var 6,4% í samanburði við 11,0% á Íslandi
og 12,8% í meðaltali landanna og er niðurstaða þessarar rannsóknar að sýna betri árangur.
Varðandi gæðavísinn algengi sjúkrahúsinnlagna voru 25,8% sem fengu þann gæðavísi á
tímapunkti eitt en rannsóknir Bos o.fl. (2007) sýndu 14,2% á Íslandi og 26% í meðaltali
landanna, þar er algengið svipað og meðaltalstölur sýna.
Þeir gæðavísar sem voru utan gæðaviðmiða en náðu gæðaviðmiðum eftir íhlutun voru
algengi truflandi eða mikilla verkja, algengi neikvæðni / depurðar, algengi vökvaskorts,
algengi vanrækslu / ofbeldis / misbeitingar og algengi tilfella þar sem viðkomandi fékk
ekki bólusetningu gegn inflúensu, það er því hugsanlegt að fræðsla hafi áhrif á aðra þætti
hjúkrunarinnar þrátt fyrir að beinast ekki sérstaklega að þeim. Fræðsla til starfsfólks sem er
tengd viðkomandi hjúkrunarþáttum er mikilvæg til að auka gæði í heimaþjónustunni þó
fleiri þættir þurfi sjálfsagt að koma til. Í samanburði við niðurstöður Bos o.fl.(2007) þá
sýnir gæðavísirinn algengi truflandi eða mikilla verkja 22,6% í niðurstöðum þessarar
rannsóknar en 24,9% á Íslandi og 30,7% í meðaltali landa. Gæðavísirinn algengi
neikvæðni / depurðar var 9,7% í samanburði við 8,2% á Íslandi og 11,8% í meðaltali landa.
Algengi vökvaskorts var 12,9% í samanburði við 1,4% á Íslandi og 6,5% í meðaltali landa,
Bos o.fl. (2007). Algengi vanrækslu / ofbeldis / misbeitingar var 6,4% í samanburði við
2,0% á Íslandi og 4,4% í meðaltali landa. Í gæðavísinum algengi tilfella þar sem
viðkomandi fékk ekki bólusetningu gegn inflúensu var niðurstaðan 38,7% í samanburði við
24,6% á Íslandi og 37,0% í meðaltali landa.
Þrír gæðavísar voru ekki innan gæðaviðmiða á tímapunkti eitt og urðu ekki heldur innan
þeirra eftir íhlutun á tímapunkti tvö, þetta voru gæðavísarnir algengi bráðarugls, algengi
ADL færni / endurhæfingarmöguleiki og engin meðferð og algengi meiðsla / áverka. Þessir
vísar sýndu engar vísbendingar um að fræðsla til starfsfólks hefði áhrif á þá til hins betra.
Algengi bráðarugls var 19,3% í samanburði við 4,2% á Íslandi og 9,3% í meðaltali landa
Bos o.fl. (2007). Algengi ADL færni / endurhæfingarmöguleikar og engin meðferð var
100% í samanburði við 71,2% á Íslandi og 75,9% í meðaltali landa. Algengi meiðsla /
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áverka var 6,4% í samanburði við 18% á Íslandi og 15,9% í meðaltali landa, þar sýnir
heimahjúkrun á Selfossi betri árangur en rannsókn Bos o.fl. (2007).
Þegar þessar niðurstöður voru bornar saman þá mátti sjá að meirihluti mælinga á
tímapunkti eitt voru sambærilegar niðurstöðum Bos o.fl. frá Íslandi en miðað við meðaltal
landa er heilsugæslan á Selfossi í mörgum þáttum að koma betur út. Það voru niðurstöður
fjögurra gæðavísa sem skáru sig úr þar sem heimahjúkrun á Selfossi kom mun verr út en
meðaltal mælinga og mælingar á Íslandi gáfu til kynna. Tveir gæðavísar komu hins vegar
betur út hjá heimahjúkrun á Selfossi og sjö voru svipaðir og mælingar Bos o.fl.
Á tímapunkti tvö sýndu mælingar betri niðurstöður í öllum tilfellum nema þremur, svo að
vísbendingar voru um að íhlutun í formi fræðslu geti haft áhrif á gæði þjónustunnar til hins
betra.

Hæfni og geta starfsfólks
Í rannsókninni var unnið með starfsfólki í öllu ferlinu og sýndi það mikinn áhuga á að bæta
gæði þjónustu heilsugæslunnar á Selfossi og var tilbúið að taka fullan þátt. Lagt var upp
með það í byrjun að starfsfólk upplifði sig sem þátttakendur í umbótaverkefni frekar en að
þessi aukna vinna væri skylda og það hefði ekkert um málið að segja. Allt starfsfólk
heimahjúkrunar tók virkan þátt, það mætti á alla fræðslufundi þrátt fyrir að vera ekki alltaf
á vakt þegar fundir voru. Reynt var að koma til móts við slíkt með frítöku á móti svo að
samvinnan héldist og tókst það vel. Hjúkrunarfræðingarnir þrír sem sáu um
upplýsingasöfnunina fengu þjálfun bæði í því að safna upplýsingunum fyrir RAI-HC
matstækið og vinna á tölvukerfið. Sýnt hefur verið fram á að starfsfólk sem er vel þjálfað í
upplýsingasöfnun, og finnur fyrir hvatningu yfirmanna, nær góðum árangri (Hirdes o.fl.,
2008).
Það eru margir þættir sem spila inn í hvernig til tekst að fá samvinnu við starfsfólk til að
breyta vinnulagi og vera þátttakendur í umbótaverkefnum. Það má segja að gæði veittrar
þjónustu sé að einhverjum hluta mat á hæfni þeirra sem koma að henni og því er það
mikilvægt fyrir hvern stjórnanda að bera kennsl á þá þætti sem þörf er á að bæta til að
uppfylla kennsluþarfir og auka möguleika starfsmanna á að þróast í starfi (Meretoja o.fl.,
2004). Hæfnismat starfandi hjúkrunarfræðinga ætti að vera þungamiðjan í gæðavinnu
(Meretoja o.fl., 2004).

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar
Styrkleikar rannsóknarinnar voru að unnið var upp úr fyrirliggjandi RAI-HC gögnum
heilsugæslunnar þar sem meirihluti skjólstæðinga heimahjúkrunar voru þátttakendur. Allir
skjólstæðingar heimahjúkrunar sem falla undir skilmerki rannsóknarinnar voru með í
rannsókninni og var upplýsingasöfnun RAI-HC partur af því ferli að innskrifast í
heimahjúkrun, því var svörunin 100% sem eykur styrkleika rannsóknarinnar (Field, 2009,
bls. 35). Það styrkir líka rannsóknina að sýnt hefur verið fram á áreiðanleika matstækisins í
öðrum rannsóknum. Það var einnig styrkleiki að sömu hjúkrunarfræðingar söfnuðu
upplýsingum í fyrri og seinni mælingu og þeir fengu þjálfun í upplýsingasöfnuninni og á
tölvukerfið. Starfsfólkið var áhugasamt og vildi taka þátt í gæðavinnunni og leggja sitt af
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mörkum til að bæta þjónustuna. Passað var að hafa samband við alla þá sem komu að
skjólstæðingnum og bjuggu yfir upplýsingum sem gætu hjálpað til við að fá sem réttasta
mynd af aðstæðum en það er talið auka öryggi upplýsingasöfnunarinnar (Hawes o.fl.,
2007). Farið var eftir meðferðarleiðbeiningum RAI þegar fræðslan var unnin. Tekin var
ákvörðun í samráði við starfsfólk heimahjúkrunar um hvaða gæðavísa ætti að vinna með
og fólst þjálfun þeirra í fræðslu um hvernig bregðast mætti við vandamálum vegna lélegra
gæða þjónustunnar.
Veikleikar rannsóknarinnar voru fyrst og fremst smæð úrtaksins. Rannsóknin var með fyrir
– eftir rannsóknarsniði vegna þess að hér var um íhlutunarrannsókn að ræða, það er enginn
samanburðarhópur sem gefur rannsókninni ekki eins mikið rannsóknarlegt gildi og
takmarkar alhæfingargildi niðurstaðna. Í rannsóknum á öldruðum getur heilsubrestur þeirra
verið skekkjuvaldur (Sorenson, 2007). Aldraðir sem njóta þjónustu heimahjúkrunar eru
viðkvæmur hópur og á einu ári geta margir þættir í daglega lífinu haft áhrif á útkomu
mælinga án þess að tengjast íhlutuninni. Því getur lengd á milli mælinga verið
skekkjuvaldur (Law, o.fl., 1998). Óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að gera rannsókn í
raunverulegum aðstæðum er meðal annars mismunandi tími á milli mats hjá hverjum
einstaklingi. Þrír reyndir hjúkrunarfræðingar sáu um upplýsingasöfnun fyrir RAI-HC
matstækið og settu inn í gagnagrunninn. Upplýsingasöfnunin var afar viðamikil eða um
þrjúhundruð spurningar auk þess sem ætlast var til að hjúkrunarfræðingur hefði samband
við alla þá sem komu að skjólstæðingnum og er hætta á skekkju bæði vegna innsláttarvilla
og margra snertiflata (Hawes o.fl., 2007). Þó má leiða líkum að því að sú fræðsla sem
hjúkrunarfræðingarnir fengu dragi úr þessum skekkjuvaldi. Ekki var heldur tekið tillit til
hvort breytingar á annarri meðferð en hjúkrun komu til eins og til dæmis lyfjameðferð,
þetta getur valdið skekkju í mælingum (Law o.fl., 1998). Þessi rannsókn var frumraun
rannsakanda og gæti það haft einhverjar takmarkanir í för með sér.

Notagildi rannsóknarinnar og framtíðarrannsóknir
Mikilvægar upplýsingar liggja í RAI-HC gögnum sem nauðsynlegt er að nýta
skjólstæðingum heimaþjónustu til hagsbóta. Það er brýnt að stjórnendur fylgist vel með og
taki þátt í innleiðingu á bættri þjónustu og geri úttekt á gæðum (Hirdes, 2004). Einnig er
mikilvægt að þeir sem stjórna viti hvort RAI-HC matstækið skili þeim árangri í þjónustu
sem til er ætlast, því upplýsingasöfnunin er viðamikil og hefur því umtalsverðan kostnað í
för með sér. Rannsóknin gaf vísbendingar um að RAI-HC matstækið væri fýsilegur kostur
fyrir heilsugæslustöðvar á Íslandi til að skoða og vinna í gæðamálum og
umbótaverkefnum, nýta sem hjúkrunarskráningu og til að veita hjúkrunarupplýsingar til
fagaðila sem eftir slíku óska. Að skoða gæði þjónustunnar og sjá þætti sem betur máttu fara
var hvatning til stjórnenda og starfsfólks um að gera betur og beina sjónum að því sem
þurfti að bæta, matstækið leiddi starfsfólk áfram að þeim þáttum sem þurfti að laga.
Mikil þörf er á frekari rannsóknum um áhrif íhlutunar á gæðavísa RAI-HC bæði hér heima
og erlendis. Það væri líka mikilvægt að fleiri heilsugæslustöðvar á Íslandi tækju upp þetta
matstæki til að hægt væri að bera saman stöðvar og svæði. Einnig er áhugavert að skoða
samanburð á milli landa, bæði þeirra landa sem reka svipað kerfi og á Íslandi og ekki síður
landa sem eru með heilbrigðiskerfi sem eru sett upp á annan hátt. Umbætur eru stöðugt
mat, fræðsla og eftirfylgni og var hér um upphaf umbótastarfs að ræða sem þarf að halda
áfram með.
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Samantekt
Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um að hægt væri að hafa áhrif á gæði
þjónustu með fræðslu til starfsfólks. Áhugavert var að sjá að algengið minnkar í öllum
gæðavísunum, nema þremur, jafnvel þótt munurinn sé ekki marktækur sem er eðlilegt í
ljósi þess hversu fáir þátttakendur eru. Niðurstöðurnar voru þó marktækar í tilfelli
gæðavísisins algengi bylta.
Ýmsir þættir hafa áhrif á styrk- og veikleika rannsóknar af þessu tagi. Það styrkti
rannsóknina að unnið var með allt þýðið, sýnt hafði verið fram á áreiðanleika RAI
matstækisins í öðrum rannsóknum og starfsfólk hafði fengið þjálfun í að vinna með það.
Smæð úrtaksins var sá þáttur sem hamlaði rannsókninni hvað mest auk þess sem enginn
samanburðarhópur var.
Áhugi starfsfólks var mikill og vilji fyrir hendi til að taka þátt í gæða- og umbótastarfi.
Starfsfólk heimahjúkrunar kom að öllu ferlinu og tók þátt í að ákveða hvað gæðavísar
skyldu valdir til að vinna sérstaklega með.
Það var þörf á frekari rannsóknum um áhrif íhlutunar á gæðavísa. Hafa varð í huga að í
umbótum felst stöðugt mat, fræðsla og eftirfylgni.
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Kafli 6 – Ályktanir og lokaorð
Þær ályktanir sem draga má af þessari rannsókn eru þær að RAI-HC matstækið er gagnlegt
og gefur vísbendingar um gæði hjúkrunarþjónustu heilsugæslunnar á Selfossi. Það er mikil
vinna sem felst í upplýsingasöfnun í fyrsta skiptið en þegar til lengdar lætur telur
rannsakandi að tækið muni vera tímasparandi varðandi aðra þætti eins og allar upplýsingar
sem hjúkrunarfræðingar þurfa að láta í té varðandi sína skjólstæðinga. Tækið veitir góða
yfirsýn yfir aðstæður og heilsufar skjólstæðinga og síðast en ekki síst gefur það
stjórnendum yfirsýn á hvernig til tekst við að veita þjónustu af miklum gæðum og gefur
stjórnendum möguleika á að geta gripið inn í þau ferli sem betur mega fara.
Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að fræðsla til starfsfólks sem tengist þeim
verkþáttum sem unnið er með í meðferð hjúkrunar hafi jákvæð áhrif á aðra tengda þætti
hjúkrunar skjólstæðinga í heimahúsi. Það eru þættir innan matstækisins sem eru ekki í
höndum hjúkrunarfræðinga eins og að vísa til sjúkraþjálfa og iðjuþjálfa en það er í höndum
lækna og skiptir þá miklu máli samstarf á milli þessara stétta og að þessi þjónusta sé í boði
á því svæði sem um er rætt. Það er mikilvægt að samspil hjúkrunarfræðinga og lækna sé
markvisst og gott og að báðir aðilar hafi greiðan aðgang að hinum.
Það er bæði gagnlegt og gaman að vinna að umbótaverkefnum tengdum starfinu þar sem
að niðurstöðurnar nýtast beint inn í daglega verkferla stöðvarinnar og auka og efla áhuga
bæði stjórnenda og starfsmanna. Það er ánægjulegt að sjá hvað starfsmenn eru tilbúnir til
að leggja á sig þegar kemur að því að auka gæði þjónustu við skjólstæðinga þeirra, allir
voru tilbúnir að taka þátt í verkefninu. Það er mikilsvert í því umhverfi sem
heilbrigðisþjónustan er í dag að starfsfólk hafi enn þann áhuga og kraft til að bæta á sig
auka verkefnum þrátt fyrir mikið álag.
Umræður um gæði þeirrar þjónustu sem verið er að veita eru orðnar meiri og er það krafa
Embætti landlæknis og Velferðarráðuneytisins að unnið sé að því að tryggja gæði í
heilbrigðisþjónustu og að fjármunum sé vel varið til málaflokksins. RAI-HC matstækið
veitir þessum aðilum upplýsingar um hvernig þjónustu er verið að veita og hægt er að
skoða hjúkrunarþyngd og greiða samkvæmt henni fjárframlög til stofnana. Það er líka
mikilvægt að hægt sé að bera saman niðurstöður gæðavísa á milli stofnana,
heilbrigðisumdæma og jafnvel landa.
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Viðauki 5

Mat á gæðum þjónustu heimahjúkrunar á heilsugæslunni á Selfossi út
frá gæðavísum RAI-HC. Listi yfir 99 matsþætti (breytur, gæðavísa og
kvarða) RAI-HC
RAIHC
Númer

Breyta / matsþáttur

Lykill / Kóði

ADL kvarði

Breytur til að reikna út kvarðann eru hluti af
neðangreindum breytum

Vitrænn kvarði

Breytur til að reikna út kvarðann eru hluti af
neðangreindum breytum

Þunglyndiskvarði

Breytur til að reikna út kvarðann eru hluti af
neðangreindum breytum

Lífskvarði

Breytur til að reikna út kvarðann eru hluti af
neðangreindum breytum.

Rannsóknarnúmer

Rannsóknarnúmer sem hverjum einstaklingi
er úthlutað gerir mögulegan samanburð fyrir og
eftir íhlutun.

W24.

Algengi þyngdartaps

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

HP6.

Algengi vökvaskorts

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

W16.

ADL færni /
endurhæfingarmöguleiki og engin
meðferð

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

HP10

Algengi bylta

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

W8.

Algengi félagslegrar einangrunar

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

C3.1

Algengi bráðarugls

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

C5.1

Algengi neikvæðni / depurðar

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

a.

C7.1a

Algengi truflandi eða mikilla
verkja

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

W11.

Algengi ófullnægjandi
verkjastillingar

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

W3.

Algengi vanrækslu / ofbeldis /
misbeitingar

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

C1.1
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Algengi meiðsla / áverka

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

W27.

Algengi tilfella þar sem
viðkomandi fékk ekki bólusetningu
gegn inflúensu

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

W31.

Tíðni sjúkrahúsinnlagna

A-2

Kyn

Valið annað hvort
Karl
Kona

A3

fæðingardagur

Fæðingarár

A6.

Dagsetning mats

Dagur, mánuður, ár

A10.

Búsetuhættir

Einstaklingur býr:
Ein/n
Með maka-sambýlismanni/konu
Með maka – sambýlismanni/konu og öðrum
Með barni (ekki maka-sambýlismanni/konu)
Með foreldri / foreldrum –
forráðamanni/mönnum
Með systkini / systkinum
Með öðrum skyldmennum
Með öðrum (ekki skyldmennum)

A11.

Síðasta sjúkrahúsdvöl

Merkið við síðustu sjúkrahúsdvöl síðastliðna
90 daga.
Engin sjúkrahúsinnlögn síðustu 90 daga
Fyrir meira en 30 dögum síðan
Innan síðustu 15-30 daga
Innan síðustu 8-14 daga
Innan liðinnar viku
Er á sjúkrahúsi

C1.

C2.

Vitræn geta til ákvarðanatöku við
daglegar athafnir

Minni

Breytur til að reikna út gæðavísana eru hluti
af neðangreindum breytum

Skráið það sem best lýsir vitrænni getu
einstaklingsins til að taka ákvarðanir
Sjálfstæði
Takmarkað sjálfstæði
Minni háttar skerðing
Meðal skerðing
Mikil skerðing
Meðvitundarleysi
Skammtímaminni í lagi – virðist muna og
geta rifjað upp eftir 5 mínútur
Framkvæmdaminni í lagi – getur framkvæmt
alla athöfnina eða megnið af henni án
vísbendinga
Áttun í lagi – þekkir nöfn/andlit
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umönnunaraðila og þekkir staðsetningu
húsnæðis (s.s. eldhús, svefnherbergi, stofu)
C3.

C4.

Brátt eða tímabundið ruglástand

Skyndileg breyting á andlegu
ástandi

D1.

Hæfni til að gera sig skiljanlegan

E1.

Vísbendingar um þunglyndi, kvíða
eða depurð

Verður auðveldlega fyrir truflun
Talar ruglingslega á köflum
Andlegt ástand breytilegt yfir sólarhringinn
Nei
Já
Skilst
Skilst venjulega
Skilst oftast
Skilst stundum
Skilst sjaldan/aldrei
Neikvæðar yfirlýsingar
Viðvarandi reiði gagnvart sjálfum sér og
öðrum
Tjáir sig um ótta, sem virðist ástæðulaus
(bæði munnlega og með hegðun)
Endurtekur kvartanir tengdar heilsufari
Endurtekur kvartanir um kvíða/áhyggjur
(sem ekki tengjast heilsufari)
Dapurt, þjáningarlegt, áhyggjufullt yfirbragð
Grætur ,tárast
Ítrekaðar yfirlýsingar um að eitthvað
hræðilegt muni gerast
Dregur sig í hlé frá daglegum samskiptum
Minnkuð félagsleg samskipti
Lætur í ljós lífsleiða/óyndi (bæði munnlega
og með hegðun)

F1.

Félagsleg samskipti

F2.

Einmanaleiki

Nei
Já

F3.

Breyting á félagslegri virkni

Ekki dregið út þátttöku
Minni þátttaka, ekki áhyggjuefni
Minni þátttaka, veldur áhyggjum

F4.

Einangrun / einvera

Minni en klukkustund
1-2 klukkustundir
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Engin félagsleg samskipti af þessum toga
Áttu sér stað fyrir meira en 30 dögum
Áttu sér stað fyrir viku til mánuði síðan
Áttu sér stað fyrir 4 til 7 dögum síðan
Áttu sér stað síðustu 3 daga
8, Engar upplýsingar (kóði 8 ef hvorki
einstaklingur né aðrir geta gefið neinar
upplýsingar um félagsleg samskipti
einstaklingsins)

3-8 klukkustundir
Lengur en 8 klukkustundir
G2

G4a.

Sjálfsbjargargeta við athafnir
daglegs lífs (ADL)

Þjálfun / virkni

Sjálfbjarga
Sjálfbjarga, aðeins aðstoð við undirbúning
Tilsýn
Takmörkuð aðstoð
Mikil aðstoð
Verulegur stuðningur
Algjörlega ósjálfbjarga
8, Athöfn ekki framkvæmd allt tímabilið
Fjöldi klukkustunda við líkamlega hreyfingu
síðustu 3 daga (t.d. gönguferðir)
Engin hreyfing
Minna en 1 klst
1-2 klst
3-4 klst
Meira en 4 klst

I1a

Mjaðmarbrot sl. 30 daga (eða frá
því síðast var metið sé skemmra
síðan)

Enginn kóði til staðar
Sjúkdómsgreining/ar sem leiddi til núverandi
innlagnar
Sjúkdómsgreining til staðar, virk meðferð
Sjúkdómsgreining til staðar eftirlit-en engin
virk meðferð

I1b.

Önnur beinbrot síðustu 30 daga
(eða frá því síðast var metið sé
skemmra síðan)

Enginn kóði til staðar
Sjúkdómsgreining/ar sem leiddi til núverandi
innlagnar
Sjúkdómsgreining til staðar, virk meðferð
Sjúkdómsgreining til staðar eftirlit-en engin
virk meðferð

I1t.

Krabbamein

Enginn kóði til staðar
Sjúkdómsgreining/ar sem leiddi til núverandi
innlagnar
Sjúkdómsgreining til staðar, virk meðferð
Sjúkdómsgreining til staðar eftirlit-en engin
virk meðferð

I1u.

Sykursýki

Enginn kóði til staðar
Sjúkdómsgreining/ar sem leiddi til núverandi
innlagnar
Sjúkdómsgreining til staðar, virk meðferð
Sjúkdómsgreining til staðar eftirlit-en engin
virk meðferð

J1

Byltur

Engin bylta sl. 90 daga
Engin bylta síðustu 30 daga en bylta síðustu
31-90 daga
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Ein bylta síðustu 30 daga
Tvær eða fleiri byltur síðustu 30 daga
J2.

Nýlegar byltur

Nei engin bylta síðustu 30 daga
Já, bylta síðustu 30 daga
8, Á ekki við (fyrsta mat eða mat gert fyrir
meira en 30 dögum)

J3a

Á erfitt með eða getur ekki staðið
upp án aðstoðar

Vandamál ekki til staðar
Vandamál til staðar en ekki merkjanlegt
síðustu 3 daga
Vandamál til staðar 1 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar 2 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar daglega síðustu 3 daga

J3b.

Á erfitt með eða getur ekki snúið
sér við (horft aftur fyrir sig) þegar
stendur

Vandamál ekki til staðar
Vandamál til staðar en ekki merkjanlegt
síðustu 3 daga
Vandamál til staðar 1 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar 2 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar daglega síðustu 3 daga

J3c.

Svimi

Vandamál ekki til staðar
Vandamál til staðar en ekki merkjanlegt
síðustu 3 daga
Vandamál til staðar 1 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar 2 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar daglega síðustu 3 daga

J3d.

Óstöðugt göngulag

Vandamál ekki til staðar
Vandamál til staðar en ekki merkjanlegt
síðustu 3 daga
Vandamál til staðar 1 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar 2 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar daglega síðustu 3 daga

J3s.

Bjúgur

Vandamál ekki til staðar
Vandamál til staðar en ekki merkjanlegt
síðustu 3 daga
Vandamál til staðar 1 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar 2 af síðustu 3 dögum
Vandamál til staðar daglega síðustu 3 daga

J6a

J6b.

70

Tíðni verkja hjá einstaklingi sem
kvartar um eða sýnir einkenni á annan
hátt
Styrkleiki mestu verkja

Engir verkir
Verkir til staðar en ekki síðustu 3 daga
Verkir til staðar 1-2 af síðustu 3 dögum
Verkir daglega síðustu 3 daga
Engir verkir
Vægir verkir
Miðlungs verkir
Mjög slæmir verkir

Óbærilegir verkir
J6e.

J7b.

Verkjastilling

Bráðasjúkdómseinkenni eða eldri
sjúkdómar hafa tekið sig upp

Ekki um neina verki að ræða
Einstaklingur kveinkar sér ekki; ekki þörf á
verkjameðferð eða breytingum á meðferð sem
fyrir er
Meðferð dugar til verkjastillingar
Engir verkir þegar meðferð er fylgt en
meðferðarfylgni ekki alltaf eins og kveðið er á
um
Meðferð dugar ekki til verkjastillingar
Engin verkjameðferð, verkir til staðar
Nei
Já

J7c.

Dauðvona innan 6 mánaða

Nei
Já

J8

Heilsufar

Mjög gott
Gott
Sæmilegt
Lélegt
8, gat ekki (vildi ekki) svara

K2a.

Þyngdartap 5% eða meira á
síðustu 30 dögum eða 10% eða meira
á síðustu 180 dögum

0 = nei
1 = já

K2c.

Ónóg vökvainntaka minna en
1000 ml/dag

0 = nei
1 = já

N1f.

Inflúensusprauta síðastliðin 2 ár

0 = nei
1 = já

N2a.

Krabbameinslyfjameðferð

Engin meðferð og engin fyrirmæli um
meðferð
Fyrirmæli um meðferð (ekki komin til
framkvæmda)
Meðferð 1-2 daga síðustu 3 daga
Daglega síðustu 3 daga

N2d.

Lyfjagjöf í æð

Engin meðferð og engin fyrirmæli um
meðferð
Fyrirmæli um meðferð (ekki komin til
framkvæmda)
Meðferð 1-2 daga síðustu 3 daga
Daglega síðustu 3 daga

N2e.

Súrefnismeðferð

Engin meðferð og engin fyrirmæli um
meðferð
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Fyrirmæli um meðferð (ekki komin til
framkvæmda)
Meðferð 1-2 daga síðustu 3 daga
Daglega síðustu 3 daga
N2f.

Geislameðferð

Engin meðferð og engin fyrirmæli um
meðferð
Fyrirmæli um meðferð (ekki komin til
framkvæmda)
Meðferð 1-2 daga síðustu 3 daga
Daglega síðustu 3 daga

N3e.

Sjúkraþjálfun

Skráið fjölda daga í dálk A (hámark 7 dagar)
og mínútur í dálk B

N3f.

Iðjuþjálfun

Skráið fjölda daga í dálk A (hámark 7 dagar)
og mínútur í dálk B

N4a.

Innlögn á sjúkrahús þar sem
dvalið var yfir nótt

Merkið fjölda sjúkrahúsinnlagna í svarreit.
Merkið 0 ef engin innlögn er síðustu 90 daga

N4b.

Innlögn á bráðamóttöku (ekki yfir
nótt)

Merkið fjölda heimsókna á bráðamóttöku
síðustu 90 daga. Skráið 0 ef engin heimsókn var
á bráðamóttöku

N4c.

Læknavitjanir

Merkið fjölda heimsókna til lækna á stofu
bæði á heilsugæslustöð sem og til sérfræðinga

N5

Útlimafjötrar, rúmgrindur, stóll
sem hindrar að einstaklingur standi
upp, t.d. borð fyrir framan

0 = nei
1 = já

P2b.

Aðalummönnunaraðili lætur í ljós
áhyggjur, reiði eða depurð

Nei
Já
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Viðauki 7
Skilgreiningar fyrir RAI-HC gæðavísa (heilbrigðis- og félagsþjónusta í heimahúsum)
3.útgáfa
Flokkar

Lýsing

Skilgreining á breytum

Áhættuþættir

W24. Algengi

Teljari: Einstaklingar sem

Teljari: Þyngdartap án ásetnings, 5%

ADL skerðing (ADL

þyngdartaps

hafa lést án ásetnings

eða meira síðustu 30 daga (eða 10%

stighækkandi)

Nefnari: Allir einstaklingar

eða meir síðustu 180 daga) (K2a=1)

Kvarði=4,5,6 vs. 0,1,2,3

með sjúkdóm á lokastigi við

Nefnari: Undanskilið ef J7c=1

Sjúkdómsgreining

fyrsta mat

(6mánuðir eða styttra ólifað)

Krabbamein (I1t=1,2 vs =0)

HP6. Algengi

Teljari: Ófullnægjandi

Teljari: Ónógur vökvi – drakk ekki

ADL skerðing (ADL

vökvaskorts

vökvainntaka

allan/næstum allan vökva síðustu 3

stighækkandi) Kvarði=4,5,6

Nefnari: Allir einstaklingar

daga (K2c=1)

vs 0,1,2,3

Næring

Sjúkdómur á lokastigi
(J7c=1 vs 0)
Líkamleg færni
W16. ADL

Teljari: Einstaklingar sem

Teljari: Æfingar, iðju-

færni/

hvorki fá sjúkra-/iðjuþjálfun

/sjúkraþjálfun ekki fyrir hendi og ekki

endurhæfingar

né æfingar

áætluð (N3ea og N3fa=0)

- möguleiki og

Nefnari: Einstaklingar sem

engin meðferð

flagga upp viðfangsefnum

Engir

Nefnari: ADL = 1 eða 2 (viðhalda
færni eða möguleiki að auka færni)

(CAP) fyrir mögulega ADL
endurhæfingu
HP10a. Algengi

Teljari: Fjöldi skráðra bylta í

Teljari: J1>0 eða J2=1

55 ára og eldri. Minnkuð

bylta

framhaldsmati

Nefnari: Ekki algjörlega háður öðrum

líkamleg virkni síðustu 3

Nefnari: Allir einstaklingar

um hreyfifærni í rúmi (G2i=0,1,2,3,4,5)

daga (G4a= vs 0)

sem eru ekki algjörlega háðir

Óstöðugt göngulag Breyta í

öðrum um hreyfifærni í rúmi í

J3d=2,3,4. Hefur liðagigt,

fyrra mati

Vitræn skerðing (vitrænn
kvarði=3,4,5,6 vs 0,1,2)

Vitræn geta

Lýsing

Skilgreining á breytum

Áhættuþættir

W8.Algengi

Teljari: Einstaklingar sem eru

Einstaklingar sem eru einir í langan

Heilsufar óstöðugt

félagslegrar

einir í langan tíma eða alltaf

tíma eða alltaf einir (F4=2 eða 3) OG

Einstaklingur telur heilsufar

einangrunar

einir OG tjá sig um

tjá sig um einmanaleika (F2=1)

sitt vera bágborið (J8=3 vs

einmanaleika

EÐA

0)

EÐA

Minnkuð félagsleg þátttaka veldur

Erfiðleikar með að gera sig
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Einstaklingar sem hafa

einstaklingi áhyggjum (F3=2)

skiljanlegan (D1=2,3,4 vs

áhyggjur af minnkaðri

0,1)

félagslegri þátttöku sinni

Vitræn skerðing (vitrænn

Nefnari: Allir einstaklingar

kvarði=3,4,5,6 vs 0,1,2)

C3.1.Algengi

Teljari: Einstaklingar með

Teljari: Skyndilegar eða nýtilkomnar

Skert sjón (D4=1,2,3 vs 0)

bráðarugls

skyndilegar eða nýtilkomnar

breytingar á andlegu ástandi (C4=1)

Sjúkdómur á lokastigi

breytingar á andlegu ástandi

EÐA

(J7c=1 vs 0)

EÐA

Einstaklingur er órólegur og illa áttaður

Vitræn skerðing (vitrænn

Einstaklingar sem hafa orðið

kvarði=3,4,5,6 vs 0,1,2)

órólegir eða illa áttaðir þannig

Þunglyndi

að öryggi þeirra er ógnað eða

(Þunglyndiskvarði = 3-14 vs

einstaklingurinn þarf gæslu

0,1,2)

Nefnari: Allir einstaklingar
C5.1. Algengi

Teljari: Einstaklingar sem

Teljari: Tilfinning um depurð eða

Skert skammtímaminni

neikvæðni /

sýna merki um depurð í

þunglyndi (E1a=1,2)

(C2a=1 vs0)

depurðar

síðasta mati

OG

Einstaklingur telur heilsufar

OG

Að minnsta kosti 2 eftirfarandi

sitt vera bágborið (J8=3 vs

Að minnsta kosti 2 einkenni

einkenna: Viðvarandi reiði gagnvart

0)

um virk einkenni þunglyndis

sjálfum sér og öðrum (E1b=1,2,3)

Bráðasjúkdóms-

(functional depression) í allt

Endurteknar kvartanir t. heilsufari

einkenni eða eldri sjúkdómar

að fimm daga eða nánast

(E1d=1,2,3). Dapurt, þjáningarfullt,

hafa tekið sig upp (J7b=1 vs

daglega

áhyggjufullt yfirbragð (E1f=1,2,3)

0)

Nefnari: Allir einstaklingar

Grætur /tárast oft (E1g=1,2,3). Dregur

Aðalumönnunaraðili lætur í

sig í hlé frá daglegum samskiptum

ljós áhyggjur, kvíða eða

(E1i=1,2,3). Minnkuð félagsleg

reiði (P2b=1 vs0)

samskipti (E1j=1,2,3). Þyngdartap án

75 ára og eldri

ásetnings (K2a=1)
Verkir

Lýsing

Skilgreining á breytum

Áhættuþættir

C7.1a. Algengi

Teljari: Einstaklingar eru með

Teljari: Daglegir verkir (J6a=2,3)

Heilsufar óstöðugt

truflandi eða

daglega verki OG

OG

Bráðasjúkdómseinkenni eða

mikilla verkja

Verkir eða miklir verkir trufla

Alvarlegir eða svæsnir verkir (J6b=3,4)

eldri sjúkdómar hafa tekið

daglegar athafnir

sig upp (J7b=1 vs 0)

Nefnari: Allir einstaklingar
W11. Algengi

Teljari: Einstaklingar með

Teljari: Einstaklingur er með verki

Vitræn Skerðing (vitrænn

ófullnægjandi

verki og fá ekki viðeigandi

(J6a=1,2,3) og verkjalyfjameðferð

kvarði = 3,4,5,6 vs 0,1,2)

verkjastillingar

verkjameðferð

dugar ekki til verkjastillingar (J6e=4)

Nefnari: Allir einstklingar

Nefnari: J6a=1,2,3

sem eru með verki í nýjasta
mati
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Öryggi/Umhverfi
W3. Algengi

Teljari: Einstaklingar sem eru

Teljari: Eitt eða fleiri eftirfarandi

Vitræn skerðing (vitrænn

vanrækslu /

með óútskýrða áverka , merki

atvika: Er hrædd (ur) við fjöl.meðlim

kvarði=3,4,5,6 vs. 0,1,2)

ofbeldis /

um ofbeldi / misbeitingu eða

eða umönnunaraðila (F1e=1,2,3,4)

misbeitingar

vanrækslu

EÐA Hreinlæti verulega ábótavant

Nefnari: Allir einstaklingar

(engir kóðar á matsblaði um þetta
atriði) EÐA Óútskýrðir áverkar,
beinbrot eða brunasár (engir kóðar á
matsblaði um þetta atriði) EÐA
Vanræksla, ofbeldi eða misbeiting
(F1f=1,2,3,4) EÐA Líkamsfjötrar
(N5=1)

C1.1.Algengi

Teljari: Einstaklingar með

Teljari: Eitt eða fleiri eftirfarandi

Einstaklingur fer lítið út úr

meiðsla /

beinbrot eða óútskýrða áverka

atvika: Mjaðmabrot (I1a=1,2,3) EÐA

húsi af hræðslu við að detta

áverka

Nefnari: Allir einstaklingar

Önnur beinbrot (I1b=1,2,3) EÐA

(engir kóðar á matsblaði um

Annars eða þriðja stigs brunasár

þetta atriði)

(L4=1) EÐA Óútskýrðir áverkar,

Sjúkdómsgreining:

beinbrot eða brunasár (engir kóðar á

Beinþynning

matsblaði um þetta atriði)
Annað

Lýsing

Skilgreining á breytum

Áhættuþættir

W27. Algengi

Teljari: Einstaklingar sem

Teljari: Fékk ekki bólusetningu gegn

Engir

tilfella þar sem

ekki hafa verið bólusettir gegn

inflúensu (N1f=0)

viðkomandi

inflúensu síðustu 2 árin

Nefnari: Einstaklingar sem ekki hafa

fékk ekki

Nefnari: Allir einstaklingar

verið í krabbameinslyfjameðferð /

bólusetningu

nema þeir sem fá kr.lyfjameðf.

geislameðferð (N2a=0 og N2f=0)

W31. Algengi

Teljari: Einstaklingar sem

Teljari: Eitt eða fleiri eftirfarandi

Einstaklingur dvelur á

sjúkrahús-

hafa verið lagðir inn á

atvika: Innlögn á sjúkrahús þar sem

öldrunarsjúkrahúsi

innlagna

sjúkrahús, bráðamóttöku eða

dvalið var yfir nótt (N4a>0) EÐA

Sjúkdómsgreining:

fengið bráðaþjónustu frá því

Innlögn á bráðamóttöku án þess að

sykursýki (I1u=1,2,3 vs 0)

síðasta mat var gert

dvalið hafi verið yfir nótt (N4b>0)

Bjúgur (J3s=1,2,3,4 vs 0)

Nefnari: Allir einstaklingar

EÐA Fékk bráðaþj. læknis N4c>0

gegn inflúensu
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Viðauki 8

Byltur - fræðsla

Farið var yfir áhættuþætti bylta en þeir eru: fyrri saga um byltur, hindranir í líkamlegri
færni og getu eins og skert jafnvægi, óstöðugt göngulag, minnkaður styrkleiki og minnkað
þol vöðva, skert sjón, skert vitræn geta, stöðutengt blóðþrýstingsfall, hjartsláttaróregla, lyf
(t.d. slævandi lyf eins og Benzodiazepines), umhverfisþættir, of lítil hreyfing, verkir vegna
gigtar og annarra sjúkdóma og ýmsir sjúkdómar s.s. parkinson, flogaveiki, sykursýki,
alkóhólismi, heilablóðfall, augnsjúkdómar og D vítamín skortur. Við mat þurfti að skoða
aðstæður þegar byltan varð, áhættuþætti vegna bylta hjá einstaklingnum, beinþynningu og
meðhöndlun við henni, athuga hvort þurfti meðferð við óstöðugu göngulagi eða til að auka
styrk og jafnvægi, kanna hvort lyfjagjöf hafi verið endurskoðuð af lækni með tilliti til
áhrifa á jafnvægi, göngulag, styrk, skynjun og vitræna getu. Fylgjast þurfti reglulega með
blóðþrýstingi, sérstaklega m.t.t. stöðubreytinga og ástands hjarta og skoða hvort að læknir
hefði kannað mögulegan skort á D vítamíni. Einnig þurfti að skoða hvort skjólstæðingurinn
ætti erfitt með setjafnvægi, eða hvort hann þurfti að flytja sig til í sætinu og ýta sér upp frá
stólörmum þegar staðið var upp úr stól, átti hann erfitt með að standa stöðugur, var
göngulagsvandi jafnvel þó gengið væri með hjálpartæki eða aðstoð, gekk hann hægt, eða
var hann stuttstígur, var stoðkerfisvandamál til staðar svo sem herðakistill, stirðar mjaðmir
vegna langvarandi rúmlegu eða stytting fótleggja. Varðandi meðferðaráætlun og eftirlit
voru æfingar góðar eins og ef skjólstæðingur gat staðið í að minnsta kosti 2 mínútur án
svima þá átti að láta hann gera það á 2 tíma fresti, ef skjólstæðingur var óstöðugur en
reyndi að standa upp sjálfur þá þurfti að fylgjast með honum, íhuga þurfti handföng til
stuðnings, gera gönguæfingar nokkrum sinnum á dag, laga stellingar í stól, hvetja
skjólstæðinginn til að aka sér sjálfum í hjólastólnum, fá hann til að taka þátt í virkni sem
æfir jafnvægi, vöðvastyrk og sveigjanleika. Ef skjólstæðingurinn var með skerta sjón þurfti
að fullvissa sig um að búið væri að skoða sjónina og það lægi fyrir álit augnlæknis, einnig
þurfti að sjá til þess að skjólstæðingur færi að minnsta kosti einu sinni á ári til augnlæknis.
Kanna þurfti hvort skjólstæðingur væri með sykursýki, fara yfir gleraugu þau gátu verið
orðin gömul og nýttust því ekki sem skyldi. Kanna þurfti hvernig sjónsviðið var og hafa
þurfti í huga að staðsetja hluti svo sem göngugrind þannig að hún lægi rétt við. Skoða
þurfti hvort slæm lýsing ætti þátt í sjóndepru skjólstæðings. Einnig þurfti að gera sér grein
fyrir að fólk með sjóndepru gat átt erfitt með að skynja hæðarmun t.d. stigaþrep eða áferð
á yfirborði sem gengið var á t.d. þurrt, blautt, hált. Gott gat verið að gera breytingar á
umhverfi t.d. nota límband til að merkja þrep. Ef til vill þurfti að veita þjálfun til að
skjólstæðingurinn áttaði sig á umhverfi sínu með því að hjálpa honum að hreyfa sig um
það og auka þannig þekkingu hans. Leita skyldi aðstoðar sjúkra- eða iðjuþjálfa. Ef um var
að ræða skjólstæðing með vitræna skerðingu þurfti að fá honum verðugt verkefni sem hélt
honum uppteknum og virkum, tengja þurfti ráf í umhverfi við reglubundna hreyfingu ef
hægt var því hreyfingin jók jafnvægið, fyrirbyggja þurfti áhættuhegðun til dæmis með því
að veita verkjameðferð, svala þorsta og hungri og aðstoða á salerni. Sá sem hafði skerta
vitræna getu var síður fær um að læra æfingar og læra að nota hjálpartæki til hreyfingar, en
gat bætt sig með æfingu og endurtekningu. Hann gat þurft lengri tíma eða það gat þurft að
leggja meira í meðferðina til að árangur næðist. Betri viðbrögð gátu fengist ef þetta var
hreyfing sem hann hafði gert áður. Athuga þurfti hverju viðkomandi hafði ánægju af áður.
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Þegar um blóðþrýstingvandamál var að ræða þurfti að hjálpa eða kenna skjólstæðingnum
að rísa hægt upp úr rúmi eða stól og gefa sér tíma til að ná jafnvægi á rúmstokk eða
stólbrún, íhuga skyldi daglega notkun teygjusokka, hvetja skjólstæðing til að borða léttar
máltíðir og borða frekar fleiri litlar máltíðir en fáar stórar og hvíla sig eftir matinn.
Endurskoða skyldi alla lyfjagjöf sem gat valdið breytingum á blóðþrýstingi eins og
hjartalyf, lyf við langvinnri lungnateppu og þvagræsilyf einnig þurfti að skoða notkun
geðlyfja, kvíðastillandi lyfja, róandi lyfja, svefnlyfja eða þunglyndislyfja. Taka þurfti púls
til að meta hvort hann var of hægur eða óreglulegur, mæla blóðþrýsting liggjandi, sitjandi
og standandi, bera saman blóðþrýsting fyrir morgunmat og 20 mín eftir til að greina
blóðþrýstingslækkun tengda máltíðum. Meðferðaráætlun vegna umhverfisþátta fól í sér að
skoða hvort hættur í umhverfinu og viðeigandi hjálpartæki væru til staðar, það þurfti að
fara yfir hvort heppileg lýsing væri fyrir dag og nótt, passa að ekki væri til staðar speglun
sem truflaði og rúm og stólar þurftu að vera í eðlilegri stærð. Höldur, handrið og önnur slík
hjálpartæki þurftu að vera á salerni og í öðrum stöðum í húsinu eftir þörfum, varast skyldi
glansandi gólf og mottur en stamir renningar gátu hjálpað t.d. í baðkari og sturtubotni.
Kanna þurfti hvort hindranir væru í gangvegi á göngum, svefnherbergi og salerni, 1,5
metra snúningssvæði þurfti ef fólk var með göngugrind eða í hjólastól, það þurfti að passa
að nægjanlegt pláss væri til staðar, dyr urðu að vera 90 cm eða meira svo hægt væri að
komast með hjálpartæki þar inn, gott var að hafa bekju eða flösku við rúmið til að forðast
næturferðir. Skoða þurfti hvort þörf væri á öðruvísi sætum í stóla eða hjólastóla, kanna
þurfti hvort hjálpartæki væru rétt notuð og hvort þau væru í lagi og af réttri stærð miðað
við hæð og þyngd skjólstæðingsins og athuga hvort meiri kennslu þyrfti á þau, síðan þurfti
að athuga fótabúnað.
Skoða varð hvort aðstandendur vissu hversu mikla hjálp og eftirlit skjólstæðingurinn þurfti.
Íhuga skyldi að hafa samband við sjúkra- eða iðjuþjálfa til að meta breytingar á getu og
grípa þar inn í, endurskoða meðferðaráætlun til að auka eftirlit eða útbúa aðgerðir til þess
að hjálpa skjólstæðingnum að ná aftur fyrri virkni. Áætlunin átti að ná yfir að efla
traust/sjálfstraust á ný ef þess þurfti, skoða breytt viðbrögð við mögulegum vandamálum
sem tengdust byltunni og aðlögun að nýjum aðstæðum eftir áverka vegna byltunnar.
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Viðauki 9
Félagsleg einangrun – fræðsla

Varðandi félagslega einangrun fær enginn þann gæðavísi merktan nema að hann tjái
sjálfur að hann sé einmana og upplifi félagslega einangrun. Það sem fram kom í
fræðslunni til starfsfólks um tíðni félagslegrar einangrunar var m.a. að heildarmarkmið
meðferðar fælist í því að leita leiða til að auka samskipti við aðra, það væri mikilvægt að
greina og taka á öllum alvarlegum deilum og árekstrum sem einstaklingurinn hafði
lent í við aðra í félagslegu umhverfi sínu. Það þurfti að greina undirliggjandi
geðheilsuvandamál sem myndu auka á árekstra eða stuðla að því að hann drægi sig úr
félagslegri virkni og greina aðferðir til að auka þátttöku í félagslegri virkni út frá því
hvernig áður var. Það var einnig mikilvægt að meðhöndla undirliggjandi þunglyndi. Við
mat þurfti að skoða mynstur félagstengsla um ævina, greina eðli þeirra þátta sem höfðu
áhrif á félagsleg samskipti, kanna hvort það væru breytingar á félagslegum samskiptum og
hvort þær væru tímabundnar eða væru komnar til að vera. Kanna varð hvort
skjólstæðingurinn hafi sýnt styrkleikaþætti á sálfélagslegu sviði og hvort um var að ræða
sál- eða geðræna kvilla sem gátu haft áhrif. Einnig varð að hafa í huga hvort
ástandsbundnir þættir sem drógu úr færni til að hafa samskipti við aðra væru fyrir hendi.
Gott var að skrá tómstundaiðju og meta vilja til að taka þátt í félagsstarfi, það þurfti að
meta þol, hreyfigetu, jafnvægi, vitræna getu, frumkvæði og heilsufarsástæður sem gátu
legið að baki einangruninni. Einnig var mikilvægt að gera sér grein fyrir að feimni gat
verið vegna hjálpartækja eins og ef fólk var með þvag- eða hægðaleka. Það þurfti að skoða
verki, fjárhag, búsetu og hvort hindranir væru í umhverfinu. Forðast skyldi athafnir sem
skjólstæðingi fannst óþægilegar. Varðandi meðferð og eftirlit þurfti að tryggja að
skjólstæðingurinn væri með í virkni sem var viðeigandi fyrir aldur hans, meðhöndla
truflandi geðslag, geðræn einkenni, hegðunarvanda og leggja sérstaka áherslu á þunglyndi.
Ef þunglyndi var meira en 3 stig á þunglyndiskvarða þá varð að vísa honum til læknis.
Hjálpa þurfti skjólstæðingi til að sjá meira heldur en sjúkdóminn og njóta þess sem daglega
lífið bauð upp á. Byggja þurfti á styrkleikaþáttum með því að auka virkni sem þegar var
ánægjuleg og kynna ný virknitilboð sem féllu vel að fyrri óskum og venjum. Stuðla þurfti
að aukinni nærveru þeirra sem skjólstæðingnum leið vel nærri. Ef skjólstæðingur átti í
litlum samskiptum við fjölskyldu og vini þurfti að hvetja þá til meiri þátttöku í lífi hans.
Starfsfólk var hvatt til að hafa meiri persónuleg samskipti við skjólstæðinginn og fá
sjálfboðaliða, sem höfðu þægileg samskipti við viðkomandi og honum leið vel með, til að
aðstoða. Finna þurfti jákvæða og innihaldsríka virkni sem fjölskyldumeðlimir og vinir gátu
tekið þátt í. Ræða þurfti beint við einstaklinginn sjálfan til að finna út hvað honum líkaði
og langaði. Hvetja þurfti aðra til að ræða við einstaklinginn um líf hans og upprifjun
minninga gaf skjólstæðingi færi á að endurmeta sjálfsímynd sína fyrir sjálfan sig og aðra.
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Viðauki 10
Ófullnægjandi verkjastilling – fræðsla

Varðandi tíðni ófullnægjandi verkjastillingar þá fól fræðslan í sér að heildarmarkmið
meðferðar væri að skilgreina og meðhöndla undirliggjandi orsakir verkja, hámarka getu til
ADL (athafna daglegs lífs) og félagslegrar virkni, lina þjáningar, fylgjast með árangri og
aukaverkunum meðferðar og greina hugsanleg tengsl verkja og annarra atriða svo sem
þunglyndis, félagslegrar einangrunar og skertrar líkamlegrar færni. Verkjameðferð átti að
skoða sem hluta af stærra markmiði sem gat verið að efla líkamlega færni og lífsgæði. Við
mat og meðferð þurfti að fá nákvæmar upplýsingar um styrk verkja, staðsetningu, tíðni og
hvernig þeir lýstu sér, það þurfti að ljúka ítarlegri læknisskoðun og líkamsmati, gera
viðeigandi rannsóknir, ákvarða að hvaða marki verkir höfðu áhrif á andlega líðan og óskir
skjólstæðingsins, fylgjast með getu hans og endurskoða núverandi verkjameðferð og
aukaverkanir ef einhverjar voru. Við nánara mat á verkjum þurfti að hafa í huga að gera
nýtt ítarlegt mat ef verkir breyttust eða ef nýir birtust, ekki skyldi ganga út frá að
breytingar á verkjum eða nýir verkir stöfuðu af sjúkdómi sem var þekktur, það þurfti að
gera nýtt ítarlegt mat í hvert skipti sem nýir verkir létu á sér kræla eða breyting urðu á því
verkjamynstri sem fyrir var. Þar sem verkir eru algengir hjá eldra fólki og skjólstæðingum
með langvinna sjúkdóma ætti að umgangast verki sem fimmta lífsmarkið og sem slíkt ætti
að vakta þá, fylgjast með reglulega og samkvæmt áætlun. Nota skyldi RAI
verkjaspurningarnar reglulega (viðauki 6, bls 109) auk annarra mælitækja til að fylgjast
með verkjum eins og sjónrænn kvarði VAS (visual analog scale), tölukvarði,
lýsingarorðakvarði og andlitskvarði, fyrir skjólstæðinga sem áttu erfitt með að tjá sig
munnlega voru líka til sérhæfð tæki til að meta verki. Spurningar RAI-HC um verki voru
tíðni verkja hjá skjólstæðingi, kvartaði hann um eða sýndi einkenni um verki á annan hátt
(gretti sig, gnísti tönnum, stundi, hrökk undan snertingu eða sýndi merki um verki á annan
hátt), meta skyldi styrkleika verkja og merkja við mestu verki, spyrja um einkenni verkja,
hvort verkir væru hastarlegir og líka um verkjastillingu og áhrif verkjameðferðar. Nota
skyldi flæðirit eins og er í SÖGU kerfinu sem er sjúkraskráningarkerfi sem notað er á
heilsugæslustöðvum. Mikilvægt var að muna að ef skjólstæðingur var á verkjalyfjum þá
þurfti líka reglubundið endurmat á verkjum. Fylgjast skyldi með sýnilegri getu
einstaklingsins, sérstaklega þurfti að vera athugull ef einstaklingur gat ekki tjáð sig. Muna
skyldi eftir menningarlegum mun, varast að virða að vettugi vísbendingar um verki eins
og stöðuga umræðu um lélegt heilsufar. Þegar skjólstæðingur var að framkvæma ADL þá
skyldi athuga hvort merki væru um verki, það hjálpar að ræða við fjölskyldu til að fá betri
sögu. Verkir sem ekki voru tjáðir munnlega gátu verið tjáðir með svipbrigðum eins og að
hnykla brýrnar og með grettum. Einnig gat skjólstæðingur gefið frá sér hljóð eins og
andvarp eða stunu. Líkamsstelling gat sagt til um verki eins og ef skjólstæðingur varði sig
gegn verkjum, óeðlileg líkamsstelling, takmörkuð hreyfing útlima eða hann hvíldi sig
meira. Breyting á háttalagi eins og ef skjólstæðingur var lengur í rúminu, dró úr
venjulegum athöfnum eða minnkaði inntöku fæðu og vökva, breyting á andlegu ástandi
eins og eirðarleysi og ruglástand ásamt árásarhneigð gat líka verið merki um verki.
Verkjaupplifun gat verið breytileg eftir staðsetningu verkja, tíma dags og athöfnum.
Upplýsingar þurfti að fá um staðsetningu verkja, hvort þeir voru stöðugir eða breytilegir,
hvort þeir komu og fóru. Ef verkir voru breytilegir þá þurfti að fá upplýsingar um tíðni,
tímalengd og hvaða aðstæður komu verkjum af stað. Einnig þurfti að vita hvernig
skjólstæðingur skynjaði sársaukann, hvaða orð lýstu sársaukanum best. Brunaverkur,
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náladofi, nístingsverkur og tilfinningaleysi voru merki um taugaverki. Krampi,
þrýstingsverkur, sláttur og stingandi verkur var merki um verki í stoðkerfi. Krampi og
herpingur voru merki um verki frá innyflum. Spyrja þurfti um hvað linaði verkina og hvað
jók þá eins og hreyfing, kyrrseta, að vera í sömu stellingu, eftir lyfjagjöf eða hvort lyf
voru tekin á föstum tíma eða eftir þörfum við verkjum. Tekið skal eftir hvað í atferli
skjólstæðings virðist lina verki og hvað jók þá. Við mat á meðferðarkostum skyldi ræða
um val á meðferð við skjólstæðinginn og fjölskyldu hans ef við átti, hvað kaus hann helst
og hverjar voru væntingar hans, virða bæri vilja skjólstæðings því þá voru meiri líkur á að
meðferð héldist og markmið meðferðar næðust. Ef valin var verkjameðferð með lyfjum
skyldi endurskoða núverandi lyf með lækni, þá var verið að tala um öll lyf líka
ólyfseðilsskyld lyf og náttúrulyf. Setja skyldi markmið varðandi verkjameðferðina í
samráði við skjólstæðinginn og hafa tímamörk, fylgjast skyldi með árangri meðferðar.
Upplýsa skyldi skjólstæðing og fjölskyldu um verkjalyfin, nota skyldi verkjalyfjastiga og
segja frá hversu fljótt mátti búast við verkun lyfja ásamt því að fræða um mögulegar
aukaverkanir. Varðandi grunnþætti lyfjameðferðar átti að hafa í huga hvernig lyfið var
gefið til dæmis um munn, samkvæmt klukkunni eða samkvæmt verkjastiga. Velja átti það
verkjalyf sem var best, auka skyldi lyfjaskammta eða styrk þeirra (ef um ópíöt var að ræða)
þegar verkjastilling var ónóg. Koma átti í veg fyrir og meðhöndla aukaverkanir lyfja. Ef
ákveðið var að fara óhefðbundnar leiðir í verkjameðferð bar að hafa í huga að slíkar leiðir
gátu bætt virkni lyfjagjafar. Óhefðbundnar leiðir höfðu venjulega lágmarks aukaverkanir,
veittu skjólstæðingnum og fjölskyldu hans tilfinningu um þátttöku og stjórn. Fræðsla til
skjólstæðingsins og fjölskyldu hans var mikilvæg og brýnt var að slá á fyrirfram gerðar
hugmyndir um að verkir og fötlun væru eðlilegur hluti þess að eldast. Ræða skyldi orsakir
verkjanna, niðurstöður verkjamats, markmið meðferðar, þverfaglega umönnunaráætlun,
batahorfur, meðferðarúrræði og hliðarverkanir. Hafa átti í huga sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun
eða aðrar slíkar meðferðir, hitameðferð, ísbakstra, nudd, slökun og dreifingu hugar,
nálastungur, tai-chi auk fleiri viðbótarmeðferða. Hjálpa átti til við að setja raunhæf og skýr
markmið eins og að ganga 100 metra eða taka þátt í félagsstarfi. Athuga skyldi hvort
vantaði frekari andlegan eða félagslegan stuðning. Reynt skyldi að hindra óæskilegar
afleiðingar verkja með því að skoða hvort samband væri á milli verkja og starfsgetu, tengsl
verkja og þunglyndis og veita virka meðferð við undirliggjandi sjúkdómum eða
fylgikvillum.
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