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Útdráttur 

Bakgrunnur. Breytt viðhorf í samfélaginu, aukinn þrýstingur yfirvalda um 

að einstaklingar búi sjálfstæðri búsetu eins lengi og kostur er og mikil fjölgun 

þeirra sem óska eftir þjónustu heimahjúkrunar, gefur tilefni til þess að skoða 

kosti þess að nota mælitæki sem metur heilsufar, færni og þjónustuþörf  

þjónustuþega. Með innleiðingu á interRAI- matstæki (Resident Assessment 

Instrument) í heilbrigðisþjónustu hefur þessi möguleiki orðið að veruleika. 

Tilgangur: Að skoða heilsufar, færni og þjónustuþörf einstaklinga sem njóta 

þjónustu heimahjúkrunar á Akranesi og á Sauðárkróki samkvæmt 

upplýsingum úr interRAI‒HC upphafsmati og MAPLe reikniritinu sem raðar 

einstaklingum í þjónustuflokka eftir upplýsingum úr matinu. 

Aðferð: Rannsóknin er megindleg afturvirk lýsandi samanburðarrannsókn. 

Úrtakið var 60 skjólstæðingar á Akranesi og 42 skjólstæðingar á Sauðárkróki 

Niðurstöður: Meðalaldur skjólstæðinga á Akranesi var 79,4 ár en 83,4 ár á 

Sauðárkróki. Aldursflokkurinn 81‒90 ára var fjölmennastur, 43,3% á 

Akranesi og á Sauðárkróki 48,8%. Fleiri skjólstæðingar heimahjúkrunar á 

Akranesi fundu til einmanaleika, höfðu dregið úr þátttöku í félagsstarfi og 

höfðu orðið fyrir áföllum síðustu 90 daga en skjólstæðingar á Sauðárkróki. 

Einvera yfir daginn og skerðing á skammtímaminni hjá skjólstæðingum var 

sambærileg á Akranesi og á Sauðárkróki. Um helmingur skjólstæðinga á 

báðum stöðum var með mæði eða öndunarerfiðleika og meirihluti 

skjólstæðinga á báðum stöðum fann til þreytu eða í um 90% tilvika. Um 

þriðjungur skjólstæðinga á báðum stöðum höfðu hlotið byltur síðustu 90 

daga. Fleiri skjólstæðingar heimahjúkrunar á Sauðárkróki þurftu aðstoð við 

lyfjatöku en á Akranesi. Ekki var marktækur munur á MAPLe flokkum og 

þjónustuþörf á Akranesi og á Sauðárkróki. Skjólstæðingar í MAPLe flokkum 

4 og 5 fengu á báðum stöðum sömu þjónustu og skjólstæðingar í MAPLe 

flokk 3. 

Ályktanir: Niðurstöður gefa til kynna að interRAI‒HC upphafsmatið og 

MAPLe flokkarnir gefi góða mynd af stöðu skjólstæðinga og hver þeirra 

þjónustuþörf sé. Heimahjúkrun þarf að eflast til að hægt sé að veita þjónustu 

við hæfi og stoðþjónusta, s.s. dagþjónusta, hvíldarinnlagnir, félagsstarf, 

endurhæfing og félagsþjónusta þarf að vera öflug. 

Lykilorð: Aldraðir, interRAI‒HC upphafsmat, MAPLe, heimahjúkrun, 

félagsleg heimaþjónusta 
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Abstract 

Background: The Resident Assessment Instrument (interRAI tools) can help 

assess health, skills and service needs in home care. The tools can benefit 

professionals coping with changing attitudes in society, increasing pressure 

from the authorities for individuals to live independently for as long as 

possible and the growing number of those requesting nursing services. 

Objectives: To evaluate the usefulness of the interRAI-HC initial assessment 

and MAPLe algorithm in assessing the health, skills and service needs of 

individuals receiving home care services in Akranes and Saudarkrókur. The 

algorithm prioritizes individual service categories according to information 

from the assessment. 

Methods: The study is a quantitative retrospective study. The participants 

were 60 individuals in Akranes and 42 individuals in Saudarkrókur. 

Results: The average age of clients in Akranes was 79.4 years and 83.4 years 

in Saudarkrókur. The prevalent age group was 81‒90 years old, (43.3% of 

individuals in Akranes and 48.8% in Saudarkrókur). More home care clients 

in Akranes than in Saudarkrókur were lonely. They participated less in social 

activities and had suffered some form of loss or life stressors in the last 90 

days, compared to clients in Saudarkrókur. Solitude during the day and 

impairment of short-term memory were the same in both locations. About 

half of the clients in both locations suffered shortness of breath or breathing 

difficulty, and the majority of clients in both places felt tired, (in about 90% 

of cases). About a third of the clients in both places fell in the preceding 90 

days. More clients in Saudarkrókur needed assistance with medication. There 

was no significant difference in MAPLe classes and need of services in 

Akranes and Saudarkrókur. Clients in MAPLe categories 4 and 5 received the 

same services as clients in MAPLe category 3 in both places. 

Conclusion: The results suggest that the interRAI‒HC initial assessment and 

MAPLe categories provide a good overview of clients health status and their 

need for services. Home care services need to be strengthened in order to 

provide appropriate home care. Support services for example, adult day 

centres, respite care, rehabilitation and social services need to be of high 

quality. 

Keywords: Old people, interRAI‒HC initial assessment, MAPLe, home care, 

social home services 
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Kafli 1 - Inngangur 

Breytt viðhorf í samfélaginu, aukinn þrýstingur yfirvalda um að 

einstaklingum sé gert kleift að búa sjálfstæðri búsetu eins lengi og kostur er 

og mikil fjölgun þeirra sem óska eftir þjónustu heimahjúkrunar, gefur tilefni 

til þess að skoða kosti þess að nota mælitæki sem metur heilsufar, færni og 

þjónustuþörf þjónustuþega. Með innleiðingu á interRAI-matstæki (Resident 

Assessment Instrument) í heilbrigðisþjónustu hefur þessi möguleiki orðið að 

veruleika. Hjúkrunarheimili hafa notað interRAI-matstækið í mörg ár og er 

nú verið að prófa sérstaka útgáfu þess fyrir heimaþjónustu. Til að kynna 

viðfangsefnið er byrjað á að kynna bakgrunn þess, heiti rannsóknar, tilgang 

hennar og markmið og settar fram rannsóknarspurningar. Niðurstöður eru 

settar upp í formi texta, súlurita og taflna, umræður um niðurstöður og að 

lokum er ályktað út frá niðurstöðum. 

Bakgrunnur viðfangsefnis 

Samkvæmt spá Hagstofu Íslands sem nær frá árinu 2013 til ársins 2060 þá 

verður á þessu tímabili veruleg fjölgun fólks í aldurshópnum 65 ára og eldri, 

eða frá því að vera 42.677 yfir í 97.320 manns, ef þetta gengur eftir þá er 

aukningin í þessum aldurshóp meiri en 100% (Hagstofan, 2013). 

Heimahjúkrun þjónustar alla aldurshópa, en aldraðir eru stærstur hluti 

þjónustuþega. Þessi mannfjöldaspá gefur til kynna að við þurfum að horfa til 

framtíðar með gæði þjónustunnar í huga. Þegar horft er til lífsgæða, er eldra 

fólki miklu hættara við að þjást af langvinnum sjúkdómum en ungu fólki. 

Langvinnt sjúkdómsástand er þegar sjúkdómur hefur varað í langan tíma eða 

lengur en þrjá mánuði. Þetta veldur því að þessir einstaklingar eru með 

minnkaða getu og þarfnast þeir umönnunar frekar en lækningar. Meira en 

80% einstaklinga 70 ára og eldri eru með langvinnan sjúkdóm sem veldur 

margþættu heilsufarslegu vandamáli. Flest allir aldraðir geta séð um sig 

sjálfir þrátt fyrir langvinnan sjúkdóm en um 2% aldraðra eru rúmfastir eða 

þarfnast mikillar aðstoðar vegna þessa. Það eru þessi 2% aldraðra sem 

þarfnast mikillar umönnunar sem veldur álagi á heilbrigðiskerfið, 

félagsþjónustuna og aðstandendur (Hooyman og Kiyak, 2011).  

Í rannsókn Williams, Challis, Deber, Watkins, Kulusuki, Lum og Daub 

(2009) er spurt: Hvernig getur heilbrigðiskerfið veitt öldruðum þjónustu við 

hæfi innan kostnaðarmarka? Þessi spurning er ofarlega í heilbrigðisáætlunum 

margra landa. Kostnaður vegna heilbrigðiskerfisins hefur vaxið vegna 
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hækkaðrar aldurssamsetningar þjóða og fleiri aldraðir lifa lengur með 

fjölþætta langvinna sjúkdóma. Samþætt heilbrigðis- og félagsþjónusta sem er 

markvisst skipulögð getur minnkað og dregið úr þörfinni á kostnaðarsömum 

innlögnum á sjúkrahús og langtímavistunum. Aðeins lítill hluti aldraðra þarf 

að komast í langtímavistun og áhersla heimaþjónustu þarf að vera á þá 

einstaklinga sem hafa þörf á aukinni þjónustu vegna minnkaðrar getu og 

sjálfstæðis. Þessa þjónustu er hægt að veita þessum einstaklingum heima með 

litlum kostnaði ef heilbrigðis- og félagsþjónusta við hæfi er í boði. 

Skráningar og upplýsingar um þjónustu í heimahjúkrun þarf að bæta til að 

hægt sé að hafa yfirsýn yfir stöðu mála (Ríkisendurskoðun, 2005). 

Heimaþjónustan gegnir mikilvægu hlutverki í heilbrigðiskerfinu en nú eru 

vísbendingar um að notast verði við valviðmið til að úthluta takmarkaðri 

heimaþjónustu svo hún verði sem áhrifaríkust (Hirdes, Poss og Telegdi, 

2008). Slík valviðmið gefa tilefni til að skoða kosti þess að nota interRAI-HC 

matstækið, ásamt MAPLe (Method for Assigning Priority Levels) reikniritinu 

sem forgangsraðar þjónustu, við íslenskar aðstæður. Árið 2013 var byrjað að 

nota interRAI-HC upphafsmat ásamt MAPLe reikniritinu á nokkrum 

heilsugæslustöðvum á landinu, þar á meðal á Akranesi og á Sauðárkróki. 

Íbúar Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru 3978 talsins, það er þrettánda 

fjölmennasta sveitarfélagið og er víðfemt 4167,55km2, það sjöunda stærsta. 

Íbúar Akraneskaupstaðar eru 6699 talsins, það er níunda fjölmennasta 

sveitarfélagið, er á 9.02 km2 svæði og er því næst minnsta sveitarfélagið. 

Íbúar Hvalfjarðasveitar eru 617 talsins og er sveitarfélagið það fertugasta og 

fjórða fjölmennasta á landinu. Það er 493.77 km2 að stærð eða það þrítugasta 

og áttunda stærsta (Landmælingar Íslands, e.d.). Heilsugæsluumdæmi 

Heilbrigðis-stofnunarinnar á Sauðárkróki er Sauðárkrókur að Fljótum í 

Akrahrepp og fram í dali Lýtingsstaðahrepps hins forna (sjá mynd 1). 

Heimahjúkrun veitir þjónustu alla virka daga frá 8:00‒16:00 og um helgar frá 

8:00‒12:00, heimahjúkrun hefur aðgengi að hvíldarinnlögnum fyrir sína 

skjólstæðinga við stofnunina. Engin formleg samvinna er við félagslega 

heimaþjónustu sveitarfélagsins. Heilsugæsluumdæmi Heilbrigðisstofnunar 

Vesturlands Akranesi er Akranes og Hvalfjarðarsveit frá botni Hvalfjarðar að 

Borgarfjarðarbrú (sjá mynd. 1). Heimahjúkrun veitir þjónustu mánudag‒

fimmtudag frá 8:00‒16:00, föstudag frá 8:00‒14:00, laugardag og sunnudag 

frá 9:00‒14:00 og kvöldþjónusta er veitt öll kvöld frá 18:30‒22:30. 

Heimahjúkrun hefur aðgengi að einu hvíldarplássi við Hjúkrunar- og 

dvalarheimilið Höfða. Formleg samvinna heimahjúkrunar og félagslegrar 

heimaþjónustu Akraneskaupstaðar byrjaði haustið 2006 og samhliða því 

kvöld- og helgarþjónusta frá báðum þjónustuaðilum (Akraneskaupstaður, 

2008). 
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Mynd 1. Heilbrigðisumdæmi Heilbrigðisstofnunar Vesturlands Akranesi og 

Heilbrigðisstofnunar Norðurlands Sauðárkróki 

 

Greining viðfangsefnisins 

Þegar byrjað er að nota nýtt matstæki, eins og interRAI-HC upphafsmatið þá 

er mjög fýsilegt að skoða tölulegar og lýsandi upplýsingar úr matinu til að sjá 

heildrænt hvernig heilsufar, færni og þjónustuþörf er hjá skjólstæðingum 

heimahjúkrunar, gera samanburð við annað sveitarfélag og skoða hvort verið 

er að veita þjónustu samkvæmt þjónustuþörfinni. Ekki hafa áður verið 

skoðaðar upplýsingar úr interRAI-HC upphafsmatinu hér á landi þar sem 

MAPLe reikniritið er notað til þess að reikna út þjónustuþörfina samkvæmt 

niðurstöðum matsins. 

Tilgangur rannsóknarinnar 

Upphafsmat á þjónustuþörf er hluti af interRAI-HC matstæki sem notað er 

víða um heim. Upphafsmatið lýsir líkamlegu og andlegu heilsufari, færni og 

félagslegu umhverfi. Það gefur okkur möguleika á að nota niðurstöður til að 

gera áætlun og skipuleggja heimaþjónustu, hvort sem hún er frá 

heimahjúkrun eða frá félagsþjónustunni. Upplýsingarnar gefa einnig 

möguleika á að bera saman þjónustu hjá sveitarfélögum. Mikilvægt er að hafa 

mælitæki sem metur þjónustuþörf og hjálpar okkur að finna þá einstaklinga 

sem þurfa heilsufars síns vegna að fá mikla þjónustu. MAPLe reikniritið er 

Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki 

HVE-Akranesi 
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notað til að raða einstaklingum í þjónustuflokka eftir upplýsingum úr 

interRAI-HC upphafsmati. Tækið gefur okkur færi á að forgangsraða þannig 

að einstaklingar fái þá þjónustu sem þeir þurfa til að geta verið lengur heima. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða heilsufar og færni einstaklinga sem 

njóta þjónustu heimahjúkrunar annars vegar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands 

Akranesi og hins vegar þjónustu Heilbrigðisstofnunarinnar Sauðárkróki. 

Ennfremur að skoða vísbendingar um þjónustuþörf samkvæmt reikniritinu 

Method for Assigning Priority Levels (MAPLe). 

Rannsóknarspurningar 

1. Hvernig er aldursdreifing einstaklinga sem njóta þjónustu 

heimahjúkrunar annars vegar á Heilbrigðisstofnunar Vesturlands-

Akranesi og hins vegar Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

2. Er munur á heilsufari og færni einstaklinga sem njóta þjónustu 

heimahjúkrunar annars vegar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands- 

Akranesi og hins vegar Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

3. Er munur á þjónustuþörf einstaklinga eða eftir kyni samkvæmt 

dreifingu í MAPLe flokkum annars vegar á Akranesi og hins vegar á 

Sauðárkróki? 

4. Er munur á þjónustu sem einstaklingar fá í ákveðnum MAPLe 

flokkum eftir því hvort þeir fá þjónustu á Heilbrigðisstofnun 

Vesturlands- Akranesi eða Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er framkvæmd samkvæmt megindlegri aðferðafræði þar sem 

niðurstöður interRAI-HC upphafsmats og MAPLe reikniritsins eru settar 

fram í tölulegum upplýsingum. Í afturvirkum rannsóknum byggðum á 

upplýsingum úr sjúkraskrám (retrospective chart review) eru skráðar 

upplýsingar notaðar í rannsóknarskyni (Helga Lára Helgadóttir, bls. 393, 

2003). Tölulegar upplýsingar úr matinu ættu að gefa lýsandi mynd af 

heilsufari, færni og félagslegri stöðu skjólstæðinga og hver þeirra 

þjónustuþörf er samkvæmt MAPLe reikniritinu. Aðalmarkmiðið er að svara 

rannsóknarspurningunum og sjá hvort heimahjúkrun veitir þjónustu sem 

kemur til móts við þjónustuþarfir skjólstæðinga.  
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Skilgreining lykilhugtaka og helstu 

skammstafanir 

Heimahjúkrun 

Heimahjúkrun er yfirleitt veitt frá heilsugæslustöðvum þar sem ekki hefur 

verið sameinuð þjónusta heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu. 

Heimahjúkrun er þjónusta fyrir einstaklinga sem hafa hlotið heilsubrest eða 

orðið fyrir veikindum og er markmiðið að gera þessum einstaklingum kleift 

að búa heima við sem eðlilegastar aðstæður. Heimahjúkrun er gjaldfrí 

þjónusta, veitt af hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum (Velferðarráðuneytið, 

e.d.). 

Félagsþjónustan 

Aldraðir í heimahúsum eiga rétt á félagslegri heimaþjónustu geti þeir ekki 

hjálparlaust annast heimilishald og persónulega umhirðu. Sveitarfélög veita 

þessa þjónustu á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991) en sveitarfélög setja sjálf reglur um 

framkvæmd þeirra. Starfsmenn sem veita þjónustuna eru yfirleitt ófaglærðir 

en vinna undir stjórn fagmenntaðra (Velferðarráðuneytið, e.d.) 

Heimaþjónusta 

Er samheiti yfir heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu. 

Dagdvöl/dagþjónusta/dagvist 

Flest stærri sveitarfélög gefa kost á dagdvöl fyrir þá sem búa í heimahúsum. 

Dagdvöl felur í sér tímabundna dvöl í félagsmiðstöð yfir daginn eftir því sem 

einstaklingur óskar sér.Þar er boðið upp á tómstundaiðkun, aðstöðu til léttra 

líkamsæfinga, máltíðir, hvíldaraðstöðu og bað. Akstur til og frá dagdvöl er 

innifalin í því verði sem einstaklingar greiða (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Stofnanavistun/Varanleg vistun 

Dvalarrými eru á hefðbundnum dvalarheimilum, sambýlum eða í íbúðum 

sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra og er ætlað einstaklingum sem eru ekki færir 

um að halda heimili þrátt fyrir aðstoð við heimilishald. Hjúkrunarrými eru á 

hjúkrunarheimilum eða heilbrigðisstofnunum og er ætlað öldruðu fólki sem 

er orðið of lasburða til að vera heima þrátt fyrir að vera með heimahjúkrun, 

félagslega heimaþjónustu, hvíldarinnlagnir, dagþjónustu eða dvalarrými 

(Velferðarráðnuneytið, e.d.). 
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inter-RAI 

inter-RAI vísar til hóps fræðimanna um allan heim sem hafa unnið að þróun 

interRAI-matstækisins. 

interRAI-matstæki 

Resident Assessment Instrument/raunverulegur aðbúnaður íbúa. Matstæki til 

að meta heilsufar og hjúkrunarþarfir, til notkunar á hjúkrunarheimilum en 

síðar þróað áfram til notkunar á hinum ýmsu sviðum innan heilbrigðisgeirans 

og er þá nafni þess sviðs sem um ræðir bætt aftan við interRAI nafnið. 

interRAI-HC 

Resident Assessment Instrument-Home Care/raunverulegur aðbúnaður íbúa- 

heimaþjónustu. Matstæki þróað til að meta heilsufar og hjúkrunarþarfir íbúa í 

heimaþjónustu. 

interRAI-HC MDS (Minimum Data Set) 

Gagnasafn RAI-matstækisins. Gagnasafn sem inniheldur upplýsingar um 

heildrænt mat á aðstæðum og heilsufari fólks í heimahúsi. 

interRAI-HC upphafsmat 

interRAI-HC upphafsmat er stytt matstæki og inniheldur 80 atriði úr 

interRAI‒HC. Matstækið inniheldur allar breytur sem þarf til að forgangsraða 

einstaklingum samkvæmt MAPLe reikniritinu. Þegar vísað er til þessa 

matstækis verður talað um interRAI‒HC upphafsmat. 

MAPLe reikniritið/reiknikvarðinn 

MAPLe reiknikvarðinn (Method for Assigning Priority Levels) byggir á 36 

atriðum úr interRAI‒HC til að forgangsraða þeim sem fá heimaþjónustu. 

Útkoman styður við ákvarðanir fagfólks þegar þjónustu er úthlutað til 

skjólstæðinga. 

Skjólstæðingur 

Í siðareglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (e.d.) segir að kjarni 

hjúkrunar sé umhyggja fyrir skjólstæðingnum, að virða velferð og mannhelgi 

skjólstæðings, að hjúkrunarfræðingur sé málsvari skjólstæðings og standi 

vörð um rétt hans. Hjúkrunarfræðingur sinnir líkamlegum, andlegum, 

félagslegum og trúarlegum þörfum skjólstæðings síns í samvinnu við hann. 
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Vegna þessa er ávallt talað um skjólstæðinga heimahjúkrunar þegar rætt er 

um þá er njóta þjónustu heimahjúkrunar í þessari rannsókn. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar eru hversu lítið úrtakið er, en það eru 60 

skjólstæðingar heimahjúkrunar á Akranesi og 42 skjólstæðingar 

heimahjúkrunar á Sauðárkróki. Ennfremur er þetta frumraun rannsakanda 

sem gæti takmarkað rannsóknina að einhverju leyti. Skjólstæðingar 

heimahjúkrunar eru síbreytilegur og vaxandi hópur, því gæti verið 

takmörkunum háð að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á þýðið. 

Samantekt 

Með hækkandi aldri íbúa, og áherslum yfirvalda um að einstaklingar búi eins 

lengi heima og hægt er, aukast kröfurnar til heimaþjónustu. Mjög mikilvægt 

er fyrir þá sem veita þjónustuna að hafa gott, gagnreynt matstæki sem 

aðstoðar við ákvarðanir um úthlutun þjónustu eftir þjónustuþörf hvers og 

eins. Nauðsynlegt er að skoða hvernig slíkt matstæki hentar hér á landi til 

þess að forgangsraða þeirri þjónustu sem í boði er, réttlátlega og samkvæmt 

þörfum skjólstæðinga. 





 

9 

Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir mikilvægi góðrar heimaþjónustu þegar 

heilsufari fer að hraka hjá einstaklingum og forvarnargildi hennar til að 

heilsufari hraki ekki enn freka. Einnig verður rætt um heilsufar og færni 

einstaklinga í tengslum við minnissjúkdóma og félagslega einangrun, sem er 

algeng hjá einstaklingum sem koma inn í þjónustu heimahjúkrunar. Þá verður 

fjallað um það hve mikilvægt er að hafa samræmt þjónustumat þannig að 

hægt sé að forgangsraða þjónustunni til að hún verði sem áhrifaríkust. Að 

síðustu verður farið yfir það á hvern hátt matstæki eins og interRAI-HC og 

MAPLe reiknikvarðinn getur hjálpað fagfólki við að meta heildrænt 

heilsufar, rökstyðja ákvörðun um þjónustu á hlutlægan máta og þannig meta 

alla einstaklinga jafnt. 

Heimaþjónusta 

Í desember 2007 setti félags- og tryggingamálaráðherra á fót ráðgjafahóp sem 

átti að skila tillögum að mótun stefnu til framtíðar í málefnum aldraðra. Ein 

af áherslum ráðgjafahópsins var „Til lengri tíma telur ráðgjafahópurinn að 

horfið skuli frá því að aðgreina fólk og þjónustu við það eftir aldri, 

sjúkdómum, fötlun eða öðrum skilmerkjum, heldur eigi þjónusta og 

stuðningur að taka mið af þörfum hvers‘‘ (Félags-og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008). Í lögum um málefni aldraðra 125/1999 

segir: „ Markmið þessara laga er að aldraðir eigi völ á þeirri heilbrigðis- og 

félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á því 

þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða.“ 

(Alþingi, 1999).  

Setja þarf markmið um hlutfall þeirra aldraðra sem njóta heimaþjónustu hvort 

sem hún er á heilbrigðis- eða félagslegu sviði einnig þarf að setja markmið 

um hve mikla þjónustu eigi að veita þeim. Lítið samræmi er milli 

sveitarfélaga um fjölda þeirra sem fær heimaþjónustu eða umfang þjónustu 

sem er í boði. Aðstæður sveitarfélaga eru misjafnar og áherslur stjórnenda 

geta haft mikið um þetta að segja (Ríkisendurskoðun, 2005). Í reglugerð um 

gæðavísa segir að gæðavísar séu settir til að meta gæði og árangur í 

heilbrigðisþjónustu. Markmiðið er einnig að veita heilbrigðisstarfsmönnum 

aðhald, auka gæðavitund þeirra og skapa metnað til að auka árangur og gæði 

þjónustunnar og með því stuðla að umbótum innan heilbrigðiskerfisins. 

Landlæknir skal velja gæðavísa sem þurfa að innihalda upplýsingar um 
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heilsufar, líðan og heilbrigðisþjónustu. Gæðavísir skal vera gagnreyndur með 

rannsóknum og vera áreiðanlegur og réttmætur. Hann þarf að vera 

mælanlegur og samanburðarhæfur og leiða þannig til umbóta í 

heilbrigðisþjónustunni (Alþingi, 2008).  

Álíka áherslur er að finna í skýrslu Canadian Institute for Health Information 

(2011) en þar er fjallað um að rannsóknir sýni aukna tíðni langvinnra 

sjúkdóma með hækkandi aldri. Heilbrigðiskerfið þarf að aðlagast þessu 

breytta umhverfi og koma til móts við þarfir langveikra aldraðra. 

Heimaþjónusta samanstendur af félagslegri heimaþjónustu og þjónustu heim 

frá hinum ýmsu heilbrigðisstéttum. Mismunandi er eftir landshlutum hvernig 

heimaþjónustan er: félagslega heimaþjónustan er kostuð af viðkomandi 

sveitarfélagi en heilbrigðisþjónusta er kostuð af hinu opinbera og er oft 

núningur milli þessara kerfa. Samþætting kerfanna myndi efla og bæta gæði 

þjónustunnar til þjónustuþegans og veita þannig meiri stuðning við hinn 

óformlega umönnunaraðila sem er oft undir miklu álagi. 

Í rannsókn Sigurdardottir og félaga (2011) kom fram að óskir eldri borgara á 

Íslandi séu þær, að fá bæði óformlega og formlega umönnun við hæfi til að 

geta búið sjálfstæða búsetu sem lengst. Þegar skoðuð voru lífsskilyrði og 

formleg og óformleg umönnun eldra fólks hér á landi, kom í ljós að óformleg 

umönnun var algengust þar til heilsufari hrakaði, þá varð formleg þjónusta 

meiri. Aukin heimaþjónusta fyrir eldra fólk, sem á erfitt með athafnir daglegs 

lífs vegna skertrar færni, getur seinkað ótímabærri stofnanavistun. Þegar 

borin var saman heimaþjónusta í Svíþjóð og á Íslandi kom í ljós að þjónustan 

dreifðist á mun fleiri einstaklinga á Íslandi og þar með var þjónustan 

takmörkuð við nokkrar klukkustundir á mánuði. Í Svíþjóð voru færri 

einstaklingar sem fengu þjónustu frá hinu opinbera en þeir fengu mun fleiri 

klukkustundir á mánuði og þurftu því ekki að vistast á stofnun fyrr en 

heimaþjónusta var fullreynd (Sigurdardottir, Sundstrom, Malmberg og 

Bravell, 2011). 

Síðustu áratugina hefur fjöldi þeirra sem fá heimaþjónustu vaxið gríðarlega. 

Margir eru aldraðir með langvinna sjúkdóma og skerta færni líkamlega og 

andlega. Þeir vilja búa heima eins lengi og hægt er, heimaþjónustan aðstoðar 

þá við að halda heilbrigði sínu og útvega þjónustu heim til aðstoðar við 

daglegar athafnir (Health Council of Canada, 2012). Skoðaðar eru nýjar 

nálganir við að veita heildræna þjónustu og styðja við aðstandendur sem 

margir hverjir eru orðnir aldraðir og komnir yfir sín getumörk við 

umönnun.Vaxandi öldrun kallar á þörf fyrir stjórnun heilbrigðiskostnaðar 

samfara henni, því er sjónum beint í auknu mæli að heimaþjónustu aldraðra. 

Ný hugsun felur í sér að líta svo á að heimaþjónustan sé samofin öðrum 

þáttum heilbrigðisþjónustunnar. Horft er til þess að samþætt þjónusta, þar 

sem heimaþjónustan tengist bæði sjúkrahúsþjónustu og heilsugæslu geti veitt 
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heildrænni þjónustu og stutt við aðstandendur eftir þörfum. Aðalatriðið er að 

samfélagið horfi til gildismats, ábyrgðar og væntinga, þegar heimaþjónusta 

fyrir aldraða er skoðuð og rædd. (Health Counsil of Canada, 2012). 

Góð heimaþjónusta getur skipt sköpum við það að aðstoða einstaklinga við 

sjálfstæða búsetu þegar heilsufari hrakar. Að sama skapi getur heimaþjónusta 

sem kemur ekki til móts við þarfir einstaklinga flýtt fyrir versnandi heilsufari 

og ótímabærri stofnanavistun. Þegar skoðuð voru gæði heimaþjónustu í 

löndum Evrópu með niðurstöðum úr interRAI-HC matstæki, kom í ljós að í 

um 60% tilvika voru endurhæfingarmöguleikar fyrir hendi en engin 

meðferðarúrræði notuð. Einnig kom í ljós að verkjastjórnun var ábótavant og 

mikill munur var á gæðum þjónustu. Ályktanir út frá þessum niðurstöðum eru 

að upplýsingaöflun með interRai-HC séu mikils verðar upplýsingar til að 

bæta gæði þjónustunnar (Bos o.fl., 2007). 

Þegar Health Council of Canada (2012) skoðaði upplýsingar um framkvæmd 

heimaþjónustu, kom í ljós að 50‒60% einstaklinga fengu þjónustu frá 

ófaglærðum starfsmanni, um 15‒24% einstaklinga fengu hjúkrunarþjónustu 

en mun minna hlutfall var af sérhæfðri þjónustu eins og iðjuþjálfun og 

endurhæfingu, sem er þó talin mjög mikilvæg til að sporna við byltuhættu 

sem er vaxandi með hækkandi aldri og versnandi heilsufari. Um þriðjungur 

einstaklinga var metinn í fjórða og fimmta flokk MAPLe, sem gefur 

vísbendingar um að einstaklingur þurfi langtíma vistun og að 

umönnunaraðilar séu í áhættu með að komast í þrot. Vegna takmarkaðra 

úrræða og fjármagns er ekki komið til móts við þarfir þessara einstaklinga og 

er því niðurstaðan sú að byrðin lendir oft á öldruðum umönnunaraðilum sem 

verða fyrir óbærilegu álagi. Leiddar eru líkur að því að þegar 

umönnunarbyrði verður óbærileg getur hinn aldraði orðið fyrir misbeitingu í 

formi vanrækslu, ofbeldis og misbeitingu valds. Í þriðjungi tilfella ofbeldis 

gagnvart öldruðum er það einhver úr fjölskyldunni sem á í hlut. Þegar 

niðurstöður úr interRAI-HC mati eru bornar saman milli landa kemur í ljós 

að álag og streita hjá óformlegum umönnunaraðilum er mikil þegar 

einstaklingur flokkast í MAPLe flokk fjögur og fimm (Health Council of 

Canada, 2012).  

Í Quebec var félagsleg heimaþjónusta og heilbrigðisþjónusta samþætt árin 

2003‒2004, í þeim tilgangi að mæta betur þörfum íbúa. Komið var á fót 

samþættri þjónustumiðstöð með félags-og heilbrigðisþjónustu í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig, til að bæta aðgengi að upplýsingum um þjónustu, 

tryggja aðgengi að þjónustunni, hafa eina yfirstjórn og tryggja eftirfylgni og 

samræmingu í þjónustu til íbúa. MAPLe reikniritið var notað til að meta 

þjónustuþörf og hefur matstækið sannað sig að gefa raunsæa mynd af 

þjónustuþörf íbúa ásamt því að vera öflugt tæki til að setja þá íbúa í forgang 

fyrir langtímavistun sem þurfa á henni að halda. Á árunum 2004‒2008 voru 
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50% þeirra íbúa sem voru í brýnni og mjög brýnni þörf fyrir vistun, komnir í 

langtímavistun innan árs frá mati. Rannsakendur hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að á sumum stöðum sé þörf á umbótum, samkvæmt niðurstöðum 

úr mati, og að enn frekari rannsóknir þurfi til að sjá hvaða hindranir séu í vegi 

fyrir því að bæta aðferðir og auka gæði þjónustunnar (Canadian Institute for 

Health Information, 2011). 

Nauðsynlegt er að heimaþjónustan vinni saman að því að koma til móts við 

þarfir þjónustuþega. Samvinna og samþætting þjónustunnar ætti að vera 

framtíðar markmið allra þeirra sem koma að henni. Með innleiðingu á 

interRAI-HC matstæki og MAPLe reikniritinu í heimaþjónustu, ættu að 

gefast möguleikar á að bæta og auka gæði þjónustunnar og með því skapa 

hinum öldruðu veiku og aðstandendum meira öryggi.  

Heilsufar og færni einstaklinga sem njóta 

heimaþjónustu 

Heilsufar, færni og minnissjúkdómar 

Minnissjúkdómar hafa aukist verulega síðustu 20 árin með miklum áhrifum á 

einstaklinga og fjölskyldur þeirra ásamt auknum kostnaði fyrir 

heilbrigðiskerfið. Heilabilun er vangreindur sjúkdómur hjá öldruðum, 

einungis 30‒50% tilfella eru greind hjá heilsugæslulæknum. Vangreining á 

heilabilun hefur í för með sér tíðar bráðainnlagnir á sjúkrahús og uppgjöf hjá 

aðstandendum. Skjólstæðingar með heilabilun þarfnast uppvinnslu og 

stuðning með sinn sjúkdóm, almenna læknisaðstoð, öruggt umhverfi, aðstoð 

við almennar daglegar athafnir og aðgengi að uppbyggilegu félagsstarfi. Ef 

aðstandendur eru til staðar þá hafa þeir þörf fyrir að fá fræðslu um heilabilun, 

fá upplýsingar um þá aðstoð sem er í boði og aðgengi að andlegum stuðningi 

vegna umönnunarálags. Nauðsyn er að bera kennsl á þá sem eru með 

heilabilun til þess að geta komið til móts við óuppfylltar þarfir þeirra og 

umönnunaraðila þeirra (Johnston o.fl., 2011).  

Almenn færni og geta er mikilvæg fyrir aldrað fólk til að halda sjálfstæði sínu 

og til að geta tekið þátt í samskiptum innan fjölskyldu og í samfélaginu. 

Aukin þekking á því hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á virkni og getu 

aldraðra er mikilvæg til að sporna við minnkaðri færni. Vitglöp eða 

minnisskerðing er flókinn sjúkdómur og fer hann vaxandi meðal 65 ára og 

eldri víðs vegar um heiminn. Vegna aukningar þessa sjúkdóms er mikilvægt 

að skoða hvaða þættir það eru sem geta valdið minnisglöpum og hvaða þættir 

það eru sem geta varnað gegn eða seinkað minnisglöpum (Chen, Lin og 

Chen, 2009).  
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Í rannsókn Chen og félaga (2009) kom fram að Alzheimer-sjúkdómurinn 

væri algengari hjá konum en körlum í Kína, en ekki fannst munur milli kynja 

á minnisglöpum vegna æðakölkunar. Skýringin er talin vera vegna 

varnarþátta estrogens hjá konum og ótímabærra dauðsfalla hjá körlum vegna 

hjartasjúkdóma. Þess vegna er talið að það þurfi að taka inn ýmsa aðra 

áhættuþætti þegar horft er til áhrifa kyns á vitglöp. Tengsl milli minnisglapa 

og líkamlegrar hreyfingar hafa verið mikið rannsökuð. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að hreyfing hefur fyrirbyggjandi áhrif á minnkun vitrænnar getu um 

30‒50%. Á sama hátt hafa aðrar rannsóknir sýnt að líkamsæfingar hafa 

jákvæð áhrif á vitræna getu. Bent er á að til að geta gert betur grein fyrir 

áhættuþáttum þess að fá vitglöp þurfi að rannsaka áhrif umhverfisþátta, gena 

og samspil þessara tveggja þátta ásamt því að hafa inn í rannsókninni alla 

kynþætti (Chen, Lin og Chen, 2009).  

Talið er að Alzheimer-sjúkdómurinn sé algengasta ástæða minnisskerðingar 

en þekking á sjúkdómnum hefur vaxið mikið undanfarin ár og nýir 

meðferðarmöguleikar verið þróaðir. Minnisskerðing vegna æðakölkunar er 

flókin og hefur margvísleg áhrif, samtvinnun þessara tveggja sjúkdóma er 

talin vera algeng orsök minnisskerðingar. Sjónir beinast æ meir að því að 

meðhöndla áhættuþætti sem taldir eru auka líkur á þessum sjúkdómum, s.s. 

háþrýsting, kransæðasjúkdóma, háa blóðfitu og reykingar. Þó hægt sé að 

meðhöndla þessa áhættuþætti er ekki hægt að útiloka minnissjúkdóma vegna 

þess að hækkandi aldur er talinn stærsti áhættuþátturinn þegar kemur að 

æðakölkun og honum er ekki hægt að stjórna. Þess vegna ætti að beina 

sjónum að því að seinka minnissjúkdómum fremur en að reyna að lækna þá 

(Korczyn og Vakhapova, 2007). Vegna þessa ætti forgangsröðun rannsókna 

að vera sú að finna hvernig hægt er að fyrirbyggja þá áhættuþætti sem eru 

þekktir, til að draga úr vitglöpum (Patterson, Feightnerb, Garciac og 

MacKnigt, 2007). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum félagslegra tengsla á þróun 

minnissjúkdóma. Í rannsókn Fratiglioni og félaga (2000) var 1203 

einstaklingum, sem höfðu ekki verið greindir með minnisglöp, fylgt eftir í 

þrjú ár. Í lok þessa þriggja ára tímabils voru 176 af þessu einstaklingum 

greindir með minnissjúkdóm. Við greiningu á áhættuþáttum voru fengnar 

upplýsingar um félagslega stöðu og tengsl, ásamt því að skoða aldur, kyn, 

menntun, andlega og líkamlega færni, þunglyndiseinkenni og æðasjúkdóma. 

Niðurstöður benda til þess að þeir sem búa einir og eru í lélegum félagslegum 

tengslum séu í aukinni áhættu á að þróa með sér minnissjúkdóma. 

Rannsóknin sýndi einnig að þó félagsleg tengsl væru ekki reglubundin væri 

ekki aukin áhætta á minnissjúkdómum ef viðkomandi einstaklingur upplifði 

tengslin fullnægjandi. Þegar allir þættir voru teknir saman bentu niðurstöður 

til þess að léleg og lítil félagsleg tengsl auki hættu á minnissjúkdómum um 

60% (Fratiglioni, Wang, Ericsson, Maytan og Winblad, 2000). 
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Þegar skoðaðar voru niðurstöður langtíma rannsókna á áhrif lífstíls á þróun 

Alzheimers-sjúkdómsins og vitglapa, gáfu niðurstöður til kynna að hægt væri 

að álykta um þetta málefni. Til er mikið magn af faraldsfræðilegum 

upplýsingum um heilsufarslegan ávinning af félagslegri aðlögun og 

félagslegum stuðningi. Einnig hafa komið fram vísbendingar um jákvæð áhrif 

tómstundastarfs á heilsu og lifun, þá einkum hreyfingu og líkamsæfinga. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að gott félagslegt net, tómstundaiðkun og 

líkamlegar æfingar, lengja líf og bæta líkamlega heilsu almennt og draga úr 

tíðni sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma. Þannig hefur komið fram sú 

tilgáta að félagslegt net og tómstundir séu sterkt tengdar við seinkun þróunar 

Alzheimers-sjúkdómsins og vitglapa. Að auki þykir líkamleg færni vera 

vísbending um almennt gott heilsufar og hafa nokkrar rannsóknir sýnt fram á 

tengsl milli lítilla félagslegra tengsla við versnun á líkamlegri getu og einnig 

hefur fundist samband milli góðra félagslegra tengsla og aukinna batahorfa 

eftir alvarleg líkamleg veikindi. Að sinna sínum andlegu hugðarefnum, eins 

og að lesa bækur eða syngja í kór, sýndi sig að hafa jákvæð áhrif á almennt 

heilsufar og vitsmunaleg þjálfun hefur sýnt greinileg og varanleg áhrif við að 

bæta andlega færni. Þegar niðurstöður eru teknar saman má sjá að allir þrír 

lífstílsþættirnir (andlegt, líkamlegt, félagslegt) hafa áhrif á vitsmunalega getu 

og verndandi áhrif gegn vitglöpum (Fratiglioni, Paillard-Borg og Winblad, 

2004).  

Þegar skoðaðar voru rannsóknir sem liggja að baki niðurstöðum um jákvæð 

áhrif tómstundaiðju á vitræna starfsemi og vitglöp og takmarkanir þeirra, 

kom í ljós að það hvernig rannsóknir voru settar upp, gaf mismunandi 

niðurstöður. Einnig voru skoðaðar langtímarannsóknir frá 1991 til 2011, þar 

sem vísbendingar um áhrif mismunandi tómstundaiðju var takmörkuð og 

niðurstöður voru ekki í samræmi. Til framtíðar er nauðsynlegt að mat á 

afþreyingu sé staðlað með tilliti til tíðni, styrkleika, tímalengdar og hvers 

konar tómstundir eru iðkaðar og einnig er nauðsynlegt að mat á vitrænni getu 

og minnispróf séu stöðluð og samræmd. Þannig er hægt að sjá hvaða 

líkamlega og andlega afþreying það er sem hefur mest forvarnargildi og getur 

þannig seinkað minnissjúkdómum (Wang, Xu og Pei, 2011). 

Í rannsókn Duane, Brasher og Koch (2011) var tilgangurinn að skoða reynslu 

aldraðra einstaklinga, með minnisskerðingu á byrjunarstigi og bjuggu einir. 

Tekin voru viðtöl við 19 einstaklinga, greiningin á viðtölunum sýndi að það 

að búa einn var ekki alltaf einmanalegt, þó að það kæmi stundum fyrir, 

aðalástæða þess að þátttakendur bjuggu einir, var að maki var fallinn frá en 

aðrir höfðu aldrei gifst eða eignast afkomendur. Í viðtölunum mat fólk sína 

líðan eftir því hvað það hafði áorkað í lífinu og hvernig það varðveitti 

sjálfsmynd sína þrátt fyrir öldrun og breytingar. Félagsleg samskipti og 

stuðningsnet var mikilvægt og héldu einstaklingar góðum tengslum við 

fjölskyldur og vini, þó það minnkaði með tímanum. Það sem féll undir 
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stuðningsnet var fjölskylda, vinir, umönnunaraðilar, heilbrigðisstarfsfólk, 

kaupmaðurinn á horninu, nágrannar og kunningjar. Allt þetta net var 

mikilvægt til að halda aftur af einmanaleika. Að geta lokið almennum 

daglegum verkum og vera þannig minna háður aðstoð frá öðrum var mjög 

mikilvægt í huga einstaklinganna. Fram kom að fólk horfði fram hjá 

takmörkunum sínum, vildi ekki viðurkenna minnkandi getu og var þannig 

komið í ákveðinn áhættuhóp. Að lokum kom fram mismunandi skilningur á 

þjónustu sem einstaklingarnir fengu, sumum fannst ekki þörf á henni á meðan 

aðrir þáðu þjónustu vegna þrýstings frá börnum. Það kom skýrt fram að mjög 

mismunandi var hvað fólki fannst það þurfa og sú staðlaða þjónusta sem í 

boði var hentaði ekki alltaf (Duane, Brasher og Koch, 2011) 

Í rannsókn Miranda-Castillo, Woods og Orrell (2013) var skoðað hvort 

mismunur væri á mati á þörfum skjólstæðinga sem voru komnir með 

minnisskerðingu frá sjónarhorni fagaðila, einstaklingsins sjálfs og 

umönnunaraðila. Á árunum 2006‒2007 voru tekin viðtöl við 152 

skjólstæðinga með minnisskerðingu og nánasta umönnunaraðila þeirra. Í ljós 

kom að munur var á mati aðila og var þar helst að skjólstæðingarnir töldu sig 

þurfa minni þjónustu en fagaðilar og umönnunaraðilar. Sameiginlegt álit allra 

aðila var, að það skorti á að þörfum um daglega iðju og félagsskap væri sinnt, 

en skjólstæðingum þótti mest skorta á stuðning vegna andlegrar vanlíðunar. 

Þar sem þarfir eru oft metnar huglægt, þarf að hafa hlutlægar upplýsingar 

ekki bara frá sjónarhorni fagaðila heldur einnig frá skjólstæðingi sjálfum og 

umönnunaraðila hans. Þannig fást heildstæðar upplýsingar, ekki bara um 

líkamlega heilsu heldur einnig félagslega og andlega færni (Miranda-Castillo, 

Woods og Orrell, 2013). Með slíku hlutlægu mati er hægt að grípa til 

fyrirbyggjandi ráðstafana til þess að koma til móts við óuppfylltar þarfir 

skjólstæðinga með minnisskerðingu og auka lífsgæði þeirra (Miranda-

Castillo, Woods, Galboda, Oomman, Olojugba og Orrell, 2010). 

Fjölskyldan þarf að vera upplýst um sinn rétt til stuðnings frá kerfinu, 

formlegir umönnunaraðilar þurfa að hugsa um hag fjölskyldunnar og síðan en 

ekki síst þurfa ættingjar, starfsfólk, stefnumótendur og rannsakendur að ræða 

sameiginlega sýn á heimaþjónustu við skjólstæðinga með það að markmiði 

að veita sem besta þjónustu og stuðning (Ward-Griffin o.fl., 2012). 

Mikilvægt er að ræða þessi mál og vinna að stefnumótun og skipulagi sem 

veitir aðgengileg úrræði til að tryggja nægilegan stuðning fyrir skjólstæðinga 

og fjölskyldur þeirra. Formlegir umönnunaraðilar og skipuleggjendur 

þjónustunnar þurfa að gera sér grein fyrir að fjölskyldan getur ekki veitt þá 

flóknu umönnun sem þörf verður á með tímanum, því er mikilvægt að hafa 

úrræði tiltæk og aðgengileg, s.s. heimahjúkrun hvíldarinnlagnir, skipulag og 

stuðning heim  
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Heilsufar, færni og félagsleg þátttaka 

Félagsleg einangrun er skilgreind á tvo vegu; annars vegar sem vöntun á 

félagslegum tengslum og félagslegri þátttöku og hins vegar í einmanaleika og 

ónógum félagslegum stuðningi. Þegar aldraðir meta heilsu sína sjálfir, meta 

þeir hana verr ef þá skortir bæði tengsl og upplifa félagslega einangrun. Þeir 

sem eru í góðum tengslum við aðra og upplifa mikinn félagslegan stuðning 

eru 70% líklegri til að meta heilsu sína góða. Aldraðir eru í áhættuhóp fyrir 

félagslega einangrun og þar með aukast líkurnar á lélegra heilsufari en ella. 

Upplifun á félagslegri einangrun og einmanaleika aldraðra hefur neikvæð 

áhrif á heilsumat þeirra og þá sérstaklega mat á andlegri heilsu. Þetta sýnir 

hversu mikilvægt er að rjúfa einangrun aldraðra og styrkja það félaglega net 

sem þeir hafa til að auka lífsgæði þeirra og heilbrigði (Cornwell og Waite, 

2009). 

Ávinningur af félagslegri þátttöku er studdur af félagslegum kenningum þar 

sem bent er á að mikil félagsleg virkni hafi þau áhrif að seinka versnun á 

líkamlegri og andlegri líðan. Á móti kemur að kenningar sýna einnig fram á 

að versnun á líkamlegu og andlegu heilsufari valdi minnkaðri félagslegri 

þátttöku. Sem dæmi um slíkt var bent á að konur með versnandi liðagigt væru 

líklegar til að vera minna félagslega virkar vegna verkja og versnandi getu til 

hreyfingar. Versnun á andlegri líðan hefur einnig sýnt sig að valda versnun á 

líkamlegri getu og bæting á líkamlegri getu hefur bætandi áhrif á andlega 

líðan (Thomas,2011). Það sem Thomas vildi skoða,var áhrif félagslegrar 

þátttöku og tengsl við versnun á líkamlegri og andlegri heilsu og hvort væri 

munur milli kynjanna. Í rannsókninni voru skoðuð gögn úr langtíma 

rannsókn í Ameríku, sem gerð var á árunum 1986, 1989 og 1994, og tók til 

65 ára og eldri karla og kvenna. Mæling var gerð á hversu mikil félagsleg 

þátttaka þeirra væri, minnispróf voru framkvæmd, upplýsingar fengnar um 

líkamlega getu, og inn í matið var sett kyn, aldur, kynþáttur, hjúskaparstaða 

og menntun. Niðurstöður sýndu að þegar konur voru í mikilli félagslegri 

þátttöku hafði það þau áhrif að seinka líkamlegri og andlegri hnignun og 

karlar sem höfðu góða líkamlega og andlega heilsu voru síður félagslega 

einangraðir. Rannsakandi telur að hafa beri í huga þessar niðurstöður þegar 

kemur til versnunar á heilsufari með hækkandi aldri og breyttu hlutverki á 

efri árum. Konur hafi mikinn líkamlegan heilsuávinning að aukinni 

félagslegri virkni og karlar sem eru komnir með líkamlegan heilsubrest séu í 

mikilli hættu á félagslegri einangrun (Thomas, 2011).  

Í rannsókn Fiorillo og Sabatini (2011) á félagslegri stöðu fólks á Ítalíu voru 

áhrif magns og gæða samskipta til betri félagslegrar heilsu skoðuð. 

Kenningin um að góð félagsleg staða hefði áhrif til góðrar heilsu var 

sannreynd. En einnig kom fram að fólk metur sína félagslegu heilsu út frá 

gæðum samskipta frekar en magni. Þannig sýndi rannsóknin að ef samskipti 

voru þvinguð, skyldusamskipti við fjölskyldur gátu þau haft áhrif til 
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versnandi heilsu. Góðir vinir sem veita stuðning í erfiðum aðstæðum og deila 

reynslu sinni og þekkingu voru stór áhrifaþáttur á félagslega stöðu og höfðu 

mikil jákvæð áhrif á heilsufar. Atvinnulausir og þeir sem voru að hætta starfi 

sökum aldurs, ásamt einstaklingum sem höfðu litla menntun voru í áhættuhóp 

fyrir verra heilsufar vegna félagslegrar einangrunar (Fiorillo og Sabatini, 

2011).  

Það er í samræmi við vísbendingar sem hafa komið fram um að hækkandi 

aldur sé áhættuþáttur félagslegrar einangrunar. Skoðaðar voru upplýsingar 

um félagslega stöðu rúmlega 3000 einstaklinga á aldrinum 57‒85 ára sem 

bjuggu sjálfstæða búsetu í Bandaríkjunum. Í ljós kom að elsti hópurinn, 85 

ára einstaklingar, hafði minna félagslegt net en aldurshópinn 75 ára og yngsti 

aldurshópurinn hafði allt að fjórfalt sterkara stuðningsnet en elsti hópurinn. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við spár um að félagsleg staða versni með 

hækkandi aldri. Rannsakendur bentu á að stórar breytingar í lífinu, eins og 

það að fara á eftirlaun, ástvinamissir og versnandi heilsufar, séu tengdar 

breytingum á félagslegu neti en ekki er vitað nákvæmlega hversu mikil áhrif 

hver og einn þeirra hefur (Cornwell, Laumann og Schumm,2008).  

Avlund og félagar (2004) skoðuðu einnig hvort tengsl væru milli félagslegra 

tengsla og versnandi getu, meðal aldraðara einstaklinga sem fylgt var eftir í 

eitt og hálft ár, einnig hvort tengslin væru breytileg eftir aldri og kyni. 

Skoðaðar voru félagslegar aðstæður hjá 1306 einstaklingum sem voru ekki 

með skerta getu en félagsleg staða var mæld með spurningum um fjölbreytni 

í félagslegum samskiptum, félagslega þátttöku, hversu ánægt fólkið var með 

félagsleg tengsl og félagslegan stuðning. Niðurstöður sýndu að fjölbreytni í 

félagslegum samskiptum og mikil félagsleg þátttaka voru mikilvægir þættir 

til að viðhalda færni og getu hjá 75 ára konum og körlum. Almennt voru 

konur í betri félagslegum tengslum en menn og menn sem voru 80 ára og 

eldri voru í áhættu á versnandi getu vegna félagslegrar einangrunar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að sterkt net félagslegra samskipta 

veiti vörn gegn versnandi getu og geti minnkað áhættu á versnandi getu 

(Avlund, Lund, Hostein og Due, 2004).  

Því er áhugavert að skoða áhrif fyrirbyggjandi aðgerða til varna gegn 

félagslegri einangrun, á einmanaleika, þunglyndi og vellíðan aldraðra 

einstaklinga. Rannsakendur í Japan þróuðu íhlutunaraðferð sem átti að koma 

í veg fyrir félagslega einangrun með því að auka þekkingu á samfélaginu og 

með því bæta heilsu og vellíðan eldra fólks. Upplýsingar fengnar með 

símaviðtölum við aldraða um þarfir, óskir og væntingar þeirra, voru notaðar 

til að útbúa fyrirbyggjandi áætlun. Slembiraðað var í íhlutunarhóp sem taldi 

20 einstaklinga og samanburðarhóp sem í voru 40 einstaklingar. Mælingar 

voru gerðar fyrir íhlutun hjá báðum hópum, einum mánuði eftir íhlutun og 

sex mánuðum eftir íhlutun. Mælingar sýndu að íhlutunin hafði góð áhrif á að 
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minnka félagslega einangrun og einmanaleika og auka þekkingu á þjónustu. 

Niðurstaðan var sú að hægt væri að minnka félagslega einangrun ef 

samfélagsþjónustan væri notuð til að koma til móts við þarfir einstaklinga 

(Saito, Kai og Takizawa, 2012).  

Rannsókn August og Sorkin (2010) beindist að því að skoða hvaða félagslegu 

þættir hefðu mest áhrif til hjálpar einstaklingum með langvinna króníska 

sjúkdóma og hvort munur væri á giftum og ógiftum einstaklingum. Skoðaðar 

voru heimildir um 1400 einstaklinga sem höfðu greinst með sykursýki. Í ljós 

kom að giftir höfðu mun meiri stuðning en ógiftir og yfirleitt var það maki 

sem var aðalstuðningsaðili, ógiftar konur tjáðu sig um að mestur stuðningur 

sem þær hefðu kæmi fá börnum þeirra og ógiftir menn tjáðu sig um að mestur 

stuðningur kæmi frá vinum og nágrönnum. Stuðningur með miklu aðhaldi 

virtist skila sér í mun betra mataræði hjá giftum. Einstaklingar tjáðu sig um 

jákvæðar og neikvæðar tilfinningar við afskiptum af þeirra heilsufari. Konur 

tjáðu sig oftast vera þakklátar fyrir stuðning. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

varpa ljósi á mikilvægi þess að hafa í huga hjúskaparstöðu og kyn þegar 

kemur að stuðningi við krónísk langvinn veikindi (August og Sorkin, 2010). 

Til að meta áhrif félagslegrar einangrunar á dánartíði meðal eldri borgara í 

Japan var 65 ára og eldri borgurum á sex stöðum fylgt eftir í fjögu ár. Skoðuð 

voru gögn úr langtímarannsókn þar sem fengnar voru upplýsingar úr 

slembivöldu úrtaki um 15.000 einstaklinga, 65 ára og eldri, sem bjuggu 

sjálfstæða búsetu og voru vel sjálfbjarga með daglegar athafnir. Notast var 

við slembiúrtak í sex þéttbýliskjörnum og fengust dánartölur frá 

upplýsingakerfi sjúkratrygginga hjá viðkomandi yfirvöldum. Upplýsingar 

voru fengnar um fjárhagsstöðu miðað við fátæktarmörk, félagslega einangrun 

og félagslega vanvirkni til að mæla hversu mikil félagslega einangrunin væri. 

Teknar voru inn í breytur sem gætu haft skekkjuáhrif á útkomu eins og kyn, 

aldur, hjúskaparstaða, menntun, sjúkdómssaga og fötlun. Á þeim fjórum 

árum sem þátttakendum var fylgt eftir létust 1044 einstaklingar, eða 7,8%, 

þar sem karlmenn voru í meirihluta, eða 66%. Fátækt reyndist hafa meiri 

áhrif á heilsu karlmanna en kvenna á meðan félagsleg einangrun hafði mun 

meiri áhrif á heilsu kvenna en karla. Í heildina hafði félagsleg einangrun mun 

meiri áhrif á dánartíðni meðal kvenna en karla. Karlmenn höfðu hærri 

dánartíðni ef þeir voru fjárhagslega illa staddir og ef þeir voru fátækir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að félagsleg einangrun gæti haft forspárgildi 

fyrir ótímabæran dauða hjá eldra fólki og rannsakendur áætla að hægt væri að 

koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll, eða um 5% af öllum dauðsföllum með 

því að fyrirbyggja félagslega einangrun (Saito, Kondo, Kondo, Ojima og 

Hirai, 2012). 

Tilgangur rannsóknar Van Cauwenberg o.fl. (2013) var að skoða tengsl 

félagslegs umhverfis og hreyfingar á milli staða hjá eldra fólki. Vistfræðileg 
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módel staðhæfa að nærumhverfi, með góðum aðstæðum til göngu og gott 

félagslegt umhverfi hafi mest að segja um hreyfingu hjá eldra fólki. 

Rannsóknir á hreyfingu eldra fólks hafa einungis skoðað umhverfisaðstæður 

sem áhrifaþátt til að hvetja til hreyfingar. Upplýsinga var aflað frá um 51.000 

einstaklingum 65 ára og eldri frá 142 þéttbýliskjörnum í Hollandi. 

Meðalaldur þáttakenda var 74,5 ár og af þeim voru 56,5% konur. Af öllum 

þátttakendum, sögðust 37,5% hreyfa sig milli staða og í ljós kom að góð 

félagsleg tengsl við nágranna voru hvetjandi til þess að hreyfa sig meira (Van 

Cauwenberg o.fl. 2013).  

Skoðuð voru áhrif ánægju með búsetuform og það að hafa tilfinningu fyrir að 

skipta máli eða tilheyra einhverju, á einmanaleika þegar fólk verður aldrað. 

Rannsakaðir voru tveir hópar 60 ára og eldri, annar hópurinn bjó sjálfstæðri 

búsetu en hinn hópurinn var vistaður á stofnun. Upplýsingar voru fengnar 

með spurningalistum en þeir innihéldu spurningar sem voru algjörlega 

sambærilegar fyrir bæði búsetuform. Fólk með skerta vitræna getu var 

útilokað frá rannsókninni. Tilgátan var sú að ánægja með búsetuform hefði 

þau áhrif að auka tilfinningu fyrir að tilheyra samfélaginu og gæti leitt til þess 

að fólk fyndi síður til einmanaleika. Þannig væri  ánægja með búsetu 

einskonar meðal gegn einmanaleika. Niðurstöður sýndu að tilgátan var rétt, 

kom fram að ánægja með búsetuform og góð félagsleg tengsl kæmu til vegna 

ánægju með húsnæði, nánasta umhverfi og nágranna hjá þeim sem bjuggu úti 

í samfélaginu. Sama kom fram með þá sem voru búsettir á stofnun, það er að 

ánægja með búsetuformið tengdist sterkt því að vera ánægður með 

umönnunina og aðra vistmenn. Rannsakendur bentu að lokum á mikilvægi 

þess að aldraðir séu í góðum tengslum, hafi aðstöðu til að auka félagsleg 

tengsl og hafa þá tilfinningu að tilheyra einhverjum hópi, sama hvert 

búsetuformið sé (Prieto-Flores, Fernandez-Mayoralas, Forjaz, Rojo-Perez og 

Martinez-Martin, 2011). 

Vísbendingar eru um að hjúkrunarfræðingar sem eru starfandi í heimahjúkrun 

séu í kjöraðstæðum til þess að greina félagslega einangrun hjá 

skjólstæðingum. Þeir séu þannig mikilvægur aðili að upplýsa skjólstæðinga 

um þá þjónustu og úrræði sem í boði eru til þess að koma í veg fyrir slíka 

einangrun og með því fyrirbyggja eða seinka versnandi heilsufari 

skjólstæðinganna (Nicholson, 2012).Vegna skaðlegra áhrifa félagslegrar 

einangrunar á aldraða og heilsufar þeirra er nauðsynlegt að skoða hvað er 

hægt að gera til að fyrirbyggja hana. Áherslur í umönnun skjólstæðinga ættu 

ekki einungis að vera á það að auka líkamlegt heilbrigði heldur einnig 

félagslegt heilbrigði. Heildræn umönnun er mikilvæg í hjúkrun og því er 

nauðsynlegt að nota niðurstöður rannsókna til þess að bæta gæði umönnunar 

eldra fólks.  
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Samræmt mat á heilsufari og færni 

Í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015, sem 

gefin var út af Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytinu (2003), eru settar 

fram níu megintillögur flokkaðar eftir sviðum. Eitt af þeim er þjónusta við 

aldraða í heimahúsum og eru settar fram sex tillögur. „Markmið tillagnanna 

er að auka og bæta þjónustu við aldraða og gera þeim þannig kleift að búa 

lengur í eigin húsnæði. Þetta er í samræmi við heilbrigðisáætlun til ársins 

2010 og ákvæði laga um málefni aldraðra og stuðlar að því að lækka hlutfall 

aldraðra á stofnun.“ Stýrihópurinn skilgreindi leiðir til að ná settum 

markmiðum heilbrigðisáætlunar sem samþykkt var á Alþingi í maí 2001. Ein 

af þessum leiðum er samhæft mat á þörfum aldraðra (interRAI-mat) og á 

gæðum þjónustu á öllum stigum þjónustunnar. Matinu verði beitt sem lykli 

að þróun úrræða. Í skýrslunni segir að öllum fagaðilum beri saman um að 

afar óhentugt sé að heimaþjónustan sé aðgreind, að endurskoða þurfi 

verkaskiptingu milli ráðuneyta og að mikilvægt sé að skipulag og stjórnun 

málaflokksins stuðli að skilvirkri þjónustu og hámarksnýtingu fjármuna. 

Upplýsingavæðingu þarf að styrkja til að auka og bæta gæði þjónustunnar og 

til þess að meta árangur hennar. Sú staðreynd að þeir sem eru veikastir hafa 

minnstan möguleika á að gæta réttar síns og gera kröfur um þjónustu, leggur 

þær skyldur á fagfólk og yfirvöld að tryggja þeim bestu hugsanlegu lífsgæði 

og þjónustu. Lykillinn að góðri nýtingu úrræða, og þar með fjármagns, felst í 

því að hlutlægt og áreiðanlegt mat liggi að baki þjónustunni sem veitt er. 

Matið þarf að vera sívirkt, til að staðfesta þörf fyrir þjónustuna og meta gæði 

hennar (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

InterRAI-matstækið (raunverulegur aðbúnaður íbúa) er dæmi um fjölnota 

upplýsingatæki sem gefur mynd af þörf fyrir þjónustu og gæðum hennar, það 

má einnig nýta til að kostnaðargreina þjónustuna. InterRAI-matstækið hefur 

verið þróað fyrir notkun á viststofnunum, í heimaþjónustu (heilbrigðis- og 

félagslegri þjónustu), á bráðasjúkrahúsum og, geð-og 

öldrunarlækningadeildum. Framtíðarsýn í upplýsingavæðingu er sú að mat 

einstaklings geti fylgt honum milli þjónustustiga þar sem grunnmat er alltaf 

hið sama, en hver þjónustuþáttur hafi sitt viðbótarmat (Heilbrigðis-og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Þann 1. mars 2012 fékk embætti landlæknis ábyrgð og yfirumsjón með þróun 

og uppbyggingu á öllum þáttum rafrænnar sjúkraskrár og 

heilbrigðisupplýsingum á rafrænu formi. Með því færðist ábyrgð á interRAI-

matinu frá ráðuneytinu til embættis landlæknis. Notagildi interRAI-mats er 

ótvírætt og stuðlar að einstaklingbundinni meðferðaráætlun og markvissari 

hjúkrunarmeðferð. Eitt af markmiðum með skráningu interRAI-mats er að 

auka gæði og öryggi meðferðar (Embætti landlæknis, 2012). Í rannsókn RAI-

stýrihóps á vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins (1999) var 
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tilgangurinn að skrá heilsufar og meta hjúkrunarþörf skjólstæðinga 

heimahjúkrunar og nota til þess interRAI-HC. Rannsakendur RAI-

stýrihópsins hafa verið í alþjóðlegu samstarfi um þróun á þessu mælitæki. 

Mælitækið er áreiðanlegt á þeim atriðum sem hægt er að mæla, en mælitækið 

lýsir heilsufari, færni og félagslegu umhverfi. Möguleikar sem slík 

gagnasöfnun gefur eru þeir, að hægt er að gera áætlanir og skipuleggja alla 

heimaþjónustu, bæði í heimahjúkrun og í félagslegri þjónustu (Heilbrigðis-og 

tryggingamálaráðuneytið 1999). 

Í rannsókn Landi o.fl. (2000), þar sem aflað var heilsufarsupplýsinga hjá 95 

skjólstæðingum heimahjúkrunar á Ítalíu, kom fram að til þess að geta veitt 

heildræna heimaþjónustu er nauðsynlegt að hafa matstæki sem getur metið 

heildrænt ástand skjólstæðinganna. Þetta er nauðsynlegt til þessað hægt sé að 

forgangsraða og skipuleggja þjónustu til skjólstæðinganna. Tilgangur 

þessarar rannsóknar var að prófa interRAI-HC mælitækið og sýna að það 

gæfi vísbendingar um líkamlega og vitsmunalega skerðingu 

skjólstæðinganna. Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að mælitækið 

gæfi réttar mælingar á virkni og andlegri getu skjólstæðinga heimahjúkrunar 

sem voru komnir með skerta færni. Þessar niðurstöður gefi til kynna heildræn 

gæði upplýsinga sem hægt er að mæla með þessu mælitæki og að hægt sé að 

nota það til frekari rannsókna á heilsufari aldraðra. 

Nokkur lykilatriði við gerð þjónustumats voru skoðuð í grein Challis, 

Abendstern, Clarkson, Hughes og Sutcliffe (2010), þessi atriði eru hvort 

nægilegri þekkingu sé beitt við gerð umönnunaráætlunar og þegar þjónusta er 

ákveðin en einnig hvort kerfið hafi aðgengi að sérmenntuðu fólki og hvort 

þverfagleg nálgun sé á vandamál. Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu 

að heilbrigðis- og félagsþjónusta þurfi að hafa aðgengi að heildrænu mati á 

flóknum og mörgum vandamálum þeirra eldri sem eru í þörf fyrir þjónustu. 

Teymisvinna er lykilþáttur í því að gera skilvirkt þverfaglegt heildrænt mat. 

Single-Assment Process (SAP) var innleitt á Englandi árið 2004 til að stuðla 

að þverfaglegri nálgun á veittri þjónustu og auka þannig gæði þjónustunnar. 

Gerð var könnun árin 2005‒2006 til að skoða hvernig sú vinna hefði gengið. 

Upplýsingar frá þeim yfirvöldum þar sem innleiðing matsins hafði átt sér stað 

voru skoðaðar og metnar. Í ljós kom að kerfisbundin, þverfræðileg nálgun var 

ekki til staðar og að aðgengi að sérfræðiþekkingu var ekki nægileg nema á 

hjúkrunarheimilum þar sem hjúkrunarfræðingar voru að störfum. Niðurstaðan 

var sú að stefnumótandi aðgerðir stjórnvalda við innleiðingu heildræns mats á 

þjónustu og þjónustuþörf þurfa að vera nákvæmari til að ná tilætluðum 

árangri (Challis o.fl. 2010).  

Vegna þess hversu þarfir aldraðra eru misjafnar þarf að vera hægt að greina 

þær og samstarf milli þjónustuaðila þarf að vera náið. Samþætting 

heilbrigðis- og félagsþjónustu er talin leiða til betri samhæfingar, betri 
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árangurs og meiri skilvirkni (Clarkson, Brand, Hughes og Challis, 2011). Til 

að tryggja sem mestan ávinning þarf samhæft, samræmt mat með 

sameiginlegan gagnagrunn, sem stjórnvöld geta notað til að skipuleggja 

þjónustuna og hafa yfirsýn yfir málaflokkinn (Chew, Wilkin og Glendenning, 

1994).Mikilvægt er fyrir heimaþjónustu að hafa aðgengi að slíku mælitæki til 

að geta metið hlutlægt þjónustuþarfir skjólstæðinga með það í huga að setja 

inn þjónustu við hæfi og koma þannig til móts við þarfir skjólstæðinga og 

aðstandenda þeirra.  

Mat á þjónustuþörf í heimaþjónustu 

Þegar heimaþjónusta er skipulögð er mikilvægt að þjónusta sé veitt í 

samræmi við þarfir einstaklinga. Til að styðja við ákvarðanir fagfólks um 

þjónustu til einstaklinga, var þróað reiknirit sem nýtir upplýsingar úr 

interRAI-HC mælitækinu. Hirdes og félagar (2008) þróuðu reiknirit sem 

forgangsraðar aðgengi að heimaþjónustu. Notaðar voru upplýsingar úr 

interRAI-HC mati þar sem skoðuð voru spágildi fyrir breyturnar 

langtímavistun, umönnunarþyngd og mat á aukinni þjónustuþörf. Reikniritið 

kallast Method for Assigning Priority Levels (MAPLe) og forgangsraðar 

einstaklingum í fimm flokka, eftir upplýsingum úr interRAI-HC mati. 

Höfundar ályktuðu að MAPLe reikniritið væri áreiðanlegt og styðjandi tæki 

til að forgangsraða einstaklingum í þörf fyrir heimaþjónustu eða 

langtímavistun og auka þannig gæði þjónustunnar og stuðning við 

óformlegan umönnunaraðila (Hirdes, Poss og Telegdi, 2008).  

Útkoman styður við ákvarðanir fagfólks þegar einstaklingum er úthlutað 

þjónustu. Notuð eru 36 atriði úr interRAI-HC til að reikna út í hvaða 

þjónustuflokk einstaklingur raðast. Einnig er hægt að nota MAPLe til að 

fylgjast með hvernig þjónustu einstaklingar hafa fengið. Þær 36 breytur sem 

reikniritið byggir á tengjast eftirfarandi þáttum; færni,vitræn geta og 

hegðunartruflanir, ráf og föll, kyngingargeta, hæfni til ákvarðanatöku, 

þrýstingssár og bláæðasár, máltíðir, að matbúa og sjá sjálfur um lyfjatiltekt. Í 

töflu 1 er gerð grein fyrir einkennum og þjónustuþörf einstaklinga sem falla í 

MAPLe flokkana fimm með stuttum skilgreiningum. 
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Tafla 1.  Skilgreining á þjónustuþörf samkvæmt MAPLe flokkunum 

InterRAI-HC upphafsmat er hluti af interRAI-HC matstækinu og var þróað í 

tengslum við verkefni á vegum Velferðarráðuneytisins árið 2013. Markmið 

þess verkefnis var m.a. að kanna notagildi stytts matstækis, þ.e. 80 atriði úr 

interRAI-HC, og reikniritsins MAPLe við að ákvarða og velja hentug 

þjónustuúrræði fyrir einstaklinga sem þarfnast heimaþjónustu eða vistunar á 

dvalar- eða hjúkrunarheimili. InterRAI-HC upphafsmat inniheldur allar 

breytur sem þarf til að forgangsraða einstaklingum samkvæmt MAPLe 

reikniritinu. Niðurstöður verkefnisins gáfu til kynna að MAPLe flokkarnir 

gæfu rök fyrir ákvörðun um þjónustu, mætu alla einstaklinga jafnt og gætu 

stutt við samræmi í þjónustu milli landshluta (Ingibjörg Hjaltadóttir, 2013). 

Samantekt 

Heimaþjónusta gegnir sífellt stærra og veigameira hlutverki við að styðja við 

sjálfstæða búsetu aldraðra einstaklinga. Heimahjúkrun hefur mikla ábyrgð 

við mat heilsufars og líðan skjólstæðinga sinna og að setja inn faglega 

þjónustu við hæfi. Heilsufar og færni skjólstæðinga hrakar með hækkandi 

aldri og versnun verður á langvinnum sjúkdómum. Minnisskerðing er 

vaxandi þáttur í því að skjólstæðingar missa getu og færni til að halda sinni 

félagslegu virkni og er mikil hætta á einangrun og versnandi andlegri líðan. 

Nauðsynlegt er að heimaþjónustan hafi aðgengi að samræmdu mati þar sem 

líkamlegt, andlegt og félagslegt heilsufar er metið. InterRAI-HC upphafsmat 

er stytt matstæki sem gefur allar upplýsingar sem MAPLe reikniritið þarf til 

að flokka þjónustuþörf skjólstæðinga. Með því er komið hlutlægt matstæki 

sem styður við ákvarðanir um þjónustu og segir til um þegar þörf er fyrir 

varanlega vistun.  
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Kafli 3 - Aðferðafræði 

Í kaflanum er fjallað um hvaða rannsóknaraðferð var notuð til þess að svara 

rannsóknarspurningunum, um val á þátttakendum, og hvernig gagnaöflun og 

gagnagreining fór fram. Rætt er um réttmæti og áreiðanleika matstækis og 

leyfi fyrir rannsókninni. Að lokum er fjallað um hvaða siðfræðilegu 

leiðbeiningar voru hafðar í huga til að vernda hagsmuni þátttakenda. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er megindleg aftursýn lýsandi samanburðarrannsókn þar sem 

interRAI-HC upphafsmat og MAPLe reikniritið var notað til að meta 

heilsufar, færni og þjónustuþörf hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á 

Akranesi og á Sauðárkróki.  

Þátttakendur 

Rannsóknarúrtakið voru allir þeir einstaklingar sem nutu heimahjúkrunar í 

janúar og febrúar 2014 á Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranesi og í maí 

og júní 2013 á Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki. Úrtakið voru 60 

skjólstæðingar á Akranesi og 42 skjólstæðingar á Sauðárkróki.  

Framkvæmd 

Gögnin sem notuð voru í rannsókninni var interRAI-HC upphafsmat sem 

framkvæmt var af heimahjúkrun, annars vegar vorið 2013 á Sauðárkróki og 

hins vegar í byrjun árs 2014 á Akranesi, enginn var útilokaður frá 

rannsókninni og engin íhlutun gerð. Umrædd gögn voru hluti af 

sjúkraskrárgögnum einstaklinga sem þáðu heimahjúkrun á þessum stöðum. 

Vegna þess að um gögn úr sjúkraskrá var að ræða var ekki fengið upplýst 

samþykki viðkomandi einstaklinga. Þó að ekki sé um persónugreinanleg 

gögn að ræða voru þetta viðkvæmar upplýsingar og voru þær meðhöndlaðar 

af fyllsta trúnaði og aðgæslu. Leyfi fyrir notkun gagnanna voru fengin frá 

lækningaforstjóra og hjúkrunarforstjóra á Heilbrigðisstofnun Vesturlands-

Akranesi og Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki. Enn fremur var leyfi fengið 

frá Vísindasiðanefnd og Persónuvernd. 
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Einstaklingar í gagnagrunninum voru auðkenndir með ópersónugreinanlegum 

rannsóknarnúmerum (frá starfsmanni Heilbrigðisstofnunar Vesturlands-

Akranesi og Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki). Rannsakendur höfðu því 

aldrei undir höndum gögn sem hægt var að rekja til einstaklinga. 

Rannsóknargögnin voru geymd á tölvu rannsakanda, 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 höfðu einir aðgang að. Því áttu þeir einstaklingar 

sem áttu interRAI-HC upphafsmatið hvorki að hafa ávinning né áhættu af 

rannsókninni. Enginn nema rannsakendur höfðu aðgengi að 

rannsóknargögnum. 

Úrvinnsla gagna  

Í lýsandi tölfræði er hægt að fá einfalda lýsingu á niðurstöðum, leitast er við 

að svara rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram (Amalía 

Björnsdóttir, 2003). Til að lýsa niðurstöðum er notuð bæði lýsandi og 

ályktandi tölfræði. Lýsandi tölfræðin samanstendur af töflum sem sýna tíðni 

og dreifingu og eru súlurit og texti notaður til að sýna niðurstöður. MAPLe 

reikniritið er notað til að reikna út þjónustuþörf einstaklinga og þá þjónustu 

sem þeir þáðu þegar matið var gert.Til að skoða tengsl milli breytna eru 

notuð t próf fyrir jafnbilabreytur og stikalaus próf (non parametric) fyrir 

raðbreytur og nafnbreytur með marktektarmörkum p<0.05. Samanburður á 

nafnbreytum og raðbreytum var gerður með Kí Kvaðrat prófi eða Fisher‘s 

Exact prófi ef fjöldi í hópum var undir fimm í 2x2 töflum og Yates‘Kí- 

Kvaðrat correction ef fjöldi í hópum var undir fimm í stærri töflum. Þegar um 

jafnbilabreytur var að ræða var munur milli hópa mældur með t prófi tveggja 

óháðra hópa. Marktektarmörk voru sett p<0.05. SPSS tölvuforritið útgáfa19 

var notað við tölfræðiútreikninga. 

Aldursskiptingin var 20‒50 ár, 51‒60 ár, 61‒70 ár, 71‒80 ár, 81‒90 ár, 91‒

100 ár og 101‒110 ár. Notað var t próf óháðra hópa til að skoða meðalaldur 

og sjá hvort marktækur munur væri á aldri skjólstæðinga. 

Svör við breytunum um ADL getu; persónulegt hreinlæti, böðun, hreyfing 

milli staða, að ganga, salernisferðir, salernisnotkun og að matast voru 

endurkóðuð og fækkað úr átta svarmöguleikum í þrjá: 1). Sjálfbjarga. 2). 

Aðstoð við undirbúning, eftirlit eða leiðbeiningar. 3). Mikil aðstoð eins eða 

fleiri starfsmanna.  

Svarmöguleikar við breytunni um lyfjatöku voru endurkóðaðir í 

1).Sjálfbjarga. 2). Takmörkuð aðstoð. 3). Mikil aðstoð. Svarmöguleikar við 

breytunni um stjórn á þvaglátum voru endurkóðaðir í: 1). Full stjórn. 2). 

Lausheldni sjaldnar en daglega. 3). Lausheldni daglega. 
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Leyfi fyrir rannsókninni 

Gögnin sem notuð voru í rannsókninni voru hluti af sjúkraskrárgögnum 

einstaklinga sem þáðu heimahjúkrun á Akranesi og Sauðárkróki. Leyfi fyrir 

notkun gagnanna voru fengin frá lækningaforstjóra og hjúkrunarforstjóra á 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranesi og Heilbrigðisstofnuninni 

Sauðárkróki. Enn fremur voru fengin leyfi frá Vísindasiðanefnd og 

Persónuvernd. Vísindasiðanefnd veitti leyfi Tilv.: VSNb2014070002/03.07, 

(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.: VSN2014071038TS, (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.). Lækningaforstjóri 

Heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki veitti leyfi, dagsett 2. maí 2014, til 

að nota gögn úr interRAI-HC upphafsmati sem er hluti af sjúkraskrárgögnum 

stofnunarinnar (viðauki 3). Lækningaforstjóri Heilbrigðisstofnunar 

Vesturlands Akranesi veitti leyfi, dagsett 23. apríl 2014, til að nota gögn úr 

interRAI-HC upphafsmati sem er hluti af sjúkraskrárgögnum stofnunarinnar 

(viðauki 4). Hjúkrunarforstjóri Heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki veitti 

leyfi, dagsett 22. apríl 2014, til að nota gögn úr interRAI-HC upphafsmati 

sem er hluti af sjúkraskrárgögnum stofnunarinnar (viðauki 5). 

Hjúkrunarforstjóri Heilbrigðisstofnunar Vesturlands Akranesi veitti leyfi, 

dagsett 5. maí 2014, til að nota gögn úr interRAI-HC upphafsmati sem er 

hluti af sjúkraskrárgögnum stofnunarinnar (viðauki 6). 

Réttmæti og áreiðanleiki mælitækisins 

Lýsandi samanburðarrannsókn er þversniðsrannsókn á tveim eða fleiri hópum 

þar sem athugaður er munur á milli hópa með ýmsum breytum en útkoman 

skýrir ekki út af hverju munur er á hópunum. Innra réttmæti (internal 

validity) megindlegra rannsókna þýðir það hvort ályktanir og mælingar fái 

staðist, það fer meðal annars eftir ytra réttmæti (external validity), þ.e. 

réttmæti mælitækis sem notað er til að afla upplýsinga, og að tækið mæli það 

sem það á að mæla (Field, bls. 795, 2009; Ragnheiður Harpa Arnardóttir, bls. 

379, 2013) og áreiðanleika mælitækis, að það mæli alltaf eins við sömu 

aðstæður (Field, bls. 11, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt að interRAI-HC sé áreiðanlegt og réttmætt matstæki, 

þ.e.að matstækið mæli alltaf eins við sömu aðstæður (Hirdes o.fl., 2008). 

Mælitækið er einstakt tæki til þess að skoða heilsufar og færni þjónustuþega 

(Carpenter o.fl., 2004) ásamt því að hægt er að gera samanburð á þjónustu 

milli staða og milli landa, þannig geta upplýsingar frá interRAI-HC aðstoðað 

stjórnvöld við skipulagningu og uppbyggingu þjónustunnar (Morris o.fl., 
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1997; Sörbye, Garms-Homolová, Henrard, Jónsson, Fialová, Topinková og 

Gambassi, 2009). Meðaltal kappagildis breyta er um 0,7 sem telst nokkuð 

mikill áreiðanleiki (Morris o.fl., 1997). 

Siðfræði rannsókna 

InterRAI-HC upphafsmat er notað í klínísku starfi heimahjúkrunar. Í 

siðfræðilegum leiðbeiningum um hjúkrunarrannsóknir á Norðurlöndum (e.d.) 

segir að rannsakendur beri ábyrgð á því að verja rétt þátttakenda, einkum 

þegar rannsóknir beinast að veikburða og viðkvæmum einstaklingum sem 

ekki geta varið rétt sinn. Í öllum rannsóknum er það skylda rannsakenda að 

vernda líf þátttakenda, heilsu, persónulegar upplýsingar og virðingu. 

Skjólstæðingar heimahjúkrunar eru oft veikburða og geta ekki varið rétt sinn, 

því eiga þessar leiðbeiningar vel við þennan hóp og voru þær hafðar að 

leiðarljósi við þessa rannsókn. InterRAI-HC er klínískt matstæki sem er 

notað til að skipuleggja og bæta gæði meðferðar. Skjólstæðingar 

heimahjúkrunar gefa upplýsingar um heilsufar sitt, bæði í sjúkraskrá og við 

interRAI-HC upphafsmat, og til þess að geta notað þessar upplýsingar þarf 

bæði leyfi frá lækningaforstjóra og hjúkrunarforstjóra viðkomandi stofnunar, 

Vísindasiðanefndog Persónuvernd. Mikilvægt er fyrir þessa rannsókn að 

virða trúnað við skjólstæðinga og fara eftir reglum Vísindasiðanefndar, 

Persónuverndar og framkvæmdastjórn viðkomandi heilbrigðisstofnana.  

Samantekt 

Rannsóknin eykur þekkingu á heilsufari og færni þeirra sem njóta 

heimahjúkrunar og hvernig forgangsraða má þjónustu til þeirra. InterRAI-HC 

upphafsmat er notað í klínísku starfi heimahjúkrunar. Með þessu nýja 

matstæki sem er upphafsmat í interRAI-HC og inniheldur 80 breytur, er hægt 

að fá grunnupplýsingar um heildrænt heilsufar einstaklinga sem nýta sér 

þjónustu heimahjúkrunar. Með þessu matstæki og MAPLe reikniritinu getum 

við séð hvort hægt er að forgangsraða betur og þar með nýta það fjármagn 

sem er veitt í heimaþjónustu með sem bestum hætti. Þannig er hægt að auka 

gæði þjónustu við þá einstaklinga sem hafa mesta þörf fyrir hana. 

Niðurstöður verða kynntar í tímaritsgrein og á ráðstefnum innanlands og 

erlendis. 
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Kafli 4 - Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þeim fjórum 

rannsóknarspurningum sem rannsóknin byggðist á svarað: 

1). Hvernig er aldursdreifing einstaklinga sem njóta þjónustu 

heimahjúkrunar annars vegar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands-

Akranesi og hins vegar á Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki?  

2). Er munur á heilsufari og færni einstaklinga sem njóta þjónustu 

heimahjúkrunar annars vegar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands- 

Akranesi og hins vegar Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki?  

3). Er munur á þjónustuþörf einstaklinga eða eftir kyni samkvæmt 

dreifingu í MAPLe flokka annars vegar á Akranesi og hins vegar á 

Sauðárkróki?  

4). Er munur á þjónustu sem einstaklingar fá í ákveðnum MAPLe 

flokkum hvort þeir fá þjónustu á Heilbrigðisstofnun Vesturlands-

Akranesi eða Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

1. Hvernig er aldursdreifing einstaklinga sem njóta þjónustu heimahjúkrunar 

annars vegar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands-Akranesi og hins vegar á 

Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki?  

Ekki var munur hvað varðar aldursdreifingu skjólstæðinga eða meðalaldur; 

meðalaldur skjólstæðinga á Akranesi var 79,4 ár en 83,4 ár á Sauðárkróki. 

Aldursflokkurinn 81‒90 ára var fjölmennastur, 43,3% á Akranesi og á 

Sauðárkróki 48,8% (sjá töflu 2). 

Tafla 2.  Samanburður á aldursdreifingu skjólstæðinga heimahjúkrunar á Akranesi 

(n=60) og á Sauðárkróki (n=42) 
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2. Er munur á heilsufari og færni einstaklinga sem njóta þjónustu 

heimahjúkrunar annars vegar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands-Akranesi og 

hins vegar Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

Fleiri skjólstæðingar, 47,5%, tjáðu sig um einmanaleika á Akranesi á móti 

9,5% skjólstæðinga á Sauðárkróki, (χ2(1)=16,311 p<0,001). Fleiri 

skjólstæðingar, 75,0% á Akranesi höfðu dregið úr félagslegri þátttöku á móti 

14,3% skjólstæðinga á Sauðárkróki, (χ2(2)=19,027 p<0,001). Á Akranesi 

höfðu 35,6% skjólstæðinga orðið fyrir áföllum síðustu 90 daga á móti 14,3% 

skjólstæðinga á Sauðárkróki, (χ2(1)=16,311 p<0,001). Ekki var munur á 

skjólstæðingum á Akranesi og á Sauðárkróki hvað varðar einangrun og 

einveru (sjá töflu 3).  

Ekki var munur á skjólstæðingum á Akranesi og á Sauðárkróki hvað varðar 

minnissjúkdóma eða skerðingu á skammtímaminni en 50,0% skjólstæðinga á 

Akranesi var með vitræna skerðingu til ákvarðanatöku við daglegar athafnir 

og 52,4% skjólstæðinga á Sauðárkróki (sjá töflu 4). Hins vegar þurftu færri 

skjólstæðingar eða 41,7% á Akranesi mikla aðstoð við lyfjatöku en á 

Sauðárkróki, 76,2%, (χ2(2)=13,537 p<0,001). Ekki var munur á 

skjólstæðingum á Akranesi og á Sauðárkróki hvað varðar hæfni til að matast, 

mæði og þreytu (sjá töflu 5). 

Hvað varðar færni þá voru 80,0% skjólstæðinga á Akranesi sjálfbjarga við 

salernisferðir á móti 97.6% skjólstæðinga á Sauðárkróki, (χ2(2)=6.188 

p<0.045). Á Akranesi voru færri, 76,7%, skjólstæðingar sjálfbjarga við 

salernisnotkun á móti 95,2% skjólstæðinga á Sauðárkróki, (χ2(2)=7.057 

p<0,029). Ekki var munur á skjólstæðingum á Akranesi og á Sauðárkróki 

hvað varðar stjórn á þvagi (sjá töflu 6). Á Akranesi voru færri, 38,3% 

skjólstæðingar sjálfbjarga með bað á móti 47,6% skjólstæðinga á 

Sauðárkróki, (χ2(2)=10,928 p<0,004). Ekki var munur á skjólstæðingum á 

Akranesi og á Sauðárkróki hvað varðar sjálfbjargargetu við persónulegt 

hreinlæti, það að klæðast efri hluta og klæðast neðri hluta (sjá töflu 7). Færri 

skjólstæðingar á Akranesi eða 70,0% voru sjálfbjarga við hreyfingu milli 

staða á móti 92,9% skjólstæðinga á Sauðárkróki, (χ2(2)=8,192 p<0,016). Ekki 

var munur á skjólstæðingum á Akranesi og á Sauðárkróki hvað varðar 

göngugetu og ástand húðar (sjá töflu 8). 

Ekki var munur á skjólstæðingum á Akranesi og á Sauðárkróki hvað varðar 

byltur (sjá mynd 2). Á Akranesi töldu 40,0% skjólstæðinga að þeir gætu bætt 

sjálfsbjörg sína á móti 7,1% skjólstæðinga á Sauðárkróki, (χ2(1)=13,704 

p<0,001), einnig töldu fleiri umönnunaraðilar 51,7% á Akranesi að 

skjólstæðingar gætu bætt sjálfsbjörg sína á móti 14,3% á Sauðárkróki, 

(χ2(1)=14,934 p<0,001), (sjá töflu 9).  
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Tafla 3.  Samanburður á einmanaleika, félagslegri þátttöku, áföllum síðustu 90 daga, 

einangrun og einveru yfir daginn hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á Akranesi og 

á Sauðárkróki 

 

 

Tafla 4.  Samanburður á minnissjúkdómum, skerðingu á skammtímaminni og 

vitrænni getu við almennar daglegar athafnir hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á 

Akranesi og á Sauðárkróki 
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Tafla 5.  Samanburður á sjálfsbjargargetu við lyfjatöku, hæfni til að matast, mæði og 

þreytu hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á Akranesi og á Sauðárkróki 

 

Tafla 6.  Samanburður á sjálfsbjargargetu við salernisferðir, salernisnotkun og 

stjórn á þvagi hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á Akranesi og á Sauðárkróki 
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Tafla 7.  Sjálfbjargageta við bað, persónulegt hreinlæti, að klæðast efri hluta og að 

klæðast neðri hluta hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á Akranesi og á Sauðárkróki 

 

 

Tafla 8.  Samanburður á sjálfsbjargargetu við hreyfingu milli staða, að ganga- og 

ástandi húðar hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á Akranesi og á Sauðárkróki 
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Mynd 2. Samanburður á byltum síðustu 90 daga hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar 

á Akranesi og á Sauðárkróki, *Yates‘Kí-Kvaðrat próf 

 

Tafla 9.  Viðhorf skjólstæðinga og umönnunaraðila til þess hvort hvort 

skjólstæðingur geti bætt sjálfsbjargargetu sína 
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3. Er munur á þjónustuþörf einstaklinga eða eftir kyni samkvæmt dreifingu í 

MAPLe flokka annars vegar á Akranesi og hins vegar á Sauðárkróki? 

Ekki var marktækur munur á dreifingu í MAPLe flokka og þjónustuþörf 

einstaklinga á Akranesi og á Sauðárkróki samkvæmt MAPLe reikniritinu. 

Meirihluti skjólstæðinga á báðum stöðum flokkaðist í efri flokka MAPLe (sjá 

mynd 3). Ekki var heldur marktækur munur á þjónustuþörf eftir kyni þeirra 

sem njóta þjónustu heimahjúkrunar (sjá töflu 10). 

 

Mynd 3. Samanburður á dreifingu í MAPLe flokka hjá skjólstæðingum 

heimahjúkrunar á Akranesi og á Sauðárkróki, *Kí-Kvaðrat próf 

 

Tafla 10.  Skipting í MAPLe flokka eftir kyni skjólstæðinga heimahjúkrunar á 

Akranesi (n=60) og á Sauðárkróki (n=42)  
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4. Er munur á þjónustu sem einstaklingar fá í ákveðnum MAPLe flokkum 

eftir því hvort þeir fá þjónustu á Heilbrigðisstofnun Vesturlands-Akranesi eða 

Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

Ekki var munur á tímalengd á veittri dagþjónustu hjá skjólstæðingum á 

Akranesi og á Sauðárkróki í MAPLe 1, 2 og 3. Fleiri skjólstæðingar, 66,7%, 

á Akranesi í MAPLe 5 fengu dagþjónustu meira en ein klst. á viku en á 

Sauðárkróki, (χ2(1)=3,939 p<0,047), (sjá töflu 11). 

Ekki var veitt kvöldþjónusta heimahjúkrunar á Sauðárkróki, 33% 

skjólstæðinga á Akranesi í MAPLe 3 fengu kvöldþjónustu. Ekki var veitt 

helgarþjónusta heimahjúkrunar í MAPLe flokkum 1og 2 á Akranesi og á 

Sauðárkróki. Ekki var marktækur munur á veittri helgarþjónustu 

heimahjúkrunar í MAPLe 3, 4 og 5 á Akranesi og á Sauðárkróki. Ekki var 

marktækur munur á veittri þjónustu við persónulegt hreinlæti hjá 

skjólstæðingum á báðum stöðum (sjá töflu12 ) 

Ekki var munur á dagdvöl hjá skjólstæðingum á Akranesi og á Sauðárkróki í 

MAPLe 1, 2 og 3. Fleiri skjólstæðingar, 41,2% í MAPLe 4 á Akranesi voru í 

dagdvöl á móti 0,0% skjólstæðinga á Sauðárkróki, (χ2(1)=6,039 p<0,023). 

Fleiri skjólstæðingar, 66,7% í MAPLe 5 á Akranesi, voru í dagdvöl á móti 

9,1% á Sauðárkróki, (χ2(1)=8,619 p<0,005). Ekki var marktækur munur á 

þátttöku í félagsstarfi hjá skjólstæðingum á Akranesi og á Sauðárkróki í 

MAPLe 1, 2, 3 og 4. Fleiri skjólstæðingar, 93,3% í MAPLe 5 á Akranesi, 

voru í félagsstarfi á móti 45,5% á Sauðárkróki, (χ2(1)=7,394 P<0,021). Ekki 

var marktækur munur á sjúkraþjálfun hjá skjólstæðingum á Akranesi og á 

Sauðárkróki í MAPLe 1, 2, 3 og 4. Fleiri skjólstæðingar, 67,0% á Akranesi í 

MAPLe 5, voru í sjúkraþjálfun á móti 9,0% á Sauðárkróki, (χ2(1)=5,720 

p<0,021). Ekki var marktækur munur á akstursþjónustu hjá skjólstæðingum á 

Akranesi og á Sauðárkróki í MAPLe 1, 2, og 3. Fleiri skjólstæðingar, 52,9%, 

á Akranesi í MAPLe 4 höfðu akstursþjónustu en 0,0% á Sauðárkróki, 

(χ2(1)=8,582 P<0,004). Fleiri skjólstæðingar, 53,3%, á Akranesi í MAPLe 5 

höfðu akstursþjónustu á móti 9,1% á Sauðárkróki, (χ2(1)=5,488 p<0,036), 

(sjá töflu13). 
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Tafla  11.  Samanburður á tímafjölda dagþjónustu heimahjúkrunar sem 

skjólstæðingum í MAPLe flokkum er úthlutað á Akranesi og á Sauðárkróki 
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Tafla 12.  Samanburður á kvöld-og helgarþjónustu heimahjúkrunar og veittri aðstoð 

við persónulegt hreinlæti skipt eftir MAPLe flokkum hjá skjólstæðingum á Akranesi 

og á Sauðárkróki 
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Tafla 13.  Samanburður á dagdvöl, þátttöku í félagsstarfi, sjúkraþjálfun og 

akstursþjónustu skipt eftir MAPLe flokkum hjá skjólstæðingum á Akranesi og á 

Sauðárkróki 
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Ekki var marktækur munur á heimsendingu matar hjá skjólstæðingum 

heimahjúkrunar á Akranesi og á Sauðárkróki. Ekki var veitt aðstoð við 

heimilishald og innkaup hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á Sauðárkróki 

en skjólstæðingar á Akranesi fengu aðstoð í öllum flokkum MAPLe. Ekki var 

munur á aðstoð við þrif eða lyfjatiltekt í apóteki á milli staða (sjá töflu 14). 

Tafla 14.  Samanburður á heimsendingu matar, aðstoð við heimilishald/innkaup, 

aðstoð við þrif og lyfjatiltekt í apóteki skipt eftir MAPLe flokkum hjá skjólstæðingum 

á Akranesi og á Sauðárkróki 
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Ekki var marktækur munur á félagslegum stuðningi og dagþjónustu 

félagslegrar heimaþjónustu hjá skjólstæðingum heimahjúkrunar á Akranesi 

og á Sauðárkróki. Ekki var veitt félagsleg kvöldþjónusta né helgarþjónusta til 

skjólstæðinga heimahjúkrunar á Sauðárkróki. Á Akranesi var ekki veitt 

félagsleg kvöldþjónusta né helgarþjónusta til skjólstæðinga heimahjúkrunar í 

MAPLe 3 (sjá töflu 15). 

Tafla 15.  Samanburður á félagslegum stuðningi, dagþjónustu, kvöldþjónustu og 

helgarþjónustu frá félagsþjónustu skipt eftir MAPLe flokkum á Akranesi og á 

Sauðárkróki 
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Þjónusta heimahjúkrunar sem skjólstæðinar fengu eftir því í hvaða MAPLe 

flokki þeir voru var eftirfarandi. 

Á Akranesi voru 25,0% skjólstæðinga sem flokkuðust í MAPLe 1 og fengu 

80,0% þeirra dagþjónustu heimahjúkrunar eina klst. eða minna á viku, en 

6,7% fengu kvöldþjónustu. Á Sauðárkróki voru 12,0% skjólstæðinga sem 

flokkuðust í MAPLe 1 og fengu 80,0% dagþjónustu heimahjúkrunar eina 

klst. eða minna á viku (sjá töflu 16). 

Á Akranesi voru 7,0% skjólstæðinga í MAPLe 2 og fengu 50,0% 

dagþjónustu heimahjúkruanr eina klst. eða minna á viku. Á Sauðárkróki voru 

5,0% skjólstæðinga sem flokkuðust í MAPLe 2 og fengu 50,0% dagþjónustu 

heimahjúkrunar eina klst. eða minna á viku (sjá töflu 16). 

Á Akranesi voru 15,0% skjólstæðinga sem flokkuðust í MAPLe 3 og voru 

33,3% þeirra með kvöld- og helgarþjónustu, 33,3% með eina klst. eða minna 

í dagþjónustu á viku en 66,7% fengu meira en eina klst. í dagþjónustu á viku. 

Á Sauðárkróki flokkuðust 31,0% skjólstæðinga í MAPLe 3 og voru 15,4% 

með helgarþjónustu, 76,9% með dagþjónustu eina klst. eða minna á viku og 

23,1% með dagþjónustu meira en eina klst. á viku (sjá töflu 16). 

Á Akranesi flokkuðust 28,3% skjólstæðinga í MAPLe 4 og voru 11,8% 

þeirra með kvöldþjónustu, 29,4% með helgarþjónustu, 52,9% með eina klst. 

eða minna í dagþjónustu á viku og 47,1% með dagþjónustu meira en eina 

klst. á viku. Á Sauðárkróki flokkuðust 26,2% skjólstæðinga í MAPLe 4 og 

voru ekki með kvöldþjónustu, 33,3% með helgarþjónustu, 66,7% með 

dagþjónustu eina klst. eða minna á viku og 33,3% með dagþjónustu meira en 

eina klst. á viku (sjá töflu 16). 

Á Akranesi flokkuðust 25,0% skjólstæðinga í MAPLe 5 og voru 13,3% með 

kvöldþjónustu, 33,3% með helgarþjónustu, 33,3% með dagþjónustu eina klst. 

eða minna og 66,7% með dagþjónustu meira en eina klst. á viku. Á 

Sauðárkróki flokkuðust 26,2% skjólstæðinga í MAPLe 5 og voru ekki með 

kvöldþjónustu, 27,3% með helgarþjónustu, 72,7% með dagþjónustu minna en 

ein klst. á viku og 27,3% með dagþjónustu meira en ein klst. á viku (sjá töflu 

16). 
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Tafla 16.  Þjónusta heimahjúkrunar sem skjólstæðingum í MAPLe flokkum er 

úthlutað á Akranesi og á Sauðárkróki 
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Samantekt 

Aldursdreifing skjólstæðinga var svipuð en skjólstæðingar heimahjúkrunar á 

báðum stöðum voru flestir í aldurshópnum 80 ára og eldri. Fleiri 

skjólstæðingar heimahjúkrunar á Akranesi fundu til einmanaleika, höfðu 

dregið úr félagslegri þátttöku og höfðu orðið fyrir áföllum síðustu 90 daga 

miðað við Sauðárkrók. Einvera yfir daginn og skerðing á skammtímaminni 

hjá skjólstæðingum var eins. Helmingur skjólstæðinga var með mæði eða 

öndunarerfiðleika, meirihluti skjólstæðinga á báðum stöðum fann til þreytu, 

eða í um 90% tilvika. Þriðjungur skjólstæðinga höfðu hlotið byltur síðustu 90 

daga og tæplega helmingur skjólstæðinga á báðum stöðum var með 

lausheldni á þvag. Fleiri skjólstæðingar á Akranesi voru minna sjálfbjarga við 

salernisferðir, salernisnotkun, hreyfa sig milli staða og þurftu aðstoð við bað 

en á Sauðárkróki. Fleiri skjólstæðingar heimahjúkrunar á Sauðárkróki þurftu 

aðstoð við lyfjatöku en á Akranesi. Fleiri skjólstæðingar og umönnunaraðilar 

á Akranesi töldu að hægt væri að bæta daglega getu skjólstæðinga en á 

Sauðárkróki. MAPLe flokkunin sýndi að meirihluti skjólstæðinga var í 

þremur efstu flokkunum og meiri dagþjónusta var veitt til skjólstæðinga á 

Akranesi í MAPLe 5 miðað við á Sauðárkróki. Ekki var veitt kvöldþjónusta 

heimahjúkrunar, né kvöld- og helgarþjónusta félagsþjónustu á Sauðárkróki en 

þessi þjónusta var veitt á Akranesi. 
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Kafli 5 -Umfjöllun um niðurstöður 

rannsóknarinnar 

Niðurstöður sýna að ekki er munur á þjónustuþörf eftir einstaklingum eða 

kyni þeirra sem njóta þjónustu heimahjúkrunar á Akranesi annars vegar og 

Sauðárkróki hins vegar. MAPLe reikniritið flokkar meirihluta skjólstæðinga 

á Akranesi og á Sauðárkróki í MAPLe flokka 3, 4 og 5. Þetta þýðir að 

meirihluti skjólstæðinga er í þörf fyrir þjónustu, mikilli þörf fyrir þjónustu og 

mjög mikilli þörf fyrir þjónustu. Helmingur skjólstæðinga á báðum stöðum 

var kominn með minnisskerðingu, þurfti aðstoð við almennar daglegar 

athafnir og eftirlit með lyfjatöku. Fleiri þjónustuúrræði eru á Akranesi þar 

sem heimahjúkrun veitir kvöldþjónustu og félagsleg heimaþjónusta veitir 

kvöld- og helgarþjónustu en þessi þjónusta er ekki veitt á Sauðárkróki. 

Skjólstæðingar í MAPLE flokkum 3, 4 og 5 fá á báðum stöðum svipaða 

þjónustu, sama í hvaða flokki þeir lenda, sem gefur til kynna að ekki sé verið 

að veita næga þjónustu til skjólstæðinga sem eru í mestri þörf fyrir þjónustu. 

1. Hvernig er aldursdreifing einstaklinga sem njóta þjónustu heimahjúkrunar 

annars vegar á Heilbrigðisstofnunar Vesturlands-Akranesi og hins vegar 

Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

Helmingur skjólstæðinga í heimahjúkrun eru yfir 80 ára aldri og er 

meðalaldur skjólstæðinga heimahjúkrunar á Akranesi 79,4 ár og á 

Sauðárkróki er meðalaldurinn 83,4 ár. Þessar upplýsingar eru í samræmi við 

rannsókn Jagger o.fl. (2011) sem bendir á að í flestum þróuðum ríkjum sé 

mikil aukning aldraðra og er aukningin mest í aldurshópnum 80 ára og eldri. 

Stefna stjórnvalda er að einstaklingar búi sjálfstæða búsetu eins lengi og hægt 

er með stuðningi heimaþjónustu (Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið, 

bls. 48, 2003). Rannsókn Berta, Laporte, Deber, Baumann og Gambles 

(2013) bendir á að veruleg aukning verði á öldruðum einstaklingum í 

heimaþjónustu og að með hækkandi aldri verði skjólstæðingar enn verr á sig 

komnir líkamlega, andlega og félagslega og þannig verði umönnunin þyngri 

og einnig erfiðari.  

2. Er munur á heilsufari og færni einstaklinga sem njóta þjónustu 

heimahjúkrunar annars vegar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands-Akranesi og 

hins vegar Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

Þegar skoðaðar eru upplýsingar um heilsufar og færni skjólstæðinga 

heimahjúkrunar á Akranesi og á Sauðárkróki, kemur í ljós að mun fleiri 
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skjólstæðingar á Akranesi finna til einmanaleika, eða 47,5% skjólstæðinga á 

móti 9,5% á Sauðárkróki. Þetta er ekki í samræmi við rannsókn Fokkema, De 

Jong Gierveld og Dykstra (2012) en þar kemur fram að einmanaleiki er mun 

lægri hjá þjóðum í Norður-Evrópu eða 6,5% miðað við í Suður-Evrópu þar 

sem einmanaleiki mældist 25,4%. Þá er einmanaleiki mikið vandamál hjá 

öldruðum langveikum sem hafa ekki gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu 

vegna búsetu í dreifbýli miðað við aldraða langveika sem búa í þéttbýli (Su, 

Wu, Zhang, Li, Wang, Zhang og Zhou, 2012).  

Á móti kemur að fleiri skjólstæðingar á Akranesi þurfa aðstoð við almennar 

daglegar athafnir, eins og salernisnotkun, salernisferðir og bað, ásamt því að 

hafa verri hreyfigetu, en á Sauðárkróki. þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsókna sem sýna að aldraðir með lífsógnandi langvinna sjúkdóma, 

færnisskerðingu og skort á félagslegum stuðningi, eru í aukinni áhættu fyrir 

versnandi andlegri og tilfinningalegri líðan (Markle-Reid o.fl., 2011). 

Hjúkrunarfræðingar ættu að skima fyrir einmanaleika, og hversu mikill hann 

er hjá langveikum skjólstæðingum sínum, með það að markmiði að breyta 

hjúkrunarmeðferð og þannig reyna að ná betri útkomu í líðan skjólstæðinga 

sinna (Theeke og Mallow, 2013; Wang, Shu, Dong, Luo og Hao, 2013). 

Fleiri skjólstæðingar á Akranesi hafa dregið úr félagslegri þátttöku og um 

helmingur skjólstæðinga á báðum stöðum eru einir meira en átta 

klukkustundir yfir daginn. Félagslega einangraðir einstaklingar eru í meiri 

áhættu á að þróa með sér hjartasjúkdóma, bólgusjúkdóma vegna streitu og 

minnisskerðingu. Viðleitni til þess að draga úr félagslegri einangrun og 

einmanaleika er mikilvæg fyrir lífsgæði og velferð (Streptoe, Shankar, 

Demakakos og Wardle, 2012). Einnig þarf að hafa í huga að það getur verið 

gagnlegt að nota virka meðferð í formi streitustjórnunar og eflingu 

hugarstarfssemi, til að auka félagslega færni og draga úr streitu (Meltzer, 

Bebbington, Dennis, Jenkins, McManus og Brugha, 2012). Þegar horft er til 

heilsueflingar hjá eldri borgurum verður að gera sér grein fyrir að sumir 

aldraðir geta aðlagast og finnst minni félagsleg tengsl ekki vera einangrun. 

Þeir finna því ekki til einmanaleika og halda sinni líkamlegu og andlegu 

heilsu á meðan aðrir upplifa minni félagsleg tengsl sem einangrun og finna til 

einmanaleika sem veldur verri líkamlegri og andlegri heilsu. Þessi vitneskja 

gefur yfirvöldum til kynna að auka þurfi samvinnu við aldraða og fá 

upplýsingar um hvert þjónustu framboðið þurfi að vera (Cornwell og Waite, 

2009). Til framtíðar má einnig skoða hvort tækniþróunin gæti aðstoðað í 

baráttunni gegn félagslegri einangrun með því að virkja fólk til þess að nota 

tölvutæknina meira, en veraldarvefurinn getur verið gagnlegur til að minnka 

einmanaleika og auka félagsleg tengsl hjá öldruðum sem búa sjálfstæða 

búsetu í samfélaginu. Hægt er að nota veraldarvefinn til að auðvelda aðgengi 

að ná sambandi við aðra, auka magn og gæði samskipta, til að kynnast nýju 
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fólki, minnka tilfinningu fyrir einangrun og gefa tilfinningu fyrir betri og 

meiri tengslum við aðstandendur (Cotten, Anderson og McCullough, 2013). 

Mjög mikilvægt er að þau úrræði sem í boði eru séu þannig úr garði gerð að 

þau séu áhugavekjandi og uppfylli andlegar og líkamlegar þarfir og séu með 

það að markmiði að viðhalda og efla heilsu og heilbrigði. Það er mikil 

hagkvæmni í því að ná snemma til einstaklinga til þess að koma í veg fyrir 

versnandi heilsufar með miklum tilkostnaði fyrir heilbrigðiskerfið 

(Kobayashi, Cloutier-Fisher og Roth, 2008). Vaxandi vísbendingar eru um 

það að skilvirk endurhæfing og styðjandi heimaþjónusta, í því skyni að fólk 

geti bætt getu sína til virkni, dragi úr þörf þeirra fyrir heimaþjónustu. 

Endurhæfing er talin hafa þau áhrif að hún efli getu og sjálfstæði 

einstaklingsins, efli félagslega þátttöku og þannig auki lífsgæði hans (Lewin, 

Alfonso og Alan, 2013). Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstæðum til að hafa 

áhrif á að auka heilbrigði skjólstæðinga sinna (Davies, 2011). 

Helmingur skjólstæðinga á báðum stöðum var með mæði og 

öndunarerfiðleika við hreyfingu og meirihlutinn fann til þreytu og var með 

minnkað úthald, þriðjungur skjólstæðinga á Akranesi og á Sauðárkróki höfðu 

hlotið byltur síðustu 90 daga. Það er í samræmi við gögn sem sýna að 30‒

40% aldraðra upplifa eina byltu eða fleiri á ári, talið er að þetta sé jafnvel 

vanmetið (Blank o.fl., 2011). Líkurnar á því að detta aftur eru þrisvar sinnum 

meiri en hjá þeim sem hefur aldrei dottið, því er mikilvægt að greina orsakir 

þeirra og bregðast við með forvörnum. Þegar skortir á öryggi hjá 

skjólstæðingum þá hefur það víðtækar og miklar afleiðingar innan 

heilbigðiskerfisins (Doran o.fl., 2013). Áhættuþættir byltna eru lítill styrkur í 

vöðvum, saga um byltur, jafnvægisleysi, lélegur skófatnaður, lyfjanotkun, 

versnandi sjón, versnandi heilsufar og færni með hækkandi aldri. Markviss 

endurhæfingaráætlun sýndi minnkun byltna um 31% en, ásamt því eru 

margvísleg inngrip eins og styrking vöðva og jafnvægis, að iðjuþálfari fari 

yfir áhættuþætti á heimilinu, reglulegt eftirlit hjá augnlækni og lyfjanotkun 

yfirfarin talin áhrifaríkust til varnar byltum (Frith og Davison, 2013; 

Palvanen, Kannus, Piirtola, Niemi, Parkkari og Järvinen, 2013). 

Um helmingur skjólstæðinga á Akranesi og á Sauðárkróki eru með vitræna 

skerðingu til ákvarðanatöku við daglegar athafnir. Það er í samræmi við 

rannsókn Guðrúnar Þuríðar Höskuldsdóttur o.fl. (2014) en þar kemur fram að 

59% aldraðra sem komu á bráðamótttöku Landsspítalans voru með vitræna 

skerðingu og/eða færnisskerðingu við athafnir daglegs lífs. Í rannsókn 

Hildebrand, Taylor og Bradway (2014) kemur fram að vitræn skerðing við 

daglegar athafnir geti valdið mjög alvarlegum afleiðingum og jafnvel hækkað 

dánartíðni einstaklinga og að mikilvægt sé að greina slíka skerðingu hjá 

einstaklingum til að geta sett inn viðeigandi aðstoð. Einnig kemur fram í 

rannsókn Patterson, Feightner, Garcia og MacKnigt (2007) að 



48 

minnissjúkdómar fylgi hækkandi aldri og valdi mikilli skerðingu í færni við 

daglegar athafnir, aukinni stofnanavistun og dauða. Með auknum 

rannsóknum og þekkingu á minnisjúkdómum, hafa komið fram vísbendingar 

um að gott eftirlit og stjórn á blóðþrýstingi til að vernda æðar og efling 

hugarstarfs ásamt félagslegri og líkamlegri virkni geti seinkað minnisglöpum 

(Fratiglioni, Winblad og Strauss, 2007). 

Mun fleiri skjólstæðingar heimahjúkrunar á Sauðárkróki þurftu aðstoð við 

lyfjatöku en á Akranesi. Í rannsókn Mixon, Neal, Bell, Powers og Kripalani 

(2015) kemur fram að vegna flókinna lyfjameðferða við langvinnum 

sjúkdómum, skapi það mikið öryggi hjá hinum öldruðu að fá stuðning og 

stýringu heimahjúkrunar með lyfjamál og að vegna vaxandi fjölda aldraðra 

skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins sem eru meðhöndlaðir heima er eftirlit 

hjúkrunarfræðinga með lyfjatöku nauðsynlegt (Modin, Törnkvist, Furhoff og 

Hylander, 2010). 

Fleiri skjólstæðingar og umönnunaraðilar á Akranesi telja að skjólstæðingar 

geti bætt sjálfsbjargargetu sína en á Sauðárkróki. Því geta verið til staðar 

möguleikar á að auka færni þessara skjólstæðinga með endurhæfingu hvort 

sem hún veitt í heimahúsi eða í hvíldarinnlögn. Í rannsókn Lahtinen o.fl. 

(2014) kemur fram að endurhæfing fyrir aldraða auki getu þeirra til 

sjálfstæðrar búsetu. Í sama streng taka Hooyman og Kyiak (bls. 160, 2011) 

sem segja að líkamleg virkni og æfingar til að viðhalda getu séu nauðsynlegar 

til að fólk geti haldið sjálfstæði sínu og búið heima. Boðið er upp á hvíldar- 

eða endurhæfingarinnlagnir fyrir aldraða, á hjúkrunarheimilum og 

heilbrigðisstofnunum. Með þessu úrræði er ætlunin að styðja við sjálfstæða 

búsetu aldraðra. Tímabundin hvíld og endurhæfing getur haft jákvæð áhrif á 

getu hins aldraða til að búa heima, samhliða því að vera stuðningur og hvíld 

fyrir aðstandendur sem oft gegna mikilvægu hlutverki í stuðningsneti 

aldraðra (Velferðarráðuneytið, 2013). 

 

3. Er munur á þjónustuþörf einstaklinga eða eftir kyni samkvæmt dreifingu í 

MAPLe flokka annars vegar á Akranesi og hins vegar á Sauðárkróki 

Ekki er munur á þjónustuþörf einstaklinga eða eftir kyni þeirra sem njóta 

þjónustu heimahjúkrunar á Akranesi annars vegar og Sauðárkróki hins vegar 

en MAPLe reikniritið flokkar meirihluta skjólstæðinga á Akranesi og á 

Sauðárkróki í MAPLe flokka 3, 4 og 5. Þetta þýðir að meirihluti 

skjólstæðinga er í þörf fyrir þjónustu, mikilli þörf fyrir þjónustu og mjög 

mikilli þörf fyrir þjónustu. Þetta er ekki í samræmi við rannsókn Hirdes, Poss 

og Telegdi (2008) þar flokkuðust 52,2% skjólstæðinga á Íslandi í lítilli þörf 

fyrir þjónustu og vægri þörf fyrir þjónustu. Þetta er aftur á móti í samræmi 

við rannsókn Health Council of Canada (bls. 13, 2012) en þar flokkuðust 

skjólstæðingar að meirihluta í efri flokka MAPLe. 
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Til þess að hægt sé að veita þjónustu við hæfi verður að vera hægt að fá 

upplýsingar úr stöðluðum matstækjum sem gefa góða mynd af stöðu mála 

(Genet o.fl., 2011).InterRAI-HC matstækið er byggt á gagnreyndri þekkingu 

sem aðstoðar fagfólk við að skipuleggja þjónustu sem hæfir þörfum 

skjólstæðinga. Slíkt matstæki ætti að innleiða í verklag heimahjúkrunar til að 

auka öryggi skjólstæðinga og styðja við faglegar ákvarðanir (Doran o.fl., 

2013). Þegar upplýsingar sem fengnar eru úr interRAIHC matstækinu eru 

settar inn í MAPLe reikniritið er hægt að skipuleggja góða þjónustu sem er 

sveigjanleg að þörfum hvers og eins og þannig er hægt að komast hjá 

kostnaðarsömum, ótímabærum langtímavistunum hjá öldruðum (Williams 

o.fl., 2009). Slíkt aðgengi að hlutlægum upplýsingum um heilsufar, færni og 

þjónustuþörf skjólstæðinga getur aðstoðað fagfólk, í samvinnu við 

skjólstæðinga að skipuleggja þjónustu sem hefur það að markmiði að veita 

aðstoð við sjálfstæða búsetu með áherslu á einstaklingsmiðaða þjónustu sem 

hæfir heilsufari og færni hvers og eins þjónustuþega (Thille og Russell, 

2010). Þegar slíkar upplýsingar liggja fyrir geta hjúkrunarfræðingar í 

heimahjúkrun greint strax þá þætti sem skjólstæðingar þurfa aðstoð við og 

skipulagt þjónustuna með tilliti til þjónustuþarfa, en einnig séð um 

heilbrigðisfræðslu og markmiðssetningu. Sýnt þykir að þjónusta 

heimahjúkrunar hefur jákvæð áhrif á athafnir daglegs lífs, andlega líðan og 

sjálfstæða búsetu skjólstæðinga og leiðir að færri endurkomum á sjúkrahús 

og bráðamóttökur (Health Quality Ontario, 2013).  

 

4. Er munur á þjónustu sem einstaklingar fá í ákveðnum MAPLe flokkum 

eftir því hvort þeir fá þjónustu á Heilbrigðisstofnun Vesturlands-Akranesi eða 

Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki? 

Ekki er veitt kvöldþjónusta heimahjúkrunar á Sauðárkróki en hún er veitt á 

Akranesi að mestu leyti til skjólstæðinga í MAPLe 3, 4 og 5. Skjólstæðingar 

á Akranesi og á Sauðárkróki sem flokkast í MAPLe 1 og 2 hafa einungis 

dagþjónustu. Skjólstæðingar sem flokkast í MAPLe 3, 4 og 5 fá svipaða 

þjónustu á báðum stöðum. Skjólstæðingar í MAPLe 4 og 5 hafa mun meiri 

þörf fyrir þjónustu en þeir sem eru í MAPLe 3 og eru í þörf fyrir varanlega 

vistun. Þetta er í samræmi við rannsóknir Sörbye o.fl., (2009) og 

Sigurdardottir o.fl., (2011), þ.e. að á Íslandi sé hlutfallslega meiri þjónusta 

veitt til skjólstæðinga með litla skerðingu á færni miðað við skjólstæðinga 

með mikla skerðingu á færni og að ósamræmi sé í veittri heimaþjónustu 

miðað við heilsufar og færni (Carpenter o.fl., 2004). En heimahjúkrun er til 

þess fallin að auðvelda öldruðum að búa sjálfstæða búsetu og þannig koma í 

veg fyrir eða seinka stofnanavistun (Gruneir, Forrester, Camacho, Gill og 

Bronskill, 2013; Sörbye, Hamran, Henriksen og Norberg, 2010).  



50 

Ekki er heldur veitt kvöld- og helgarþjónusta frá félagsþjónustunni á 

Sauðárkróki en þessi þjónusta er veitt á Akranesi. Litlar upplýsingar eru til 

um það hvernig samvinnu heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu er 

háttað hér á landi en á Akranesi hefur verið formleg samvinna við félagslega 

heimaþjónustu síðan árið 2006 (Akraneskaupstaður, 2008) en ekki er slíkt 

fyrirkomulag í gangi á Sauðárkróki. Í rannsókn Guthrie o.fl. (2014) kemur 

fram að heimaþjónusta sé sífellt að verða mikilvægari þjónusta vegna 

hækkandi aldurs skjólstæðinga, og að aukið upplýsingaflæði og aukin 

samvinna fagaðila og ófaglærðra gæti leitt til bættrar þjónustu til 

þjónustuþega. Í sama streng taka Heckman Hillier, Manderson, McKinnon-

Wilson, Janti og Stolee (2013), þ.e. að samvinna og samþætting 

heimaþjónustu geti leitt til aukinna gæða þjónustu, betra skipulags og meiri 

samfellu í þjónustunni, sem aftur leiðir til betra heilsufars skjólstæðinga og 

betri nýtingu fjármagns. Gott upplýsingaflæði milli þjónustukerfa tryggir að 

allar upplýsingar um heilsufar og þarfir skjólstæðinga eru fyrir hendi og 

þannig er hægt að veita þjónustu sem uppfyllir þjónustuþarfir (Olsen, 

Hellzén, Skotnes og Enmarker, 2014). 

Almenn umræða um þjónustu til aldraðra 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að þjónustuþörf 

skjólstæðinga aukist með versnandi heilsufari og að mismunur geti verið á 

þjónustu á milli landssvæða. Til að geta veitt þjónustu við hæfi þarf að skoða 

málið frá mörgum sjónarhornum, hér verður reynt að fara yfir þá þætti sem 

skipta máli til framtíðar litið. 

Þegar heilbrigðisumdæmin ná til dreifbýlis, verður til meiri kostnaður við 

þjónustuna og þjónustuframboðið getur orðið minna en í þéttbýlinu.Í 

rannsókn McAuley, Spector og Nostrand (2009) kemur fram að einstaklingar 

sem búa í dreifbýli fái mun minni heimaþjónustu en þeir sem búa í þéttbýli, 

þetta gæti bent til aukins vanda hjá öldruðum með vaxandi heilsubrest og búa 

utan þéttbýlis. Nauðsynlegt er að gera grein fyrir hvað stendur í vegi fyrir 

þjónustunni og hvað sé hægt að gera til að koma til móts við þessa 

einstaklinga. Umönnun langveikra heima ætti nú á dögum að fjalla um 

lífsgæði og öryggi skjólstæðinga og fjölskyldna þeirra samhliða því að ná 

fram hagræðingu með meiri færni og sjálfstæði skjólstæðinga. Sú stefna að 

veita meiri þjónustu heim og minnka þannig stofnanavistun og 

sjúkrahúslegur til að ná fram sparnaði í heilbrigðiskerfinu veltur á framboði 

og getu ættingja og vina til að annast um hinn langveika einstakling. Mörg 

erfið og krefjandi verkefni við umönnun langveikra í heimahjúkrun hafa sýnt 

sig vera of kostnaðarsöm og reynslan af heimahjúkrun er sú að hún komi ekki 

í stað stofnanavistunar til langs tíma litið (Buhler-Wilkerson, 2007).  
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Til að bæta gæði þjónustu við aldraða skjólstæðinga með langvinna og 

margþætta sjúkdóma er nauðsynlegt að vera með gott þjónustufyrirkomulag 

og heildrænt mat þar sem markvisst er frá upphafi unnið að uppbyggingu 

þjónustu með samvinnu við aðra þjónustuveitendur. Vænlegast til árangurs er 

þegar einn aðili er ábyrgur fyrir skipulagningu þjónustunnar, að áherslan sé á 

samvinnu með skjólstæðingum og aðstandendum þeirra til að skipuleggja 

þjónustuna eftir þörfum viðkomandi og þannig styðja við sjálfstæði og 

sjálfsbjargargetu (Goodwin, Dixon, Anderson og Wodchis, 2014). Það hefur 

ýmsar afleiðingar bæði fyrir skjólstæðinga og umönnunaraðila þegar ekki er 

komið til móts við þjónustuþarfir, hinn aldraði finnur til óöryggis og vaxandi 

álag er á hinn óformlega umönnunaraðila (Svanström, Sundler, Berglund og 

Westin, 2013). Gera þarf kröfur til stjórnenda sem útdeila þjónustunni að það 

sé gert samkvæmt hlutlægu, áreiðanlegu og gagnreyndu matstæki. Þannig er 

hægt að minnka misræmi í þjónustu og koma til móts við þarfir 

skjólstæðinga. Til þess að mæta flóknum þörfum skjólstæðinga á faglegan 

hátt, þurfa skipuleggjendur heimahjúkrunar að vera sveigjanlegir og raunsæir 

í skipulagi á umönnun. Það felst í því að nýta þau faglegu úrræði sem eru í 

boði á réttan hátt. Samhæfing og samskipti milli þeirra kerfa sem veita 

heimaþjónustu er einnig nauðsynleg til að hámarksárangri sé náð (Dale og 

Hvalvik, 2013).  

Í rannsóknum tjáðu aldraðir á biðlista eftir vistun sig um að þeir myndu neita 

boði um vistun ef þeir væru með góða heimaþjónustu. Einnig kom fram, að 

það að eiga í erfiðleikum með daglegar athafnir og hafa ekki félagslegt net í 

kringum var stór þáttur í þörf fyrir varanlega vistun (Van Bilsen, Hamers, 

Groot og Spreeuwenberg, 2006). Lykilatriði er að fagaðili hafi samskipti við 

skjólstæðing á jafningjagrunniog veiti honum og aðstandendum hans 

fullnægjandi upplýsingar um stöðu og úrræði sem í boði eru áður en tekin er 

ákvörðun um varanlega vistun (Légaré, Stacey, Briére, Robitaille, Lord, 

Desroches og Drolet, 2014). Þegar ekki er komið til móts við þjónustuþarfir 

hafa rannsóknir sýnt að versnun á heilsufari og lífsgæðum, aukin áhætta á 

dauða og einkenni um andlega vanlíðan koma fram. Það er framtíðar áskorun 

til þeirra sem sjá um skipulagningu og fjármagn til heilbrigðiskerfisins að 

nægileg þjónusta sé í boði til að koma til móts við þarfir þjónustuþega 

(Pappa, Kontodimopoulos, Papadopoulos, Tountas og Niakas, 2013). 

Mörg velferðarríki standa frammi fyrir vaxandi kröfum um aukna 

heimaþjónustu vegna hækkandi aldurs íbúa. Vegna aukins kostnaðar við 

þjónustu hafa yfirvöld leitað leiða til þess að einstaklingar hafi jafnt aðgengi 

að þjónustunni, en þjónustuveitendur hafa að óbreyttu ekki nægt fjármagn til 

að standa undir vaxandi þjónustuþörf (Chevreul og Brigham, 2013). Það 

fjármagn sem heimahjúkrun hefur til umráða á hverjum stað ákvarðar þá 

þjónustu sem hún getur veitt. Aukinn kostnaður í heilbrigðiskerfinu gefur 

tilefni til að skoða nýjar leiðir til að auka fjármagn, og nýta það fjármagn sem 
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til er, með því að forgangsraða þjónustunni og koma þannig í veg fyrir 

versnandi heilsufar skjólstæðinga og ótímabæra kostnaðarsama 

langtímavistun (Mohammed, Poss, Egan, Rappolt og Berg, 2013). Með því 

að koma auga á kosti þarfagreiningar í heimaþjónustu er hægt að auka gæði 

þjónustunnar og gera hana skilvirkari (De Blok, Luiijkx, Meijboom og 

Schols, 2010). Hjúkrunarfræðingar verða að vera meðvitaðir um að 

stuðningur þarf að vera sveigjanlegur að þörfum og vilja skjólstæðinga og til 

þess að efla sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt þeirra gætu hjúkrunarfræðingar 

þurft að efla gagnrýna hugsun og tileinka sér nýja sýn á mismunandi 

raunveruleika sjúklinga og óskir þeirra (Van Hooft, Dwarswaard, Jedeloo, 

Bal og Van Staa, 2015). 

Brýn þörf er á aðgerðum til þess undirbúa heilbrigðiskerfið fyrir það að veita 

gæðaþjónustu á sem hagkvæmastan hátt vegna vaxandi fjölda skjólstæðinga 

sem búa heima með minnisskerðingu. Til þess að aðstoða skjólstæðinga með 

minnisskerðingu við sjálfstæða búsetu þarf að veita þjónustu sem hæfir þeirra 

þörfum og koma auga á hvenær stofnanavistun er tímabær vegna kostnaðar 

við heimaþjónustu og álags á umönnunaraðila (Verbeek o.fl., 2012). Lífsgæði 

óformlegra umönnunaraðila mælast verulega lægri en almennt gerist sem 

gefur til kynna að þeir upplifi streitu og erfiðleika við að veita öldruðum 

fjölskyldumeðlimum umönnun hvort sem umönnunin er mjög mikil eða 

minni byrði. Óformlegir umönnunaraðilar munu gegna mjög mikilvægu 

hlutverki til framtíðar þegar litið er til fjölgunar aldraðra og aukins kostnaðar 

heilbrigðiskerfisins við umönnun þeirra. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 

líkamlegu erfiði, streitu og örmögnun aðstandenda við langvarandi umönnun, 

slík vitneskja bendir á að nauðsyn sé á að endurskoða formlega þjónustu til 

að auka stuðning við aðstandendur (Freeman, Kurosawa, Ebihara og 

Kohzuki, 2010). Formlegur stuðningur við umönnunaraðila leiðir til betri 

andlegrar og líkamlegrar líðanar þeirra (Hsing-Yi, Chii-Jun og Nain-Sen, 

2010).  

Með eflingu heimahjúkrunar, þegar um er að ræða langvinna króníska 

sjúkdómar er hægt að styðja við skjólstæðinga og aðstandendur þeirra. 

Framfarir í meðferð við langvinnum sjúkdómum hefur gefið færi á því að 

meðhöndla einstaklinga án kostnaðarsamra innlagna á sjúkrahús. 

Heimahjúkrun er fagleg þjónusta sem ætti að nýta betur við slíka sérmeðferð 

(Piamjariyakul, Ross, Yadrich, Williams, Howard og Smith, 2010) Ef nægur 

mannafli er til staðar er hægt að veita góða þjónustu og umfram allt þjónustu 

við hæfi, heim til skjólstæðinga og minnka þannig kostnað þeirra og 

þjóðfélagsins. Ánægja skjólstæðinga heimaþjónustu með langvinna sjúkdóma 

fer eftir þeim uppbyggjandi aðgerðum/áætlunum sem þjónustuveitandi setur 

fram. Skjólstæðingar eru ánægðir með þjónustu sem er sérsniðin að þeirra 

þörfum með það að markmiði að styðja þá til sjálfstæðis (Carlin, 

Christianson, Keenan og Finch, 2012). Við langtíma umönnun þarf, til þess 
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að viðhalda gæðum þjónustunnar, alltaf að leita úrbóta á vandamálum sem 

upp koma. Til þess að umönnunin sé í þróun þarf að vera ákveðin 

gæðastýring þar sem margir fagaðilar koma að sameiginlegri vinnu til þess að 

fræða og upplýsa um hvernig hægt er að leysa mál og bæta gæði þjónustu. 

Að lokum þarf að skoða kosti og ákveða inngrip í samráði við skjólstæðing 

(Berta, Laporte, Deber, Baumann og Gamble, 2012). Hægt er að virkja 

starfsemi og starfsmenn til nýrra hluta með þjálfun, forystu og speglun. Til 

þess að breytingar festist í sessi þurfa að vera samskiptafundir, skriflegar 

leiðbeiningar og þjálfun sem efla sameiginlega sýn á verkefnið og leiðir til að 

vinna að því (Stoopendaal og Bal, 2013). Þessi atriði þarf að hafa í huga við 

innleiðingu samþætts mælitækis eins og inter RAI-HC ásamt MAPLe 

reikniritinu í heimaþjónustu, og þannig festa það í sessi. 

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Styrkleikur rannsóknarinnar er að gögnin sem unnið var með voru 

upplýsingar um alla skjólstæðinga heimahjúkrunar sem þáðu þjónustu yfir 

ákveðin tímabil á báðum stöðum. Allir skjólstæðingar í heimahjúkrun á 

skilgreindum tímabilum voru metnir með upplýsingasöfnun í interRAI-HC 

upphafsmati þ.e.a.s. allt þýðið á hvorum stað, sem eykur gildi og styrkleika 

rannsóknarinnar (Field, bls. 35, 2009). Einnig felst styrkur rannsóknarinnar í 

því að interRAI-HC matstækið er gagnreynt og áreiðanlegt matstæki 

samkvæmt rannsóknum (Hirdes o.fl., 2008). Hjúkrunarfræðingar og 

sjúkraliðar sem framkvæmdu matið höfðu fengið kennslu og þjálfun í notkun 

mælitækisins og fengu afhenta mjög nákvæma leiðbeiningabók til þess að 

hafa við hendina þegar matið var framkvæmt, í því felst styrkur fyrir 

rannsóknina.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru hversu smátt úrtakið er, rannsóknin er 

samanburðarrannsókn á skjólstæðingum heimahjúkrunar á Akranesi og á 

Sauðárkróki. Þar sem verið er að bera saman MAPLe flokka sem eru fimm 

talsins, er mikil dreifing einstaklinga og þar með erfitt að fá marktækan mun í 

svo smáu úrtaki en á móti kemur að niðurstöður eru lýsandi fyrir heilsufar, 

færni og þjónustuþörf skjólstæðinga. Að velja rétt úrtak er einn af mörgum 

þáttum sem eru nauðsynlegir til að hægt sé að alhæfa niðurstöður yfir á þýðið 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, bls. 66, 2003). Það gæti einnig 

verið skekkjuvaldur að allir starfsmenn komu að matinu en á móti kemur að 

þeir höfðu fengið kennslu og þjálfun í notkun mælitækisins. Þessi rannsókn 

er frumraun rannsakanda og gæti það takmarkað rannsóknina að einhverju 

leyti. 
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Notagildi rannsóknarinnar og 

framtíðarrannsóknir 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að það sé fýsilegur kostur fyrir 

heimahjúkrun að nota interRAI-HC mælitækið og MAPLe flokkana til þess 

að fá yfirsýn á heilsufar, færni og þjónustuþörf skjólstæðinga. Mjög 

mikilvægt er að nota upplýsingar úr slíku matstæki og reikniriti til þess að 

bæta gæði þjónustunnar til skjólstæðinga og aðstandenda þeirra. Framfarir 

eru nauðsynlegar við langtímaumönnun og til þess að veita góða þjónustu 

þarf stöðugt að reyna að bæta gæði hennar. Starfsfólk heimahjúkrunar er 

áhugasamt, vill veita góða þjónustu og er tilbúið að tileinka sér ný 

vinnubrögð með sameiginlegt markmið í huga, að bæta gæði þjónustunnar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að gagnlegt væri að interRAI-HC 

matstækið með MAPLe flokkum væri í notkun á öllum þeim stöðum á 

landinu sem veita heimaþjónustu þannig að ljóst sé hver er þjónustuþörf 

skjólstæðinga og til þess að hægt sé að gera samanburð á svæðum og stöðum. 

Framtíðarrannsóknir ættu að beinast að því að skoða hvort skjólstæðingum 

finnst komið til móts við þeirra þarfir og hvaða sýn þeir og aðstandendur 

þeirra hafi á hvað gæti bætt þjónustuna til þeirra. Einnig þyrfti að skoða 

hvenær heimaþjónustan getur ekki lengur komið til móts við þjónustuþarfir 

og þörf er á stofnanavistun. Að lokum þyrfti frekari rannsóknir í framtíðinni 

með interRAI-HC upphafsmatinu og MAPLe reikniritinu.  

Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að interRAI-HC upphafsmatið ásamt 

MAPLe flokkunum gefa fagfólki mikilvægar upplýsingar um stöðu 

skjólstæðinga heimahjúkunar og hver þeirra þjónustuþörf sé. Meirihluti 

skjólstæðinga er í þeirri stöðu að þurfa mikla þjónustu heim til þess að geta 

búið sjálfstæða búsetu. Niðurstöður um heilsufar og færni gefa vísbendingar 

um að stjórnvöld þurfi að efla forvarnir til þess að aldraðir geti haldið færni 

og heilsu, auk þess sjá til þess að heimahjúkun hafi nægan mannafla og 

úrræði í stoðþjónustu til þess að styðja aldraða til sjálfstæðrar búsetu. Að 

lokum er það algjört lykilatriði þegar kemur að þörf á stofnanavistun, að hinn 

aldraði þurfi ekki að dvelja við óviðunandi aðstæður heima með miklu álagi á 

aðstandendur, eða í langan tíma inni á sjúkrahúsi áður en hann vistast á 

hjúkrunarheimili.  

Ekki hefur áður verið gerð sambærileg samanburðarrannsókn á milli staða 

hvað varðar heimahjúkrun og eru þessar niðurstöður því lýsandi fyrir stöðu 
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aldraðra og þá þjónustu sem þeim er úthlutað. Styrkleiki rannsóknarinnar er 

að allir skjólstæðingar heimahjúkrunar á báðum stöðum voru þátttakendur í 

rannsókninni og starfsfólk notaði áreiðanlegt matstæki sem það hafði fengið 

kennslu í að nota. Veikleiki rannsóknarinnar er hversu smátt úrtakið var. 

Starfsfólk heimahjúkrunar er opið og áhugasamt fyrir þeim nýjungum í starfi 

sem efla gæði þjónustunnar. Þörf er á frekari rannsóknum á stöðu 

færnisskertra aldraðra sem vilja búa sjálfstæðri búsetu. 
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Kafli 6 - Ályktanir og lokaorð 

Niðurstöður gefa til kynna að interRAI-HC upphafsmatið og MAPLe 

flokkarnir gefi góða mynd af stöðu skjólstæðinga og hver þeirra þjónustuþörf 

er. Þegar slíkt matstæki er notað þarf tíma til þess að safna saman 

upplýsingum bæði frá skjólstæðingi sjálfum og aðstandendum hans en til 

lengri tíma litið þá er betra að vinna grunnvinnuna vel því þegar staðan er ljós 

verður eftirleikurinn auðveldari. 

Niðurstöður sýna heilsufar, færni og þjónustuþörf skjólstæðinga á Akranesi 

og á Sauðárkróki, hver þeirra þjónustuþörf er og hvaða þjónustu þeir hafa 

fengið úthlutað. Meirihluti skjólstæðinga á báðum stöðum er í þremur efstu 

flokkum MAPLe og er svipaðri þjónustu úthlutað á báðum stöðum, sama í 

hvaða flokki skjólstæðingar lenda. 

Nauðsynlegt er að stjórnvöld geri sér grein fyrir stöðu skjólstæðinga og hver 

þeirra þjónustuþörf er. Mikilvægt er að grípa til forvarnaraðgerða til þess að 

þeir einstaklingar sem eru að eldast og missa færni haldi getu sinni sem 

lengst og þurfi þar með ekki á þjónustu að halda. Heimahjúkrun þarf að eflast 

til að hægt sé að veita þjónustu við hæfi og stoðþjónusta þarf að vera öflug, 

s.s. dagþjónusta, hvíldarinnlagnir, félagsstarf, endurhæfing og félagsþjónusta. 

Það er samstarfsverkefni margra aðila sem koma að þjónustu við hinn aldraða 

einstakling, að auka gæði og forgangsraða þjónustunni. Velferðarráðuneytið 

og Embætti landlæknis gera kröfur um gæði þjónustunnar og að fjármunum 

sé vel varið innan málaflokksins. InterRAI-HC upphafsmatið og MAPLe 

flokkarnir gefa þessum aðilum mikilvægar upplýsingar um heilsufar, færni og 

þjónustuþörf skjólstæðinga og hvernig þjónustu er verið að veita þeim. 

Þannig liggja fyrir hlutlægar upplýsingar um það hvernig staðan er og hægt er 

að nýta slíkar upplýsingar til þess að styðja ákvarðanir um fjárframlög til 

stofnana og réttlátrar skiptingar fjármagns, einnig er hægt að bera saman 

svæði, staði og gera samanburð milli landa.  
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UPPHAFSMAT GAGNASAFN UM HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSÞJÓNUSTU Í HEIMAHÚSUM  

(interRAI Home Care
  ) 

 
(Matið byggir á aðstæðum síðustu 3 daga, nema annað sé tekið fram) 

 

 
A PERSÓNUUPPLÝSINGAR 

 Þróunarverkefni febrúar til maí 2013  Númer:  
1 Nafn a.  Fornafn 

 
b.  Millinafn c. Eftirnafn 

2 Kyn  
………. 1. Karl ………. 2. Kona   

3 
Þróunarverkefni Fæðingar ár:  □□□□  

4 Hjúskaparstaða 
 

…...     1.    Aldrei gifst/kvænst                                       ……...    4.    Ekkja/ekkill 
……     2.   Gift/kvæntur                                                 ………    5.   Skilin/n að borði og sæng 
……     3.    Í sambúð                                                     ………    6.   Fráskilin/n 

5 Ástæða mats 
 

..........  1.    Fyrsta mat                                                     ..........   5.    Útskrift frá heimaþjónustu 

.........   2.    Venjubundið endurmat                                  .........    6.    Mat í kjölfar útskriftar 

.........   3.    Mat við endurkomu                                        .........    7.    Annað (s.s. þátttaka í           

.........  .4.    Veruleg breyting á ástandi                                                 rannsókn) 

6 Dagsetning mats 
      □□  □□  □□□□ Síðasti matsdagur fyrir athuganir sem skráðar eru 

              dagur         mánuður        ár 

7 Væntingar einstaklings til þjónustu ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

8 Póstfang heimilis  

9 Búseta/aðsetur þegar mat fer fram .......    1. Almennt húsnæði                                              .......  8.   Öldrunarstofnun (vistunarmat) 
a. Eigið húsnæði/ leiguhúsnæði                                   a.Hjúkrunarheimili (hjúkrunarrými) 
b. Sérhannað húsnæði fyrir aldraða/fatlaða                  b.Dvalarheimili (dvalarrými)       

........    2.    Verndað þjónustuhúsnæði/sambýli                 . ......  9.   Endurhæfingarstofnun/deild 
                   (án vistunarmats)                                             ....... 10.   Líknardeild 
........    3.     Sambýli fyrir geðfatlaða                                    .......11.  Bráðasjúkrahús/deild                           
........    4.     Sambýli fyrir fatlaða                                          ...... 12.  Fangelsi                                                                                              
........    5.     Heimili fyrir þroskahefta                                    ......  13. Annað 
........    6.     Sjúkrahús/deild fyrir geðsjúka                       
........    7      Heimilislaus (óstaðsettur í hús)                                                                                                

10 Búsetuhættir a.  Einstaklingur býr 
……...  1. Ein/n                                                             …....      5.   Með foreldri/foreldrum eða  
……..   2. Með maka-sambýlismanni/konu                                       forráðamanni/mönnum     
………. 3. Með maka-sambýlismanni/konu                    ........     6.   Með systkini/systkinum             
                  og öðrum                                                        ........     7.   Með öðrum skyldmennum                                      
…......    4.  Með barni (ekki maka-                                   ........    8.   Með öðrum (ekki skyldmenni) 
                   sambýlismanni/konu)  
 

11 Síðasta sjúkrahúsdvöl 
 
 
 
 

Tími frá síðustu sjúkrahúsdvöl (merkið við nýjustu sjúkrahúsdvöl síðastliðna 90 daga) 
...........       0.    Engin sjúkrahúsinnlögn síðustu               ........   3.    Innan síðustu 8-14 daga   
                         90 daga                                                    ........   4.    Innan liðinnar viku 
..........        1.     Fyrir meira en 30 dögum síðan                ........   5.   Er á sjúkrahúsi 
..........        2.     Innan síðustu 15-30 daga 

 
B     BAKGRUNNSUPPLÝSINGAR  (Skráist við fyrsta mat) 

1 Stofndagur mats 

             □□  □□  □□□□ Skrá dagsetningu þegar einstaklingur fékk fyrst  
              dagur         mánuður        ár                   hjúkrunar- og félagsþjónustu heima. 

2 Uppruni/þjóðerni ……….      1. Íslenskur uppruni                             
………. 2. Erlendur uppruni   (hvaðan........................................... ?)   

4 Búseta síðastliðin 5 ár 
 
 
 

Merkið við alla staði þar sem einstaklingurinn hefur búið síðastliðin 5 ár áður en heimaþjónusta hófst 
                 0.    Nei                                                                       1.   Já 
......     1.   Öldrunarstofnun (vistunarmat)                            ......   3.  Sambýli fyrir geðfatlaða                                    
......           a.   Hjúkrunarheimili (hjúkrunarrými                    ......   4.  Sjúkrahús/deild fyrir geðsjúka                       
......           b.   Dvalarheimili (dvalarrými)                            ......    5.  Heimili fyrir þroskahefta                                    
.......    2.    Verndað þjónustuhúsnæði/sambýli  
                  (án vistunarmats) 
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InterRAI HC – interRAI HC 2006 frá SE – Upphafsmat útgáfa 8. október 2014 frá IH 2 
 

 
 

 
C VITRÆN GETA 

1 Vitræn geta til ákvarðanatöku við 
daglegar athafnir 
  

Ákvarðanataka varðandi athafnir daglegs lífs (s.s. að fara á fætur, fá sér máltíð, klæðast      
eða  gera aðra hluti) 
………. 0. SJÁLFSTÆÐI – ákvarðanir eru samkvæmar/skynsamlegar/öruggar 
……….  1. TAKMARKAÐ SJÁLFSTÆÐI – dálitlir erfiðleikar, aðeins við nýjar aðstæður 
………. 2. MINNI HÁTTAR SKERÐING – við ákveðnar aðstæður gengur verr að ákvarða,   þarfnast  
vísbendinga/leiðbeininga              
………. 3. MEÐAL SKERÐING – ákvarðanir lélegar eða óöruggar, stöðugra  vísbendinga eða 
leiðbeininga er alltaf þörf 
………. 4. MIKIL SKERÐING – tekur aldrei eða sjaldan ákvarðanir 
.............     5.    ENGIN MERKJANLEG MEÐVITUND (FARIÐ YFIR Í HLUTA G)  

2 Minni 
 
 
 

(Upprifjun á því sem er lært eða vitað, merkið við rétt svar) 
0.    Já, minni í lagi            1.   Minnisskerðing 
.........         a.    Skammtímaminni í lagi – virðist muna eftir 5 mínútur  
 

5 Breyting á getu til ákvarðanatöku 
 
 

Vitræn geta einstaklingsins til ákvarðanatöku hefur breyst borið saman við ástand hans fyrir 90 dögum (eða 
frá því hann var metinn síðast) 
............ 0. Framför  ............. 1.  Engin breyting  .......... 2. Afturför         ........8.  Óvíst 

 
D TJÁSKIPTI OG SJÓN 

1 Hæfni til að gera sig skiljanlegan 
(Tjáning) 
 

(Hæfni til að tjá hug sinn án tillits til aðferðar) 
………. 0. SKILST – tjáir sig vandræðalaust 
………. 1. SKILST VENJULEGA -  erfiðleikar með að finna orð eða ljúka hugsunum, EN ef gefinn nægur 
tími þá skilst hann/hún 
………. 2. SKILST OFTAST –  erfitt með að finna orð eða ljúka hugsunum OG yfirleitt þörf á túlkun  
………. 3. SKILST STUNDUM – tjáningargeta takmarkast við einfaldar beiðnir  
………. 4. SKILST SJALDAN EÐA ALDREI  

2 Hæfni til að skilja aðra 
(Skilningur) 
  

(Skilningur á talmáli án tillits til aðferðar) 
………. 0. SKILUR – fullur skilningur 
………. 1. VENJULEGA FULLUR SKILNINGUR – getur misst hluta skilaboða EN skilur flestar 
samræður  
………. 2. SKILUR OFTAST – getur misst af hluta skilaboða EN skilur flestar samræður ef endurtekið 
eða útskýrt   
………. 3. SKILUR STUNDUM – bregst við einföldum beinskeyttum skilaboðum 
………. 4. SKILUR SJALDAN EÐA ALDREI 

3 Heyrn (Með heyrnartæki – ef notað að staðaldri) 
..........     0.    FULLNÆGJANDI –  engir erfiðleikar við venjulegar samræður, hlusta á útvarp eða tala í síma 
..........     1.    SKERT -   erfiðleikar við ákveðnar aðstæður, t.d. ef viðmælandi talar mjög lágt eða er langt 
frá 
...........    2.     MEÐALSKERÐING – á erfitt með að heyra venjulegar samræður, þarf að vera í hljóðlátu 
umhverfi til að heyra vel 
..........     3.    MJÖG SKERT – mjög takmörkuð heyrn, viðmælandi þarf að tala hátt og skýrt ; 
einstaklingurinn talar um að hann heyri aðeins muldur 
..........     4.     HEYRNARLEYSI  –  engin heyrn 

4 Sjón Geta til að sjá í góðri birtu (með gleraugum eða öðrum hjálpartækjum sem notuð eru venjulega) 
............      0.    FULLNÆGJANDI - sér vel, þar með talið venjulegt letur dagblaða/bóka 
............      1.    SKERT –  sér stækkað letur, en ekki venjulegt letur dagblaða/bóka 
............      2.    MEÐALSKERT -  takmörkuð sjón, sér ekki fyrirsagnir dagblaða, en greinir á milli hluta 
............      3.    MJÖG SKERT – vafasamt hvort geti greint á milli hluta en virðist fylgja eftir hlutum með 
augunum 
...........       4.    BLINDA -  engin sjón 

 
E        HUGARÁSTAND  

2 Tjáir sig sjálfur um hugarástand sitt 
 
 
 

0.               Ekki síðustu 3 daga 
1.               Ekki síðustu 3 daga, en líður oft þannig 
2.               1-2svar síðustu 3 daga 
3.               Daglega síðustu 3 daga 
8.               Einstaklingur vildi ekki/gat ekki svarað 
 
 Spurðu íbúann:  “Hversu oft síðastliðna 3 daga hefur þú....” 
..........        a.     haft lítinn áhuga eða ánægju af því sem þú nýtur venjulega? 
..........        b.     verið verið kvíðin/n, eirðarlaus eða óörugg/ur? 
..........        c.     verið dapur/döpur, þunglynd/ur eða fundið fyrir vonleysi? 
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3 
 
 
 
 
 
 
 

Einkenni um hegðunarvanda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kóði fyrir þau einkenni sem greindust síðastliðna 3 daga, án tillits til mögulegra orsaka) 
0.              Ekki síðustu 3 daga 
1.              Til staðar en ekki síðustu 3 daga 
2.              1-2svar síðustu 3 daga 
3.              Daglega síðustu 3 daga 
............      a.    RÁFAR UM ÁN SÝNILEGS TILGANGS – að því er virðist ómeðvitaður um eigin 
þarfir/öryggi 
............      b.    ÁRÁSARGJARN Í ORÐI – hótar öðrum, hrópar að öðrum, bölvar öðrum 
............      c.    ÁRÁSARGJARN Í VERKI – slær aðra, hrindir, klórar, kynferðisleg áreitni 
............      d.   ÓSÆMILEG FÉLAGSLEG HEGÐUN – er með hljóðum, hávaðasamur, æpir, hendir/smyr út 
fæðu/hægðum, rótar í eigum annarra. 
............      e.   ÓVIÐEIGANDI KYNFERÐISLEG HEGÐUN EÐA AFKLÆÐIST OPINBERLEGA 
.............      f.  HAFNAR UMÖNNUN – neitar lyfjagjöf/sprautugjöf, hafnar aðstoð við daglega umönnun 
(ADL) og að matast 

 
F ANDLEG OG FÉLAGSLEG VELLÍÐAN 

2 
 

Einmanaleiki Tjáir sig um einmanaleika 

.........     0   Nei                        .........   1   Já 

3 Breyting á félagslegri virkni 
 

Samanborið við fyrir 90 dögum (eða frá því síðasta mat var gert, sé styttra síðan), hefur dregið úr 
félagslegri, trúarlegri og starfslegri þátttöku.  EF dregið hefur úr þátttöku, veldur það áhyggjum? 
………. 0. Ekki dregið úr þátttöku ……….  2.   Minni þátttaka, veldur áhyggjum  
………. 1. Minni þátttaka, ekki áhyggjuefni      

4 Einangrun/ Einvera 
  

Tímalengd sem skjólstæðingur er ein/n yfir daginn(morgunn og eftirmiðdagur) 
………. 0. Minna en klukkustund ……….  2.   3-8 klukkustundir 
………. 1. 1-2 klukkustundir ……….  3.   Lengur en 8 klukkustundir 

5 Helstu áföll í lífi einstaklingsins síðustu 
90 daga 
 
 

Alvarleg veikindi einstaklingsins sjálfs; andlát eða alvarleg veikindi  maka, nákomins ættingja/vinar ; missir 
heimilis; veruleg skerðing á tekjum/eignum; hefur orðið fyrir árás, t.d. verið rænd/ur;  missir ökuskírteinis.                                                           

 

..........  0.   Nei                    ...........     1.   Já 

 
G       LÍKAMLEG FÆRNI 

1 SJÁLFSBJARGARGETA VIÐ ALMENN DAGLEG VERK ( IADL)  
A    Kóði fyrir SJÁLFSBJARGARGETU við almenn dagleg verk innan heimilis sem utan síðustu 3 daga 
B    Kóði fyrir AFKASTAGETU. Miðað við mögulega getu einstaklingsins til að framkvæma verkið sjálfur. Þarfnast sérstakrar ígrundunar hjá matsaðila  

0. SJÁLFBJARGA – Engin aðstoð, undirbúningur eða tilsýn 
1. UNDIRBÚNINGUR – Einungis veitt aðstoð við að taka til það sem þarf 
2. TILSÝN – Eftirlit/vísbendingar 
3. TAKMÖRKUÐ AÐSTOÐ STÖKU SINNUM – Aðstoð stutta stund 
4. MIKIL  AÐSTOÐ – Fær aðstoð, en tekur verulegan þátt í athöfninni (50% eða meira) 
5. VERULEGUR STUÐNINGUR – Fær töluverða aðstoð, en tekur þátt í hluta af athöfninni (innan við 50%) 
6. ALGJÖRLEGA ÓSJÁLFBJARGA – Allt framkvæmt af öðrum 

         8.   ATHÖFN EKKI FRAMKVÆMD – Allt 3ja daga tímabilið (Þessi kóði á ekki við um dálk B-AFKASTAGETU) 

 
a. MÁLTÍÐIR –  Undirbúningur máltíðar (t.d. skipulagning,eldamennska, setja saman það sem á að fara í rétti, bera fram mat   
        og leggja á borð) 
b. VENJULEG HEIMILISSTÖRF –  Hvernig venjuleg heimilisverk eru framkvæmd (t.d. þvo upp, þurrka af, búa um rúm, taka  
        til, þvo þvott) 
c.     FJÁRMÁLAUMSÝSLA – Greiðsla reikninga, umsýsla ávísanaheftis og/eða greiðslukorta, rekstur heimilis 
d. LYFJANOTKUN – Hvernig lyfjatöku er stýrt ( t.d. muna eftir að taka lyf, opna lyfjaglös, taka réttar skammtastærðir,        
        sprauta sig, bera á sig áburð) 
e. NOTKUN SÍMA – Hvernig svarað er í síma og hringt (með hjálpartæki s.s. stækkuðum tölustöfum á skífu, skammvali, 

hátalara) 
f. STIGAR – Geta einstaklings til að fara upp og niður stiga (þ.e. 12-14 þrep) 
g. INNKAUP – Hvernig innkaupum til heimilisins er háttað  (t.d. val á vörum og fjárumsýsla samfara því) – UNDANSKILJA 

FERÐIR TIL OG FRÁ 
h. FERÐIR – Hvernig gengur að ferðast milli staða með strætisvagni (t.d. að nota leiðakerfi, borga fargjald) eða keyra sjálf/ur  
       (þar með talið að komast út úr húsi og inn í bíl og út úr honum)                         

A 
        

B 
 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   

h.   
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJÁLFSBJARGARGETA VIÐ ATHAFNIR DAGLEGS LÍFS ( ADL) 
Meta heildarsjálfsbjargargetu einstaklingsins síðastliðna 3 daga.  
 
Ef heildarsjálfsbjargargetan er eins allan tímann, þá skrá ADL skv. viðeigandi kóða. 
Ef einstaklingurinn er ósjálfbjarga (kóði 6) hluta tímans en annars meira sjálfbjarga þá skrá ADL í kóða 5. 
 
Annars skoða sérstaklega þau tilvik þar sem einstaklingurinn er mest ósjálfbjarga ( eða öll tilvik ef framkvæmd sjaldnar en 3svar sinnum). Ef 
einstaklingurinn þarf aðeins aðstoð við undirbúning en annars sjálfbjarga, þá skrá kóða 1. Ef þarfnast meiri aðstoðar þá kóðar 2-5. 
 

0. SJÁLFBJARGA – Engin líkamleg aðstoð, undirbúningur eða tilsýn 
1. SJÁLFBJARGA, AÐEINS AÐSTOÐ VIÐ UNDIRBÚNING – Einungis veitt aðstoð við að taka til (eða rétta) það sem þarf ekki líkamleg aðstoð eða  

               nokkurs konar tilsýn  
2. TILSÝN – Eftirlit / vísbendingar  
3.   TAKMÖRKUÐ AÐSTOÐ – Aðstoð / leiðbeiningar við hreyfingu útlima, líkamleg aðstoð án þess að íbúa sé lyft 
4.   MIKIL AÐSTOÐ – Aðstoð frá einum við að lyfta líkama og útlimum en einstaklingurinn tekur sjálfur verulegan þátt í athöfninni (50% eða meira) 
5. VERULEGUR STUÐNINGUR  - Aðstoð 2ja eða fleiri við að lyfta líkama og útlimum EÐA í meira en 50% tilfella 
6. ALGJÖRLEGA ÓSJÁLFBJARGA – Öll hjálp veitt af umönnunaraðilum í öllum tilvikum  
8. ATHÖFN EKKI FRAMKVÆMD ALLT 3ja DAGA TÍMABILIÐ 

……….     a.    BÖÐUN - Hæfni til að baða sig í baðkari eða sturtu. Hæfni til að komast í/úr baðkari/sturtu OG tekur til böðunar allra  
                          líkamshluta; efri og neðri útlima, brjóstkassa, kviðar, þvag- og kynfæra. – UNDANSKILJA HÁRÞVOTT OG ÞVOTT Á BAKI                  
...........      b.     PERSÓNULEGT HREINLÆTI – Hæfni til að greiða hár, bursta tennur, raka sig, setja á sig andlitsfarða, þvo andlit og hendur -    
                         UNDANSKILJA KER- OG STURTUBAÐ 
……….     c.     KLÆÐAST- EFRI HLUTI LÍKAMANS  - Hæfni til að klæðast/afklæðast (útifatnaður, nærfatnaður) fatnaði ofan mittis, þar með talið festa  
                        og losa  gervilimi, hneppa, krækja, fara í peysu o.s.frv. 
………      d.     KLÆÐAST- NEÐRI HLUTI LÍKAMANS  - Hæfni til að klæðast/afklæðast (útifatnaður, nærfatnaður) fatnaði neðan mittis, þar með talið festa 
                         og losa gervilimi, setja á sig belti, klæða sig í buxur, pils, fara í skó o.s.frv. 
 ...........     e.     GENGIÐ UM – Hæfni til að ganga um innandyra á sömu hæð 
............     f.      HREYFING MILLI STAÐA – Hæfni til að fara milli staða á sömu hæð (gangandi eða í hjólastól). Ef einstaklingur er í hjólastól, 
                         þá meta sjálfsbjargargetu hans/hennar þegar í stólinn er komið 
...........      g      SALERNISFERÐIR – Flutningur að/frá salerni/bekkenstól 
............     h.     SALERNISNOTKUN – Hæfni til að nota salerni (bekkenstól, bekju, þvagflösku) þerra sig, hreinsa ef þvag-/hægðaleki, sjá um  bleiuskipti,    
                         stómíu eða þvaglegg, lagfæra klæðnað - UNDANSKILJA  FLUTNING AÐ OG FRÁ SALERNI 
............     i.     HREYFIFÆRNI Í RÚMI – Hæfni til að hreyfa sig í og úr liggjandi stöðu, velta sér á hliðarnar og hagræða sér útafliggjandi 
……….     j.     MATAST – Aðferð við að borða og drekka (án tillits til borðsiða). Þar með talin næringartaka með öðrum aðferðum, svo sem sondunæring 
                        eða  full næringargjöf í æð (TPN) 

3 Hreyfing/Ganga 
 
 
 

a. Aðferðir við hreyfingu á milli staða 
.......   0.   Gengur án aðstoðar 
.......   1.   Gengur með staf/göngugrind/hækju – hjólastóll /einstaklingur ekur sjálfur 
.......   2.   Hjólastóll/ekið af öðrum 
........  3.   Rúmfastur 
 

4 
 

Þjálfun/virkni a. Fjöldi klukkustunda í líkamlegri hreyfingu síðustu 3 daga (t.d. gengið um) 
……….     0.     Engin hreyfing                            ..........   3.       3-4 klukkustundir          
……….     1.     Minna en 1 klukkustund             ...........  4.       Meira en 4 klukkustundir 
……….     2.     1-2 klukkustustundir                
b.  Hversu marga daga hefur einstaklingurinn farið út úr húsi síðustu 3 daga, í skemmri eða lengri tíma 
……….     0.     Aldrei                                               ........   2.     1 – 2 daga                                                                                       
............     1      Fór ekki út síðustu 3 daga, en fer    ........   3.     3 daga 
venjulega eitthvað út á 3ja daga tímabili 

5 Endurhæfingarmöguleikar í athöfnum 
daglegs lífs 

 

..........        a.    Einstaklingur telur að hann/hún geti bætt sjálfsbjörg sína (ADL hreyfifærni) 
 
..........        b.    Umönnunaraðili telur að einstaklingur geti bætt sjálfsbjörg sína (ADL hreyfifærni) 

6 Breytingar á ADL færni ADL sjálfsbjargargeta í samanburði við getu fyrir 90 dögum síðan (eða frá því síðasta mat var gert, 
sé styttra síðan) 
.......      0 Framför    .......   1.   Engin breyting       ........ 2. Afturför             ........   8.   Óvíst 

 
H STJÓRN Á ÞVAGI OG HÆGÐUM  

1 Stjórn á þvagútskilnaði 
  

………. 0. FULL STJÓRN – notar ekki þvaglegg eða önnur tæki til að safna þvagi 
………. 1. STJÓRN MEÐ þvaglegg eða stómíu síðustu 3 daga 
………. 2. LAUSHELDNI MJÖG SJALDAN – ekki lausheldni síðustu 3 daga, en á það til að missa   
                          þvag endrum og eins 
………. 3. STUNDUM LAUSHELDNI – sjaldnar en daglega 
………. 4. OFT LAUSHELDNI – daglega en þó einhver stjórnun til staðar 
………. 5. ALGER LAUSHELDNI – engin stjórn á þvagútskilnaði    
...........       8.    ENGINN ÞVAGÚTSKILNAÐUR – enginn þvagútskilnaður síðustu 3 daga 
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InterRAI HC – interRAI HC 2006 frá SE – Upphafsmat útgáfa 8. október 2014 frá IH 5 
 

 
 

 
I SJÚKDÓMSGREININGAR 

1 Sjúkdómsgreiningar Sjúkdómskóðar 
0. Enginn kóði til staðar 
1. Sjúkdómsgreining/ar sem leiddi til núverandi innlagnar 
2. Sjúkdómsgreining/ar til staðar, virk meðferð 
3. Sjúkdómsgreining/ar til staðar – eftirlit – engin virk meðferð 
 

 
Taugasjúkdómar 
.........       c.       Alzheimers sjúkdómur 
..........      d.       Minnissjúkdómar aðrir en Alzheimers sjúkdómur 
 

 
J HEILSUFARSÁSTAND  

1 Byltur  
 
 
 

 
............      0.    Engin bylta síðustu 90 daga 
............      1.    Engin bylta síðustu 30 daga, en bylta síðustu 31-90 daga 
............      2.    Ein bylta síðustu 30 daga 
............      3.    Tvær eða fleiri byltur síðustu 30 daga 
 

4 

 

 

 

 

 

Mæði Erfiðleikar við öndun  
............      0.    Ekki til staðar 
............      1.    Ekki til staðar í hvíld en öndunarerfiðleikar við miðlungsáreynslu  
............      2.    Ekki til staðar í hvíld en öndunarerfiðleikar þegar framkvæmd eru almenn dagleg   

       verk 
..............    3.    Öndunarerfiðleikar til staðar í hvíld 

5 Þreyta Einstaklingur getur ekki lokið almennum daglegum verkum, t.d. ADL og IADL 
 
.........         0.    Engin einkenni þreytu 
.........         1.    Lítilsháttar þreyta, minnkað úthald en lýkur við almenn dagleg verk 
.........         2.    Miðlungsþreyta, minnkað úthald, GETUR EKKI LOKIÐ VIÐ almenn dagleg verk 
..........        3.    KEMUR SÉR EKKI TIL AÐ BYRJA á almennum daglegum verkum vegna mikillar þreytu og  
                         minnkaðs úthalds 
........ ..      4.    Getur ekki framkvæmt neitt af almennum daglegum verkum vegna orkuleysis og þreytu 

 
K MUNN- OG NÆRINGARÁSTAND 

3 Aðferðir við fæðu- og vökvainntekt ………. 0.  EÐLILEG – kyngir allri fæðu og öllum vökva 
............      1.     VANDAMÁL VIÐ AÐ KYNGJA – t.d. dreypir aðeins á vökva, borðar lítið fasta fæðu 
………. 2.  SÉRFÆÐI – (t.d. maukfæði) 
………. 3.  SÉRSTÖK MEÐFERÐ, AÐEINS VIÐ KYNGJA DRYKK (t.d.. þykktur vökvi) 
………. 4.  GETUR AÐEINS KYNGT MAUKFÆÐI - OG - ÞYKKTUM VÖKVA 
………. 5.    NÆRING BÆÐI UM MUNN OG ÆÐALEGG EÐA SONDU 
............      6.     EINGÖNGU NÆRING MEÐ SONDU UM NÖS 
.............     7.     NÆRING MEÐ SONDU GEGNUM  KVIÐVEGG (PEG) 
 ............     8.     EINUNGIS NÆRING Í ÆÐ –  Á VIÐ UM HVERS KYNS NÆRINGARGJÖF Í ÆÐ, SVO   
                          SEM TOTAL PARENTERAL NUTRITION (TPN) 
..............    9.     ENGIN NÆRING 

 
L ÁSTAND HÚÐAR 

1 Sár (þrýstingssár/legusár) Merkið við hæsta stig sárs 
............       0.   Ekki merki um þrýstingssár 
............       1.   Hvers konar roði á húð sem hverfur ekki, þótt þrýstingi sé aflétt 
............       2.   Hluti húðlags er skaddað, s.s. afrifa, blaðra eða grunnt sár 
............       3.   Djúpt sár janfvel með holrými undir aðliggjandi vefjum  
............       4.   Opið sár, svo sést í vöðva og bein  
............       5.   Ekki hægt að meta stig sárs,  þar sem vefjadrep er til staðar 

 
Q      UMHVERFISAÐSTÆÐUR 

1 Heimilisaðstæður 
(Merkið við það sem við á. Ef  
skjólstæðingur er á sjúkrahúsi/stofnun, 
byggið þá matið á heimilisathugun) 
 
 

                  0.   Nei                           1.   Já                               8.    Ekki vitað (heimili ekki athugað) 
   
………. a. Heimili í niðurníðslu (áhættusamt, óíbúðarhæft) -  t.d.léleg lýsing eða engin lýsing í     
                         stofu, svefnherbergi, eldhúsi, göngum; gólf og/eða teppalögn í ólagi, lek pípulögn 
………. b. Sóðaskapur -  t.d. mikil óhreinindi, ásókn meindýra/og eða skordýra                        
………. c. Húshitun – t.d. erfitt að halda húsnæði heitu þegar kalt er í veðri 
……….      d.    Persónulegt öryggi – hræðsla við ofbeldi, óöryggi við að fara út úr húsi/íbúð, svo sem ná í  
                         póst eða heimsækja nágranna, mikil bílaumferð í nágrenninu 
……….     e. Aðgengi að heimili eða vistarverum á heimili -  t.d. erfitt að komast að/frá heimilinu,.  
                         þröngar dyr, erfiðleikar við að komast upp og niður stiga, þrengsli, engin handrið 
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InterRAI HC  6 
 

 
 

2 Aðgengi  
 
 
 

Býr í íbúð eða húsi þar sem aðgengi er gott fyrir fatlaða 

 
  ...........     0.    Nei                                     .........   1.   Já 

 
T        UPPLÝSINGAR UM MATIÐ 

1 Undirskrift starfsmanns sem er ábyrgur fyrir matinu 
 
 
 

a.       Undirskrift (ofan á línunni) 
 

b.       Dagsetnings þegar mat er fullfrágengið                                      □□  □□  □□□□ 
                                                                                                                      dagur       mánuður           ár 

 
 

U Viðbótarupplýsingar vegna þróunarverkefnisins febrúar til maí 2013 
1 Heimaþjónusta  Merkið við í viðeigandi dálk 

Dálkur A: Þjónusta sem einstaklingur er að sækja um 
Dálkur B: Þjónusta sem einstaklingur er með eða hefur nýtt sér á síðastliðnum 30 dögum 
 

 Dálkur A Dálkur B 

a) Heimahjúkrun - dagþjónusta   

b) Heimahjúkrun - kvöldþjónusta   

c) Heimahjúkrun – helgarþjónusta   

d) Félagslega heimaþjónustu - dagþjónusta   

e) Félagslega heimaþjónustu - kvöldþjónusta   

f) Félagslega heimaþjónustu - helgarþjónusta   

g) Á ekki við   
 

2 Önnur þjónusta Merkið við í viðeigandi dálk 
Dálkur A: Þjónusta sem einstaklingur er að sækja um 
Dálkur B: Þjónusta sem einstaklingur er með eða hefur nýtt sér á síðastliðnum 30 dögum  
 

 Dálkur A Dálkur B 

a) Akstursþjónusta   

b) Heimsendur matur   

c) Matur í félagsmiðstöð    

d) Aðstoð með bað í félagsmiðstöð   

e) Félagsstarf   

f) Lyfjatiltekt hjá apóteki   

g) Öryggishnappur   

h) Rápmotta / skynjari á hurð   

i) Sjúkraþjálfun heim    

j) Sjúkraþjálfun á stofu   

k) Iðjuþjálfun heim     

l) Iðjuþjálfun á stofu   

m) Dagþjálfun þ.e. endurhæfing     

n) Dagdvöl   

o) Hvíldarinnlögn   

p) Endurhæfing hvíldarinnlögn    

q) Stuðningsviðtöl sérfræðings s.s sálfræðings, félagsráðgjafa   

r) Heimsóknarvinur t.d. frá Rauðakrossi eða kirkju   

s) Á ekki við   
 

3 Félagsleg heimaþjónusta  
 

Merkið við í viðeigandi dálk 
Dálkur A: Þjónusta sem einstaklingur er að sækja um 
Dálkur B: Þjónusta sem einstaklingur er með eða hefur nýtt sér á síðastliðnum 30 dögum  

 
 

 A B 

a) Aðstoð eingöngu við þrif s.s. uppþvottur, þrif og skipt á rúmfatnaði   

b) Aðstoð við heimilishald s.s. aðdrættir, umsjón með fatnaði, 
hvatning og leiðbeiningar við heimilishald 

  

c) Aðstoð við persónulegt hreinlæti s.s. bað og að klæðast   

d) Aðstoð á matartíma s.s. elda og aðstoða við að matast   

e) Aðstoð við töku lyfja   

f) Félagslegur stuðningur s.s. innlit, viðvera  og göngur   

g) Á ekki við   
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InterRAI HC  7 
 

 
 

4 Heimahjúkrun 
 

Merkið í viðeigandi dálk 
 
Dálkur A: Áætlið eins nákvæmlega og kostur er hversu mikla heimahjúkrun í klt. (mín) einstaklingurinn fær 
að jafnaði á viku og krossið við í  
 
Dálkur B: Ef tveir eða fleiri starfsmenn sinna einstaklingnum samtímis skráið þá fjölda starfsmanna í Dálk 
B. Dæmi: Ef einstaklingur þarf tvo starfsmenn til að annast sig í 1 klt. krossið þá við lið a) Flokkur I í dálki A 
og skrifið 2 í dálk B 
 

Hjúkrunar flokkur* Umönnun veitt á viku A B 

a) Flokkur I 1 klt. eða minna (60mín)   

b) Flokkur II 2 klt. (180 mín)   

c) Flokkur III 5 klt. (300 mín)   

d) Flokkur IV 7 klt. (420 mín)   

e) Flokkur V 9,3 klt. (560 mín)   

f) Flokkur VI 9.4 klt. eða meira (yfir 560mín)   

g) Á ekki við    
(*Flokkun notuð af Heimaþjónustu Reykjavíkur – heimahjúkrun) 

 

6 Færni- og heilsumat (vistunarmat) 
 

Merkið í viðeigandi reit 
 
Hjúkrunarrými: 
..........  1.    Er með gilt Færni- og heilsumat (vistunarmat) 
.........   2.    Er að sækja um færni- og heilsumat  
.........   3.    Umsókn um Færni- og heilsumat hefur verið hafnað                       
 
Dvalarrými: 
..........  4.    Er með gilt Færni- og heilsumat (vistunarmat) 
.........   5.    Er að sækja um færni- og heilsumat  
.........   6.    Umsókn um Færni- og heilsumat hefur verið hafnað                       
 
.........   7.    Á ekki við 
 

7 Önnur búseta Metin/n í þörf fyrir sérhæft búsetuúrræði annað en dvalar-eða hjúkrunarrými,  t.d. þjónustuíbúð fyrir aldraða  
Merkið í viðeigandi reit 
 
...........     0.    Nei                                     .........   1.   Já 
 

 
Meðaltími þjónustuþátta frá Heimaþjónustu Reykjavíkur – heimahjúkrun til viðmiðunar. 
 

Þjónusta Mínútur Þjónusta Mínútur

1. vitjun, uppl.söfnun og áætlun 120 Gönguferðir innanhúss 10

Aðstoð við að fara í eða úr stól/rúm 5 Hagræða í rúmi 5

Aðstoð við böðun 30 Hárgreiðsla / rúlla 15

Aðstoð við böðun - aðstoð tveggja 60 Hárþvottur (þegar ekki er bað) 15

Aðstoð við klæðanað/snyrtingu I 30 Húðmeðferð, einföld t.d. kremi á hluta húðar 6

Aðstoð við klæðanað/snyrtingu II 45 Húðmeðferð, flókin, mörg húðlyf eða á stór svæði 22

Aðstoð við klæðanað/snyrtingu III 60 Hægðarprufur 10

Aðstoða við að fara á WC 7 Léttar æfingar fyrir fætur og hendur 5

Aðstoða við að setja á sig hjálpart 4 Losun þvagpoka og skipti 6

Aðstoða við hægðarlos (pípa / explor) 10 Mæling lífsmarka - eftirlit 20

Aðstoða við næringarinntöku 9 Næringareftirlit - Vigtun 3

Bleiuskipti / neðanþvottur 6 RAI-HC 120

Blóðprufa og eftirlit 20 Regluleg blöðrutæming með þvaglegg 20

Blöðruskolun 12 Samskipti við félagsþj. og/eða hg.stöð 18

Eftirlit með ástandi og líðan 13 Sárameðferð einföld 20

Eftirlit með stuðningskerfi sjúklings 15 Sárameðferð flókin 45

Einföld (lyf peros, dropar ofl.) 5 Sondugjöf, uppsetning og frágangur 30

Einföld lyfjatiltekt 14 Strok frá sárum / augum / þvagrás 10

Endurmat - eftirfylgni hjfr. 15 Stuðningsviðtal við aðstandendur 22

Fjölskyldufundur 45 Stuðningsviðtal við sjúkling 20

Flókin (iv.im.sc. sérstaklega blönduð lyf 9 Umbúða skipti í kringum suprapupislegg 8

Flókin lyfjatiltekt 20 Umhirða colostomiu 30

Flókin næringargjöf sonda/iv 20 Útbúa æfingarprógram 15

Fótabað 15 Útskriftarfundir 60

Fræðsla / nýtt efni t. nýjum lífstíl 15 Þvagleggsísetning/skipti 30

Fræðsla til aðstandenda 15 Þvagprufa 10  
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