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Upphaf RAI 
Resident Assessment Instrument 
 Innleitt 1990 á öllum hjúkrunarheimilum í BNA 

 Þýtt á yfir 30 tungumál 

 Margprófað varðandi réttmæti og áreiðanleika 

 Mælitæki þróuð fyrir ýmsa hópa 

 Heimaþjónusta 

 RAI-HC 408 atriði 

 Tvö Rannsóknarverkefni og síðan innleiðing 2005-2009 
og 2011 

 

 

 

 

 



RAI  
Resident Assessment Instrument 

Gæðavísar  
(Quality Indicators) 

Meðferðarleibeiningar 
CAPs  

(Client Assessment Protocol) 

Álagsmælingar - flokkun 
RUGs 

(Resource Utilization Groups) 

Tímamælingar og kostnaðargreining 

Þyngdarstuðull Kvarðar 

CHESS 

CPS 

DRS 

ADL 

Skráning 
hjúkrunar 

Styttra mat 

Gagnasafn 
MDS  

(Minimum Data Set) 



Notkunarmöguleikar RAI mats 

 Kerfisbundin skráningu heilsufarsupplýsinga 

 Mat á þjónustuþörf 

 Yfirlit yfir gæði hjúkrunar 

 Þörf fyrir umbætur, tæki og búnað 

 Greinir þörf fyrir sérþekkingu starfsmanna 

 Forgangsröðun einstaklinga inn á hjúkrunarheimili 
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Skilgreining gæðaviðmiða 
 Heimaþjónusta Reykjavíkur  (60 möt) 
 Eldri möt frá 2005-2009; N=594 

 
 Öðrum stöðum boðin þátttaka 

 Heilsugæslan Fjörður, Hafnarfirði (20 möt) 
 Heilsugæslan Sólvangi, Hafnarfirði (20 möt) 
 Heilsugæslan Kópavogi (20 möt) 
 Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfossi (20 möt) 
 Heilsugæslustöðin á Akureyri 
 Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranesi  
 Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstöðum 
 Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja  

 
 



 Tíðni þyngdartaps 

 Tíðni vökvaskorts 

 ADL færni / endurhæfingar-möguleiki og engin 
meðferð 

 Tíðni byltna 

 Tíðni félagslegrar einangrunar 

 Tíðni bráðarugls 

 Tíðni neikvæðni / depurðar 

Gæðavísar fyrir Heimaþjónustu (1) 



 Tíðni truflandi eða mikilla verkja 

 Tíðni ófullnægjandi verkjastillingar 

 Tíðni vanrækslu / ofbeldi/misbeitingar 

 Tíðni meiðsla / áverka 

 Tíðni tilfella þar sem viðkomandi fékk ekki 
bólusetningu gegn inflúensu 

 Tíðni sjúkrahússinnlagna 

Gæðavísar fyrir Heimaþjónustu (2) 



Delphi aðferð  
 Tilgangurinn er að ná fram sameiginlegri niðurstöðu í 

hópi sérfræðinga 

 Þar sem byggt er á sjálfstæðum ákvörðunum hvers 
sérfræðings 

 Niðurstöður eru nafnlausar 

 Tvær eða fleiri umferðir 
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Gæðavísar 
Þyngdartap og vökvaskortur 



Gæðavísar 
Depurð og einangrun 



Gæðavísar 

Þyngdartap Kí kvaðrat p=0.03 



Næstu skref 
 Ákvarða hvaða skjólstæðingar 

verða metnir 

 Innleiðing í september 2011 

 Kortleggja þjónustu þörf ýmissa 
þjónustu kjarna / húsa 

 Notkun í tengslum við inntöku 
í dagvistun 


