
 

Diplómanám á meistarastigi í hjúkrun aðgerðasjúklinga (30e) 
 

í samvinnu Hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands og Landspítala. 
Umsóknarfrestur til 15. apríl 2020. 

 

Námið er 30 eininga fræðilegt nám á meistarastigi sem dreifist á 4 misseri. Lágmarksfjöldi 

nemenda er 15 og lágmarkseinkunn í einstökum námsþáttum er 6,0. Námið er skipulagt sem 

nám með starfi.  

 

Inntökuskilyrði  

BS-próf í hjúkrunarfræði eða samsvarandi próf  með að lágmarki 6,5 í meðaleinkunn úr BS-

prófi, góð enskukunnátta og íslenskt hjúkrunarleyfi. 

 

Markmið 

Tilgangur diplómanáms í hjúkrun aðgerðasjúklinga er að veita hjúkrunarfræðingum tækifæri 

til að dýpka þekkingu, skilning og færni í hjúkrun aðgerðasjúklinga. Að námi loknu hafa 

nemendur öðlast sérhæfða þekkingu á einkennum og þörfum aðgerðasjúklinga og geta veitt 

fjölbreyttar og yfirgripsmiklar hjúkrunarmeðferðir og metið árangur þeirra. 

 

Umsjón með náminu 

Herdís Sveinsdóttir prófessor  (herdis@hi.is) 

 

Námsnefnd  

Herdís Sveinsdóttir prófessor (herdis@hi.is) 

Katrín Blöndal aðjúnkt, sérfræðingur í hjúkrun (katrinbl@hi.is)   

Brynja Ingadóttir lektor, sérfræðingur í hjúkrun (brynjain@hi.is)  

Sigríður Zoëga dósent, sérfræðingur í hjúkrun (szoega@hi.is)  

mailto:herdis@hi.is
mailto:herdis@hi.is
mailto:katrinbl@hi.is
mailto:brynjain@hi.is
mailto:szoega@hi.is


 

 

Skyldunámskeið (22e) 

HJÚ140F  Fræðileg aðferð (2e)       H-2020 

HJÚ155F Klínísk viðfangsefni í hjúkrun aðgerðasjúklinga I (6e) H-2020  

HJÚ0AQF Klínísk lífeðlis- og meinafræði (6e)    V-2021 

HJÚ268F Klínísk viðfangsefni í hjúkrun aðgerðasjúklinga II (8e) V-2021  

 

Valnámskeið (8e) 

Nemendur geta valið ákveðin námskeið af Heilbrigðisvísindasviði eða öðrum sviðum í 

samráði við námsnefnd.   

Dæmi um valnámskeið sem nemendur geta valið um í diplómanáminu:* 

HJÚ149F Nýting gagna og upplýsinga í heilbrigðisþjónustu (6e) H-2021 

HJÚ263F  Líknarmeðferð (6e)      V-2022 

HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (6e)    V-2022 

 

* Önnur námskeið valin í samráði við námsnefnd. 

 

Aðgangur að frekara námi 

Nemendur geta fengið hluta af diplómanámi sínu metið inn í meistaranám í hjúkrunarfræði í 

samræmi við reglur deildar. Miðað er við að lágmarkseinkunn í einstökum námskeiðum í 

diplómanámi sé 6,0 og að meðaleinkunn úr diplómanámi sé 6,5 til að það sé metið inn í 

meistaranám.  

 

Nánari upplýsingar 

Elín Helgadóttir, verkefnisstjóri framhaldsnáms í síma 525 4910, elinh@hi.is. 

 

Birt með fyrirvara um breytingar  

Mars 2020 
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