
 

 

 

Diplómanám á meistarastigi í hjúkrun langveikra (30 e) 

Opið er fyrir skráningu í námsleiðina þó að námið fari ekki formlega af stað vorið 2020.  

Umsóknarfrestur er til 15. október 2019. 

  

Námið er 30 einingar á meistarastigi. ATH: Námsleiðin hófst formlega haustið 2017 og 

dreifðist á þrjú til fjögur misseri. Nemendum sem innritast í námsleiðina vorið 2020 eða síðar 

er bent á að vegna röðunar námskeiða muni námið dreifast á lengri tíma. 

 

 

Inntökuskilyrði  

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

prófi, góð enskukunnátta og  íslenskt hjúkrunarleyfi. 

 

 

Markmið 

Að efla þekkingu nemenda í framhaldsnámi í hjúkrunarfræði á heilsufarsástandi og úrræðum 

í hjúkrun langveikra einstaklinga og fjölskyldna þeirra og tekur mið af bráðu og langvinnu ást 

andi og fjölþættum vettvangi þar sem þessum skjólstæðingum er veitt þjónusta. Kennslan 

beinist að hjúkrun eftirfarandi sjúklingahópa og fjölskyldna þeirra: Hjarta-, lungna-, tauga-, 

nýrna-, smit-, stoðkerfis-, meltingar- og sykursýkissjúklingum. 

 

Umsjón með náminu 

Helga Jónsdóttir prófessor (helgaj@hi.is) 

 

 

Námsnefnd 

Helga Jónsdóttir prófessor (helgaj@hi.is) 

Þóra Jenný Gunnarsdóttir dósent (thoraj@hi.is) 

Marianne E. Klinke dósent (marianne@hi.is) 
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Aðgangur að frekara námi 

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

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.  

 

Skyldunámskeið (14e) 

HJÚ147F Fræðileg aðferð (2e)       V-2020 

HJÚ701M Langveikir og heilbrigðisþjónustan (6e)    H-2020 

HJÚ440F Hjúkrun langveikra (6e)      V-2022 

 

Valnámskeið (16e) 

Dæmi um valnámskeið: 

HJÚ150F Meðferð bráðveikra I (4e)      H-2020 

HJÚ262F Meðferð bráðveikra II (4e)      V-2020 

HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (4e)     V-2020 

HJÚ263F Líknarmeðferð (6e)       V-2020 

HJÚ142F Rekstur og heilbrigðisþjónusta  (6e)     H-2020 

HJÚ0ADF Sérhæfð fjölskylduhjúkrun (6e)     V-2021 

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

HJÚ266F Heilbrigðisþjónusta á heimilum (6e)     V-2022 

 

 

 

Nánari upplýsingar 

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

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar  

September 2019 
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