
 

Diplómanám á meistarastigi í skurðhjúkrun (80e) 
 í samvinnu Hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands og Landspítala 

Námið hefst haustið 2020. Umsóknarfrestur til 15. apríl. 

 

 

Viðbótardiplómanám í skurðhjúkrun er 24 mánaða 80 eininga nám á meistarastigi sem samanstendur 

af skyldunámskeiðum og klínískri starfsþjálfun. 

Inntökuskilyrði 

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

enskukunnátta og íslenskt hjúkrunarleyfi.  Æskilegt er að umsækjendur hafi starfsreynslu á 

skurðstofu. 

Við val á umsækjendum er tekið mið af eftirfarandi þáttum: 

Meðaleinkunn á BS prófi í hjúkrunarfræði 

Annarri viðbótarmenntun sem nýtist í starfi 

Starfsreynslu  
Greinargerð með umsókn (200-300 orð) 
Frammistöðu í viðtali   
Umsögn meðmælanda 

Einungis verður unnt að taka við 13 umsækjendum í námið haustið 2020. Ellefu námsstöður verða í 

boði á Landspítala og tvær á Sjúkrahúsi Akureyrar.   

Um námið 

Markmið diplómanáms í skurðhjúkrun er að nemendur öðlist þekkingu og færni í skurðhjúkrun og 

móti með sér heildarsýn á starfsgreinina byggða á hugmyndafræðilegum grunni hjúkrunar. Að námi 

loknu búa nemendur yfir sjálfstæði til að notfæra sér kenningar, hugtök og rannsóknaniðurstöður til 

úrlausna sértækra og flókinna viðfangsefna í skurðhjúkrun. Námið dýpkar fræðilega þekkingu 

nemenda og veitir þeim færi á að stunda rannsóknir auk sí- og endurmenntunar og stuðlar þannig að 

þróun fagsins bæði innanlands og á alþjóðlegum vettvangi.  

Fyrirkomulag og umsjón 

Námið er skipulagt sem tveggja ára 80 eininga nám á meistarastigi. Þar af eru 50 einingar bóklegt 

nám og 30 einingar klínískt nám. Umsjón með náminu hefur Þórunn Scheving Elíasdóttir (tse@hi.is).  
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Námsnefnd 

Þórunn Scheving Elíasdóttir (tse@hi.is)  

Áshildur Kristjánsdóttir (ashildkr@landspitali.is)  

Ragnheiður Jónsdóttir (ragnhej@landspitali.is)  

 

 

Skyldunámskeið (50e)  

HJÚ140F Fræðileg aðferð (2e)      H-2020  
HJÚ153F Skurðhjúkrun I  (10e)      H-2020 
HJÚ0AQF Klínísk lífeðlis- og meinafræði (6e)    V-2021 
HJÚ251F Sérhæfð líffærafræði skurðlækninga (6e)   V-2021 
HJÚ339F  Skurðhjúkrun II (10e)       H-2021 
HJÚ338F Öryggi (4e)       H-2021 
HJÚ444F Skurðhjúkrun III (12e)      V-2022 
 

Klínísk starfsþjálfun (30e) 

HJÚ068F Klínísk starfsþjálfun í skurðhjúkrun nær yfir tveggja ára námstímabilið í 80% starfshlutfalli á 

skurðstofum samkvæmt starfssamningi við Landspítala eða Sjúkrahús Akureyrar. Nemandi skilar 1608 

stundum í klínísku námi sem fram fer á Landspítala eða á Sjúkrahúsi Akureyrar.  

  

Aðgangur að frekara námi 

Nemendur geta fengið hluta af diplómanámi metið inn í nám til meistaraprófs við 

Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Diplómanám í skurðhjúkrun er nauðsynlegur undanfari 

meistaranáms í skurðhjúkrun. Skilyrði er lágmarkseinkunn 6,0 í einstökum námskeiðum í 

diplómanámi og 6,5 í meðaleinkunn til að það sé metið inn í meistaranám. Námskeiðið Fræðileg 

aðferð telst ekki á meistarastigi og fæst því ekki metið inn í meistaranám. 

 

- Námið er auglýst með fyrirvara um að nægileg þátttaka fáist.   

- Sótt er um rafrænt á vef HÍ, www.hi.is 

 

Nánari upplýsingar 

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

 

Birt með fyrirvara um breytingar í mars 2020 
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