
  

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

Námið hefst á haustönn 2020. Umsóknarfrestur til 15. apríl. 

 

Viðbótardiplómanám í svæfingahjúkrun er 24 mánaða nám á meistarastigi sem samanstendur af 

kjarnanámskeiðum, sérhæfðum námskeiðum og klínískri starfsþjálfun. Námið byggir á gæðastöðlum 

alþjóðasamtaka svæfingahjúkrunarfræðinga (International Federation of Nurse Anesthetists, IFNA) 

og hefur hlotið vottun um að uppfylla allar kröfur staðalsins (stig 3) sem samtökin gera til 

aðildarfélaga sinna.  

Umsjón með náminu hefur Þórunn Scheving Elíasdóttir (tse@hi.is). 

 

 

Inntökuskilyrði  

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

enskukunnátta og íslenskt hjúkrunarleyfi. Gerð er krafa um að lágmarki 1 árs starfsreynslu í hjúkrun. 

Við val á umsækjendum er tekið mið af eftirfarandi þáttum: 

Meðaleinkunn á BS prófi í hjúkrunarfræði 
Annarri menntun  
Starfsreynslu 
Greinargerð með umsókn (200-300 orð) 
Frammistöðu í viðtali   
Umsögn meðmælanda.  

Aðeins verður unnt að taka við 12 umsækjendum í námið vegna takmarkaðrar getu sjúkrastofnana til 

að taka við nemendum í klínískt nám.  Haustið 2020 verða 11 námsstöður í boði á Landpsítala og ein 

á Sjúkrahúsi Akureyrar.   

 

Námsnefnd 

Þórunn Scheving Elíasdóttir (tse@hi.is)  

Lára Borg Ásmundsdóttir (laraasmu@landspitali.is)  

Ásgeir Valur Snorrason (geirigas@landspitali.is)  

 

Skyldunámskeið (50e) 

HJÚ140F              Fræðileg aðferð (2e)                                                                                     H-2020 

HJÚ151F              Lyfjafræði svæfingalyfja (4e)                                                                       H-2020 

HJÚ152F              Svæfingahjúkrun I (6e)                                                                                 H-2020 

HJÚ0AQF  Klínísk lífeðlis- og meinafræði (6e) V-2021 
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HJÚ218F              Eðlis- og efnafræði svæfinga (4e)                                                               V-2021 

HJÚ219F              Svæfingahjúkrun II (6e)                                                                                V-2021 

HJÚ337F              Svæfingahjúkrun III (4e)                                                                               H-2021 

HJÚ388F              Öryggi (4e)                                                                                                      H-2021 

HJÚ438F              Endurlífgun og svæfingar bráðveikra sjúklinga (6e)                           V-2022 

HJÚ441F              Sérsvið svæfingahjúkrunar (3e)                                                                  V-2022 

HJÚ443F              Svæfingahjúkrun IV (5e)                                                                       V-2022 

 

 

Klínísk starfsþjálfun (30e) 

HJÚ030F Klínísk starfsþjálfun í svæfingahjúkrun nær yfir tveggja ára námstímabilið  í 80%  

starfshlutfalli á svæfingadeildum skv. starfssamningi. Nemendur skila 1700 stundum í klínísku námi 

sem fram fer á Landspítala eða Sjúkrahúsi Akureyrar. Þeir sem unnið hafa í 1 ár eða lengur á 

gjörgæslu fá metnar 100 stundir í klínísku námi.  

 

Aðgangur að frekara námi 

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

Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Diplómanám í svæfingahjúkrun er nauðsynlegur undanfari fyrir 

meistaranámi í svæfingahjúkrun. 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. 

 

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

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

 

Nánari upplýsingar 

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

 

Birt með fyrirvara um breytingar í mars 2020 

http://www.hi.is/

