
 

 

 

 

 

 

Diplómanám á meistarastigi í öldrunar- og heimahjúkrun (32 e) 
Námið hófst haustið 2018, en hægt er að koma inn í námið á vormisseri 2019. 

Umsóknarfrestur til 15. október 2018. 

 

Námið er 32 einingar á meistarastigi og dreifist á fjögur misseri.  Námið er skipulagt með 

hliðsjón af því að nemendur stundi vinnu. Því verður leitast við að skipuleggja mætingu í 

lotum sem verður dreift yfir misserið. Eins verður lögð áhersla á að nýta reynslu úr starfi við 

verkefnagerð. 
 

Inntökuskilyrði 

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

enskukunnátta og  íslenskt hjúkrunarleyfi. 

 

Markmið 

Markmið með diplómanámi í öldrunar- og heimahjúkrun er að efla hæfni hjúkrunarfræðinga til 

að takast á við hin fjölbreyttu og jafnframt flóknu verkefni sem felast í störfum þeirra. Með því 

er brugðist við breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar og fjölgun þeirra sem búa við fjölþætt 

og flókin heilsufarsvandamál.  

 

Umsjón með náminu 

Kristín Björnsdóttir prófessor (kristbj@hi.is) 

Ingibjörg Hjaltadóttir dósent (ingihj@hi.is)  

 

Námsnefnd 

Kristín Björnsdóttir (kristbj@hi.is) 

Ingibjörg Hjaltadóttir (ingihj@hi.is) 

Margrét Guðnadóttir (Margret.Gudnadottir@reykjavik.is)  

Inga Valgerður Kristinsdóttir (Inga.Valgerdur.Kristinsdottir@heilsugaeslan.is)  

Guðrún Dóra Guðmannsdóttir (gudrundg@landspitali.is; gdg@hi.is)  

 

 

 

 

 



 

 

 

Skyldunámskeið (20 e)  

HJÚ266F Heilbrigðisþjónusta á heimilum (6 e)     V-2019 

HJÚ140F Fræðileg aðferð (2 e)       H-2019 

HJÚ141F Klínísk viðfangsefni í öldrunarhjúkrun (6 e)    H-2019 

HJÚ263F Líknarmeðferð (6 e)       V-2020 

 

Valnámskeið (12 e) 

Dæmi um möguleg valnámskeið: 

 

HJÚ440F Hjúkrun langveikra (6 e)       V-2019 

HJÚ259F Stjórnun í heilbrigðisþjónustu (6 e)       V-2019 

HJÚ265F Geðhjúkrun; greining og meðferð (6 e)     V-2019 

HJÚ0AFF  Geðlyfjafræði fyrir fagfólk í heilbrigðisvísindum (6 e)   V-2019 

LÝÐ104F Áhrifavaldar heilbrigðis, forvarnir og heilsuefling (6 e)   H-2019 

HJÚ701M Langveikir og heilbrigðisþjónustan (6 e)      H-2019  

HJÚ149F Nýting gagna og upplýsinga í heilbrigðisþjónustu (6 e)    H-2019 

HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (6 e)      V-2020 

HJÚ341F Hjúkrun sjúklinga með krabbamein (6 e)      H-2020 

HJÚ0AHF  Leiðsögn og kennsla á vettvangi (6 e)     H-2020 

       

 

Aðgangur að frekara námi 

Nemendur geta fengið einingar úr diplómanámi sínu metnar 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 7,25 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  

September 2018 

 


