
  

 

 

 

 

Diplómanám á meistarastigi í heilsugæsluhjúkrun (30 e) 
Námið hefst á haustmisseri 2018. Umsóknarfrestur til 15. apríl 2018. 

 
 

Námið er 30 einingar á meistarastigi og dreifist á fjögur misseri. Námið er skipulagt þannig að 

hægt sé að stunda það með vinnu. 

 

Inntökuskilyrði 

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

enskukunnátta og  íslenskt hjúkrunarleyfi. 

 

Markmið 

Með náminu er leitast við að efla þekkingu, klíníska færni og hæfni hjúkrunarfræðinga til að 

takast á við fjölbreyttan starfsvettvang heilsugæsluhjúkrunar þar sem sérstök áhersla verður 

lögð á gagnreynda starfshætti í heilsuvernd einstaklinga og fjölskyldna þeirra s.s. í 

heilsuvernd ungbarna og aldraðra.  Auk þess verður lögð áhersla á áhrifavalda heilbrigðis, 

geðrækt, heilsuvernd skólabarna, hjúkrun minnihluta- og jaðarhópa í samfélaginu og að 

hjúkrunarfræðingar geti styrk þekkingu sína sem meðferðaraðilar í þverfaglegri teymisvinnu.     

 

Umsjón með náminu 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, prófessor (eks@hi.is)  

 

Námsnefnd 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir (eks@hi.is) 

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir (ragnheidur.erlendsdottir@heilsugaeslan.is) 

Sesselja Guðmundsdóttir (sesselja.gudmundsdottir@heilsugaeslan.is) 

  

Skyldunámskeið á haustmisseri 2018 (8 e)  

HJÚ140F Fræðileg aðferð (2 e)      H-2018 

HJÚ0ADF Sérhæfð fjölskylduhjúkrun (6 e)    H-2018 

 

 

 



Bundið val I á haustmisseri 2018 (6 e) 

Nemendur geta valið annað eftirtalinna valnámskeiða: 

LÝÐ104F Áhrifavaldar heilbrigðis, forvarnir og heilsuefling (6 e) H-2018 

LJÓ003F Heilsufarsmat nýbura (6 e)     H-2018 

 

 

Bundið val II á vormisseri 2019 (6 e) 

Nemendur geta valið annað eftirtalinna valnámskeiða: 

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

HJÚ440F Hjúkrun langveikra (6 e)     V-2019 

 

 

Bundið val III á haustmisseri 2019 (6-10 e) 

Nemendur geta valið eitt eftirtalinna valnámskeiða: 

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

HJÚ701M Langveikir og heilbrigðisþjónustan (6 e)   H-2019 

HJÚ128F Kroppurinn, kynlíf og kynheilsa (10 e)   H-2019 

 

 

Valnámskeið vor 2019, haust 2019 og haust 2020 (4 e eða 6 e) 

Nemendur geta valið um eftirtalin námskeið, eitt eða fleiri eftir því sem þeir eiga ólokið í vali: 

HJÚ0AGF Hugræn atferlismeðferð á tímum lífsbreytinga (4 e)  V-2019  

HJÚ266F Heilbrigðisþjónusta á heimilum (6 e)    V-2019 

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

HJÚ150F Meðferð bráðveikra I (4 e)     H-2019 

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

HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (6 e)    V-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  

6. mars 2018 

 


