
 

 

 

Öldrunarhjúkrun – kjörsvið í MS námi (120 e) 
 

Námið hefst á haustmisseri 2021. Umsóknarfrestur til 15. apríl 2021. 

 

 

Umsjón með náminu: Ingibjörg Hjaltadóttir, ingihj@hi.is 

 

Meistaranám í klínískum sérgreinum hjúkrunar er til 120 eininga. Nemendur sem koma í 

meistaranám fá allt að 30 einingar metnar úr BS námi sínu frá Háskóla Íslands eða sambærilegu námi 

ef meðaleinkunn nam að lágmarki 6,5 sem styttir meistaranámið töluvert. Meistaranemar í 

ljósmóðurfræði fá einnig metnar einingar úr sínu kandídatsnámi inn í meistaranámið. Nemendur sem 

teknir eru inn í meistaranám í ljósmóðurfræði til starfsréttinda geta ekki sótt um að fá einingar 

metnar inn í meistaranámið og skulu hafa lokið ákveðnum forkröfunámskeiðum. 

Lögð er áhersla á að við upphaf náms hafi nemendur afmarkað sérsvið sitt og einbeiti sér að því að 

efla þekkingu sína og færni á því sviði allt námið, hvort sem áherslan er á klínískt starf, stjórnun eða 

rannsóknir. Námið felur í sér skyldunámskeið, sérhæfðari skyldunámskeið á kjörsviði og valnámskeið 

sem tengjast sérsviðum nemenda. Náminu lýkur með lokaverkefni sem er annaðhvort til 30 eða 60 

eininga (á rannsóknaleið). 

Inntökuskilyrði  

BS próf í hjúkrunarfræði eða sambærilegt nám, með að lágmarki 6,5 í aðaleinkunn og íslenskt 

hjúkrunarleyfi.  Sjá nánar um inntökuskilyrði á vef deildarinnar. Ef umsækjandi er með BS próf frá 

erlendum skóla fer fram samanburðarmat miðað við íslenska háskóla hjá Matskrifstofu HÍ.   

  

Skyldunámskeið 

Allir nemendur sem stunda meistaranám við Hjúkrunarfræðideild ljúka tilteknum skyldunámskeiðum. 

Þeim er ætlað að efla færni nemenda í fræðilegum vinnubrögðum og gagnrýnni og greinandi nálgun á 

viðfangsefnið. Nemendur fá þjálfun í að leita að og nota gagnreynda þekkingu á sínu sérsviði og meta  
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gagnsemi hennar.  

Lögð er áhersla á að nemendur þekki helstu megindlegu og eigindlegu rannsóknaraðferðirnar, 

hvernig þeim er beitt og öðlist færni við að meta þær. Leitast er við að tryggja að nemendur hafi 

öðlast skilning á helstu hugtökum tölfræðinnar og séu færir í grunntölfræði.  

 

Markmið: 

Markmið þessa náms er að auka þekkingu nemenda í fræðilegri öldrunarhjúkrun, þekkingu á 
breytingum sem verða á einstaklingum með hækkandi aldri, heilsufari eldra fólks og hvernig 
öldrunarhjúkrun er beitt í forvörnum og meðferð. Einnig er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í 
vísindalegum vinnubrögðum, rannsóknarvinnu og þróun nýrra meðferða.  
 

Mat á fyrra námi 

Allt að 30 einingar metnar úr BS námi ef meðaleinkunn nam að lágmarki 6,5. 

 

Skyldunámskeið (48e) 

HJÚ143F   Þekkingarþróun í hjúkrunarfræði (6e)     Haust 

HJÚ135F   Hagnýt tölfræði (6e)       Haust 

HJÚ159F Lyfjafræði fyrir hjúkrunarfræðinga (6e)    Haust  

HJÚ158F Hjúkrun á sérsviði I (6e)      Haust 

HJÚ252F Hagnýting megindlegrar aðferðafræði (6e)    Vor 

HJÚ253F   Eigindleg aðferðafræði (6e)     Vor 

HJÚ0AQF Klínísk lífeðlis- og meinafræði (6e)**    Vor  

HJÚ269F Hjúkrun á sérsviði II - Þróun meðferða og þjónustu (6e)  Vor 

HJÚ0AIF Málstofa í hjúkrunarfræði (hluti af meistaraverkefni)*  Haust/Vor 

 

*Nemendur þurfa að skrá sig haust og vor í málstofu (sama númer, sín hvor skráningin) meðan á 

námi stendur, en ekki síðar en þegar vinna við lokaverkefni hefst.  Umsjónarkennari málstofu sendir 

upplýsingar til allra meistaranema í upphafi hvers misseris en meistaranemar þurfa að taka þátt í 

a.m.k. 10 málstofum til að brautskrást. 

**Nemendur sem áður hafa tekið Meðferð bráðveikra I og II þurfa ekki að taka Klíníska lífeðlis- og 

meinafræði. 

 

Valnámskeið (12e) 

Dæmi um valnámskeið:  

HJÚ141F Klínísk viðfangsefni í öldrunarhjúkrun    Haust 2022 

 

Nemendum er auk þess bent á námskeið innan Hjúkrunarfræðideildar, annarra deilda 

Heilbrigðisvísindasviðs, Menntavísindasviðs, Lýðheilsufræða og Félagsvísindasviðs sem þeir geta 

valið. Þó skal tekið fram að valnámskeið þurfa að falla að námsmarkmiðum hvers nemanda og  

mikilvægt er að ráðfæra sig við umsjónarkennara. Sjá dæmi um valnámskeið aftastí þessum bæklingi. 

 

Meistaraverkefni (30e) 

HJÚ441L  Lokaverkefni                                   Haust/vor 

Kennsluskrá 

Öldrunarhjúkrun 
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