
 

 

 

Diplómanám á meistarastigi í sýkingavörnum og 

smitsjúkdómahjúkrun (30e) 
 Umsóknarfrestur til 15. apríl 2021. 

 

 

Námið er 30 einingar á meistarastigi og dreifist á þrjú til fjögur misseri. 

Inntökuskilyrði  
BS-próf í hjúkrunarfræði eða samsvarandi próf  með að lágmarki 6,5 í  aðaleinkunn úr BS-prófi, góð 
enskukunnátta og  íslenskt hjúkrunarleyfi. 
 
Markmið 
Að veita hjúkrunarfræðingum tækifæri til að efla þekkingu sína á sviði sýkingavarna (e. Infection 
control) og smitsjúkdómahjúkrunar (e. Infectious disease nursing) á lands- og heimsvísu. Að námi 
loknu munu nemendur hafa öðlast færni til að hagnýta þekkingu sína við störf í 
heilbrigðisþjónustunni. Nemendur munu þannig búa yfir kunnáttu sem nýtist í almennum forvörnum 
og hreinlæti; í viðbrögðum við faröldrum og hópsýkingum; við hjúkrun sjúklinga með bráða og 
langvinna smitsjúkdóma innan og utan stofnana; við uppbyggingu heilbrigðisþjónustu og skipulag 
stofnana; ásamt þátttöku í sýkingavörnum og þróunarsamvinnu á alþjóðlegum vettvangi.   

Umsjón með náminu 

Anna Tómasdóttir, annatomasdottir@hi.is. 

 

Námsnefnd 

Anna Tómasdóttir, annatomasdottir@hi.is 

Helga Jónsdóttir, helgaj@hi.is 

Berglind  Guðrún Chu, berggm@landspitali.is  
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Skyldunámskeið (22e)  
HJÚ140F Fræðileg aðferð (2e)       H-2021 
HJÚ162F Faraldsfræði, útbreiðsla smitsjúkdóma og sóttvarnir (6e)  H-2021 

LÆK228M Sýklafræði fyrir hjúkrunarfræðinga (5e)*    V-2022 

LÆK229M Veirufræði fyrir hjúkrunarfræðinga (3e)*    V-2022 

HJÚ344F Sýkingavarnir og smitsjúkdómahjúkrun 6 ECTS    H-2022 

 

*Námskeið í sýklafræði og veirufræði eru kennd árlega á öðru námsári í læknisfræði við Læknadeild HÍ og hefur 

bóklegi hluti þeirra námskeiða nú verið settur í námskeið á M-stigi  (grunn- og framhaldsnámskeið) fyrir 

hjúkrunarfræðinga. 

 
Valnámskeið (8e) 
HJÚ159F              Lyfjafræði fyrir hjúkrunarfræðinga (6e)                                             Haust 
LÝÐ104F  Áhrifavaldar heilbrigðis, forvarnir og heilsuefling (6e)  Haust 

HJÚ0AVF         Heilsa og forvarnir (4e)                                                                   H-2021 

HJÚ149F  Nýting gagna og upplýsinga í heilbrigðisþjónustu (6e)  H-2021 

MAN603F  Hnattræn heilsa (10e)      V-2022 

HJÚ259F  Stjórnun í heilbrigðisþjónustu (6e)    V-2022 

HJÚ0AWM  Sérhæfð fjölskylduhjúkrun (6e)     V-2022 

HJÚ0AHF  Leiðsögn og kennsla á vettvangi (6e)    H-2022  

HJÚ0AQF              Klínísk lífeðlis- og meinafræði (6e)                                                      Vor 

HJÚ822M             Hjúkrun, menning og margbreytileiki (6e)                                  Vor 

 
ATH: Önnur námskeið þarf að velja í samráði við námsnefnd.  

 

Aðgangur að frekara námi 

Nemendur geta fengið hluta af diplómanámi sínu metið inn í meistaranám í hjúkrunarfræði. 

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.  
 
ATH: Námskeiðið Fræðileg aðferð er ekki á meistarastigi og fæst því ekki metið inn í meistaranám. 
 

 

Nánari upplýsingar 

Arnheiður Sigurðardóttir, verkefnastjóri framhaldsnáms í síma 525 4280, arnheid@hi.is. 

 

Birt með fyrirvara um breytingar.  

Mars 2021 
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