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1. Námslýsing 

Námsleið þessi er ætluð hjúkrunarfræðingum sem hafa hug á að þróa faglega og klíníska 

hæfni sína til að takast á við hjúkrunarfræðileg viðfangsefni sem eru af sálfélagslegum eða 

geðrænum toga með gagnreyndum starfsháttum. Sjónum er beint að fyrsta, annars og þriðja 

stigs forvörnum með áherslu á heilsufarsmat og íhlutanir. Námið er skipulagt þannig að hægt 

sé að stunda það með vinnu og eru nemendur hvattir til að nýta sér námstækifæri á eigin 

starfsvettvangi.  

 

2. Námsnefnd 

 Jóhanna Bernharðsdóttir lektor, johannab@hi.is (umsjón) 

 Páll Biering dósent, pb@hi.is (umsjón)  

 Eyrún Thorstensen, verkefnastjóri geðsviði LSH, eyruntho@landspitali.is 

 

3. Inntökuskilyrði 

Til að innritast í diplómanám á meistarastigi við Hjúkrunarfræðideild þarf umsækjandi að hafa 

lokið BS-prófi í hjúkrunarfræði eða öðru samsvarandi prófi og vera handhafi hjúkrunarleyfis á 

Íslandi. Miðað er við að nemandi hafi að lágmarki 6,5 í aðaleinkunn úr BS-prófi eða 

samsvarandi námi. Jafnframt þarf nemandi að búa yfir góðri enskukunnáttu.  

 

4. Námskröfur og aðgangur að frekara námi  

Námskeið í diplómanámi eru á meistarastigi og standast kröfur þar um.  Diplómanámi lýkur 

með prófskírteini, sem staðfestir að nemandi hafi lokið diplómanámi í geðhjúkrun.  

Lágmarkseinkunn í námskeiðum í diplómanámi skal vera 6,0.  Lengd diplómanáms er eitt og 

hálft ár (3 misseri) en náminu í heild þarf að vera lokið innan þriggja ára. Einingar úr 

diplómanámi í geðhjúkrun fást metnar í meistaranámi í hjúkrunarfræði í samræmi við reglur 

deildarinnar.   

 

5. Markmið og fyrirkomulag 

Markmið 

Megintilgangur diplómanámsins er að efla færni og þekkingu hjúkrunarfræðinga sem hafa 

hug á að starfa og þróa sig í ummönnun fólks með geðræn vandamál, vinna að forvörnum og 

starfa að framgangi geðheilbrigðismála almennt. Námið miðar að því að hjúkrunarfræðingar 

auki fræðilega og klíníska hæfni sína til að starfa á víðum vettvangi, jafnt innan sem utan 

stofnana í þágu geðheilbrigðis mismunandi þjóðfélagshópa. Sérstök áhersla er lögð á færni 

við mat á geðheilbrigði og beitingu markvissra íhlutana. Námsleiðin er ætluð 

hjúkrunarfræðingum sem starfa við geðhjúkrun sem og við aðrar sérgreinar hjúkrunar, t.d. 

heilsugæslu, öldrun, endurhæfingu o.fl. Nemendur nýti sér klínískar leiðbeiningar og 

gagnreyndar íhlutanir eins og við á. 
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Fyrirkomulag 

Námskeiðin verða kennd í staðarlotum og á netinu eftir því sem aðstæður leyfa. Leitast 

verður við að auðvelda nemendum að taka þátt í námi samhliða vinnu. Hvatt verður til virkni 

og þátttöku nemenda í námi sínu sem og sjálfstæðra vinnubragða og hópvinnu.  

Námsmat 

Námsmat byggir á einstaklings – og hópverkefnum ásamt þátttöku og virkni í tímum. 

 

Hæfniviðmið námsleiðar 

Þekking: 

1. Nemandi hefur þekkingu og skilning á fræðasviðum geðhjúkrunar.  

2. Nemandi hefur þekkingu og skilning á áhættuþáttum geðheilbrigðis, líkamlegum og 

geðrænum einkennum geðræns vanda og félagslegum aðstæðum.  

3. Nemandi hefur þekkingu og skilning á hagnýtingu gagnreyndrar þekkingar, 

viðurkenndra starfsaðferða og rannsókna, við hjúkrun og skipulagningu 

heilbrigðisþjónustu á sviði geðhjúkrunar og geðheilbrigðisþjónustu almennt. 

Leikni: 

1. Nemandi getur markvisst og kerfisbundið greint þörf skjólstæðinga fyrir geðhjúkrun og 

þörf áhættuhópa fyrir geðheilbrigðisþjónustu.  

2. Nemandi hefur tileinkað sér vinnubrögð gagnreyndrar þekkingar og beitingu hennar í 

einstaklings- og hópmeðferð og geðheilbrigðisþjónustu fyrir áhættuhópa. 

3. Nemandi er fær um að setja fram og veita viðeigandi og gagnreyndar íhlutanir fyrir 

skjólstæðinga geðhjúkrunar. 

Hæfni: 

1. Nemandi getur átt styðjandi/styrkjandi samskipti við skjólstæðinga og myndað við 

þá meðferðartengsl. 

2. Nemandi getur unnið faglega með yfirmönnum, jafningjum og aðstoðarfólki að því 

að byggja upp sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga og hópa ásamt 

því að miðla þekkingu til þessara hópa. 

3. Nemandi getur stýrt umræðum um álitamál sem upp kunna að koma varðandi 

meðferð við geðrænum vandamálum. 

 

6. Námskeið 

Skyldunámskeið alls 24 ECTS og val 6 ECTS. 

 Skyldunámskeið 24 ECTS Dæmi um valnámskeið            

6 ECTS  

Haustmisseri 
2018 

HJÚ140F Fræðileg aðferð (2 e) 
HJÚ0ADF Sérhæfð fjölsk.hj.  (6 e) 

 

Vormisseri 
2019 

HJÚ265F Geðhjúkrun; greining og meðferð 
(6 e) 
HJÚ0AFF Geðlyfjafræði fyrir fagfólk í 
heilbrigðisvísindum (6 e) 
HJÚ0AGF Hugræn atferlismeðferð á tímum 
lífsbreytinga (4 e) 
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Haustmisseri 
2019 

Dæmi um 
valnámskeið 

 HJÚ141F Klínísk viðfangsefni í 
öldrunarhjúkrun (6 e)   
HJÚ701M Langveikir og 
heilbrigðisþjónustan (6 e)   
HJÚ149F Nýting gagna og 
upplýsinga í heilbr.þj. (6 e) 
HJÚ142F Rekstur og 
heilbrigðisþjónusta (6 e) 
LÝÐ104F Áhrifavaldar heilbr., 
forvarnir og heilsuefling (6 e) 

 

 

Skyldunámskeið á haustmisseri 2018 (8 ECTS) 

HJÚ140F Fræðileg aðferð (2 ECTS)  

Umsjón: Kristín Björnsdóttir 

Í námskeiðinu verður lögð áhersla á að efla færni nemenda við að hagnýta þekkingu í 

hjúkrunarstarfinu. Athyglin beinist að aðferðum við að finna viðeigandi heimildir í 

gagnasöfnum og mati á þeim. Fjallað verður um gagnreynda starfshætti, s.s. notkun klínískra 

leiðbeininga og verklagsreglna. Jafnframt verður leitast við að þjálfa samþættingu efnis og 

framsetningu í rituðu máli.  

 

HJÚ0ADF Sérhæfð fjölskylduhjúkrun (6 ECTS)  

Umsjón: Erla Kolbrún Svavarsdóttir 

Námskeiðinu er ætlað að gefa hjúkrunarfræðingum sem og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum 

tækifæri til að auka hæfni sína í að meta og útfæra þá hugmyndafræði sem fjölskylduhjúkrun 

byggir á auk þess sem áhersla verður lögð á að þróa klíníska færni hjúkrunarfræðinga í að 

sinna einstaklingum og fjölskyldum þeirra sem eru að fást við hina ýmsu sjúkdóma, raskanir 

og eða áföll. Af því tilefni verður sérstök áhersla lögð á að vinna með stuðning við 

einstaklinga og fjölskyldur, fjölskylduvirkni og viðhorf fjölskyldumeðlima til 

sjúkdóma/áfalla. Megin áhersla í námskeiðinu er á gagnreynda starfshætti í fjölskylduhjúkrun 

og á þróun meðferðarsamræðna við einstaklinga og fjölskyldur þar sem viðhorf 

fjölskyldumeðlima, viðhorf heilbrigðisstarfsmanna og viðhorf til sjúkdóma og samspil þeirra á 

milli eru meðal annars skoðuð. Ítarleg umfjöllun verður um undirbúning og framkvæmd 

fjölskylduviðtala sem meðferðarform og þróun styrkleikamiðaðra meðferða fyrir einstaklinga 

og fjölskyldur.  

 

Skyldunámskeið á vormisseri 2019 (16 ECTS) 

HJÚ265F Geðhjúkrun; greining og meðferð (6 ECTS) 

Umsjón: Jóhanna Bernharðsdóttir og Páll Biering 

Í námskeiðinu verður rík áhersla lögð á færni nemenda til að framkvæma 

geðheilbrigðisskoðun með kerfisbundum aðferðum sem og beitingu íhlutana. Námskeiðinu er 

ætlað að veita fræðilegt innsæi í þær kenningar og rannsóknir sem liggja til grundvallar 

meðferð algengra geðrænna vandamála eða áhættuþátta. Fjallað verður um geðheilbrigði 

mismunandi þjófélagshópa (s.s. jaðarsettra hópar, aldraðra, skólabarna), áhættuþætti 

geðheilbrigðis og mismunandi þjónustuform. Jafnframt verður fjallað um nokkrar helstu 
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kenningar (líffræðilegar og sálfélagslegar) um tilurð geðrænna vandamála og kenningar sem 

liggja að baki algengum meðferðarformum sem geðhjúkrun hagnýtir. 

Námskeiðið skiptist í klínískt og fræðilegt nám með fyrirlestrum, umræðutímum og klínískri 

leiðsögn þar sem lögð verður áhersla á að tengja rannsóknir og kenningar. Námsmat fer 

fram með klínískum og fræðilegum verkefnum.  

 

HJÚ0AFF Geðlyfjafræði fyrir fólk í heilbrigðisvísindum (6 ECTS)  

Umsjón: Gísli Kort Kristófersson 

Í námskeiðinu eru kynnt hugtök og þekkingarleg atriði á sviði taugafræði, geðlyfjafræði og 

meðhöndlun þeirra fyrir skjólstæðinga sem fá meðferð vegna geðrænna raskana. Sérstök 

áhersla er á að nota nýjustu þekkingu innan geðlyfjafræðinnar fyrir notendur 

geðheilbrigðisþjónustunnar á mismunandi vettvangi.  Nemar hafi lokið grunn háskólanámi á 

heilbrigðisvísindasviði. 

  

HJÚ0AGF Hugræn atferlismeðferð á tímum lífsbreytinga (4 ECTS) 

Umsjón: Jóhanna Bernharðsdóttir og Hildur Sigurðardóttir 

Megintilgangur þessa námskeiðs er að kynna aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar sem 

gagnast einstaklingum og hópum sem standa frammi fyrir krefjandi lífsbreytingum t.d. tengt 

veikindum, breyttum félagslegum aðstæðum eða þroskaverkefnum. Áhersla verður á 

umfjöllun um kenningar Meleis um lífsbreytingar og kenningar Beck um hugræna 

atferlismeðferð, sem og hagnýtingu þeirra í hjúkrun. Fjallað verður sérstaklega um 

samskiptatækni og algengar aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar sem eru gagnreyndar og 

geta átt við á ýmsum sérsviðum hjúkrunar- og ljósmóðurfræði. Samstarfsverkefni 

UMN/NORDPLUS. 

 

Möguleg valnámskeið á haustmisseri 2019 (6 ECTS) 

HJÚ141F Klínísk viðfangsefni í öldrunarhjúkrun (6 ECTS)  

Umsjón: Ingibjörg Hjaltadóttir 

Í námskeiðinu verður fjallað um helstu heilsufarsviðfangsefni er snúa að eldra fólki og hvernig 

þau eru meðhöndluð með sértækri hjúkrunarmeðferð. Einnig verður fjallað um aðferðir sem 

notaðar eru við leiðsögn, stuðning og fræðslu til skjólstæðinga, fjölskyldna þeirra og 

samstarfsmanna. Sérstaklega verður fjallað um fræðasetur og viðurkenndar upplýsingaveitur 

í öldrunarhjúkrun, klínískar leiðbeiningar og gagnreynda þekkingu. Miðað er við að þekking 

og færni sem nemendur öðlast í námskeiðinu nýtist vel í klínísku starfi. 

 

HJÚ701M Langveikir og heilbrigðisþjónustan (6 ECTS)  

Umsjón: Helga Jónsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson 

Námskeiðið skiptist í tvo þætti: 

i) Íslensk heilbrigðisþjónusta í alþjóðlegu samhengi (2 ECTS). Fjallað er um 

einkenni þeirra sem nota heilbrigðisþjónustu, skipulag á og aðgengi að 

þjónustu, árangur og árangursmælingar í heilbrigðisþjónustu (2 ECTS). 

Umsjón: Rúnar Vilhjálmsson, prófessor. 
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ii) Meðferð/þjónustu hjúkrunarfræðinga fyrir langveika og fjölskyldur þeirra (4 

ECTS). Umsjón: Helga Jónsdóttir, prófessor.  

Fjallað er um einkenni/fyrirbæri og stöðu langveikra og fjölskyldna þeirra, 

hjúkrunarmeðferðir/þjónustu sérsniðna að þörfum langveikra og aldraðra og fjölskyldna þeirra 

(t.d. umsjónarhjúkrun, samþætting þjónustu, samfella, teymisvinna, skjólstæðingsmiðuð 

þjónusta, notendamiðuð þjónusta), sjálfsumönnun (self-care/self-management), samráð, 

útfærslu á siðferðilegum hugtökum, sérstaklega sjálfræði/sjálfsákvörðunarrétt 

(autonomy/self-determination), réttlæti (justice) og jöfnuð (equality). Nemendur kynnast 

ýmsum samtökum langveikra ásamt kynningu á réttindabaráttu þeirra og stöðu í samhengi 

samfélags- og heilbrigðisþjónustu. Fjallað er um líknarmeðferð fyrir fólk með langvinna 

sjúkdóma aðra en krabbamein (þessi áhersla hefur vaxið mjög á undanförnum misserum. 

Mikil áhersla á að aðgreina frá krabbameini).  

 

HJÚ149F Nýting gagna og upplýsinga (6 ECTS)  

Umsjón: Ásta Thoroddsen 

Í námskeiðinu er lögð áhersla á gagnreynda starfshætti og nýtingu gagna og upplýsinga í 

klínískri ákvarðanatöku. Leitast er við að taka fyrir hagnýt viðfangsefni 

heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi í nútíð og framtíð og þannig efla fræðilega og hagnýta hæfni 

nemandans. 

   

HJÚ142F  Rekstur og heilbrigðisþjónusta (6 ECTS)  

Umsjón:   Bolli Héðinsson 

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum innsýn í fræðilega nálgun ýmissa hagrænna 

þátta sem hafa áhrif á starfsumhverfi í heilbrigðisþjónustu. Þessir þættir eru óumflýjanlegir í 

öllum rekstri stórum og smáum, hvort sem er opinber rekstur eða einkarekstur.  Í 

námskeiðinu er farið yfir það með hvaða hætti þættirnir birtast og hvernig hægt er að hafa 

áhrif á þá rekstrinum til góða. 

 

LÝÐ104F Áhrifavaldar heilbrigðis, forvarnir og heilsuefling (6 ECTS)  

Umsjón:  Héðinn Svarfdal Björnsson 

Í námskeiðinu er fjallað um áhrifavalda heilbrigðis og skoðað hvaða þættir hafa mest áhrif á 

heilsu og heilbrigði. Fjallað verður um helstu viðfangsefni s.s. sykursýki, mataræði, 

tóbaksvarnir, krabbamein o.fl. Einnig verður farið í forvarnir og heilsueflingu og hvernig hægt 

er að hafa áhrif á einstaklinga. 

 

 

 


