
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diplómanám í 

heilsugæsluhjúkrun 

30 ECTS 

 

2018 – 2020 

6. mars 2018 

með fyrirvara um breytingar 

 



Efnisyfirlit 
1. Námslýsing ..................................................................................................................................................................... 1 

2. Námsnefnd ..................................................................................................................................................................... 1 

3. Inntökuskilyrði ................................................................................................................................................................ 1 

4. Námskröfur og aðgangur að frekara námi ...................................................................................................... 1 

5. Markmið og fyrirkomulag ......................................................................................................................................... 2 

6. Námskeið ........................................................................................................................................................................ 3 

Skyldunámskeið á haustmisseri 2018 (8 ECTS) ......................................................................................... 3 

Bundið val I á haustmisseri 2018 (6 ECTS) ................................................................................................... 4 

Bundið val II á vormisseri 2019 (6 ECTS) ....................................................................................................... 4 

Bundið val III á haustmisseri 2019 (6-10 ECTS).......................................................................................... 5 

Möguleg valnámskeið (4 ECTS - 6 ECTS) ..................................................................................................... 6 

7. Möguleg samsetning námskeiða: ....................................................................................................................... 8 

 

 

 



1 
 

1. Námslýsing 

Námsleiðinni er ætlað að styðja við og efla þekkingu og færni hjúkrunarfræðinga sem starfa á 

hinum ýmsu stöðum í heilsugæslunni s.s. á sviði heilsuverndar, heilsueflingar og 

fjölskylduhjúkrunar.  Þar sem stefnt er að því að heilsugæslan sé fyrsta val þeirra sem þurfa 

á heilbrigðisþjónustu að halda þarf heilsugæslan að bjóða upp á samfellda, aðgengilega, 

áhrifaríka, gagnreynda og heildræna heilbrigðisþjónustu. Diplómanámi í heilsugæsluhjúkrun 

er þannig ætlað að efla hjúkrunarfræðinga í heilsuvernd einstaklinga og fjölskyldna þeirra út 

æviskeiðið þar sem sérstaklega er horft til ungbarnaverndar, skólaheilsugæslu og 

heilsuverndar aldraðra og langveikra.  Auk þess er lögð áhersla á fyrsta og annars stigs 

forvarnir, heilsueflingu, gagnreynda starfshætti, lausnarmiðaða nálgun, samfélagsleg ábyrgð 

og þverfaglega teymisvinnu. Námið er skipulagt með vinnu og eru nemendur hvattir til að 

tengja námsverkefni starfsvettvangi þeirra.  

2. Námsnefnd 

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

 Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, sviðsstjóri Þróunarsvið heilsugæslunnar, 

ragnheidur.erlendsdottir@heilsugaeslan.is  

 Sesselja Guðmundsdóttir, sviðsstjóri Þróunarsvið heilsugæslunnar,   

sesselja.gudmundsdottir@heilsugaeslan.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 heilsugæsluhjúkrun.  

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 heilsugæsluhjúkrun fást metnar í meistaranámi í hjúkrunarfræði í 

samræmi við reglur deildarinnar. 
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5. Markmið og fyrirkomulag 

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.  

Skjólstæðingahópurinn sem leitar til heilsugæslunnar er oft á tíðum að takast á við flókin 

heilbrigðisvandamál.  Rýnt verður því í hin fjölbreyttu verkefni sem felast í störfum 

hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar þannig að þeir fái tækifæri til að greina mögulega 

framþróun í þjónustunni.  

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 

hópvinnu og lögð verður áhersla á þáttöku nemenda. 

Námsmat 

Námsmat byggir á einstaklings – og hópverkefnum, þátttöku í tímum og prófum. 

Hæfniviðmið námsleiðar 

Þekking: 

1. Nemandi hefur þekkingu og skilning á fræðasviðum heilsugæsluhjúkrunar.  

2. Nemandi hefur þekkingu og skilning á fjölskylduhjúkrun, hjúkrun langveikra, geðvernd 

og sálfélagslegra þátta er tengjast heilsuvernd ungbarna, skólabarna og aldraðra.   

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

viðurkenndra starfsaðferða og rannsókna, við hjúkrun og skipulagningu 

heilbrigðisþjónustu innan heilsugæslunnar. 

Leikni: 

1. Nemandi hefur færni í að afla sér og hagnýta sérhæfða þekkingu sem tengist 

heilsugæsluhjúkrun. 

2. Nemandi hefur færni til að greina þarfir fyrir hjúkrunarmeðferð fyrir skjólstæðinga 

heilsugæslunnar og fjölskyldur þeirra.   

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

hjúkrunarmeðferðir fyrir skjólstæðinga heilsugæslunnar og fjölskykldur þeirra. 

Hæfni: 

1. Nemandi er fær um að hagnýta fræðilega þekkingu og tölulegar upplýsingar við 

skipulagningu og framkvæmd  á heilbrigðisþjónustu við skjólstæðinga 

heilsugæslunnar og fjölskyldur þeirra. 

2. Nemandi ber virðingu fyrir reynsluheimi skjólstæðinga heilsugæslunnar og fjölskyldna 

þeirra og er fær um að vera talsmaður þeirra.  

3. Nemandi getur miðlaða þekkingu til samnemenda, samstarfsfólks og almennings um 

heilsugæsluhjúkrun.  
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6. Námskeið 

Skyldunámskeið alls 8 einingar, bundið val 18 – 22 ECTS, möguleg valnámskeið 4-6 

ECTS 

 

 Skylda 8 ECTS Bundið val 18 – 22 ECTS Valnámskeið 4 – 6 ECTS 

Haustmisseri 

2018 

HJÚ140F Fræðileg aðferð 

(2 e) 

HJÚ0ADF Sérhæfð 

fjölskylduhjúkrun (6 e) 

LÝÐ104F Áhrifavaldar 

heilbrigðis, forvarnir og 

heilsuefling (6 e) 

EÐA  

LJÓ003F Heilsufarsmat nýbura 

(6 e) 

 

Vormisseri 

2019 

 HJÚ265F Geðhjúkrun; greining 

og meðferð (6 e) 

EÐA 

HJÚ440F Hjúkrun langveikra (6 

e) 

HJÚ0AGF Hugræn 

atferlismeðferð á tímum 

lífsbreytinga (4 e) 

HJÚ266F Heilbrigðisþjónusta á 

heimilum (6 e) 

HJÚ0AFF Geðlyfjafræði fyrir 

fagfólk í heilbrigðisvísindum (6 e) 

Haustmisseri 

2019 

 HJÚ141F Klínísk viðfangsefni í 

öldrunarhjúkrun (6 e) 

EÐA 

HJÚ701M Langveikir og 

heilbrigðisþjónustan (6 e) 

EÐA 

HJÚ128F Kroppurinn, kynlíf og 

kynheilsa (10 e) 

HJÚ150F Meðferð bráðveikra I (4 

e) 

HJÚ149F Nýting gagna og 

upplýsinga í heilbrigðisþjónustu (6 

e) 

 

Vormisseri 

2020 

  HJÚ258F Forysta í 

heilbrigðisþjónustu (6 e) 

 

Skyldunámskeið á haustmisseri 2018 (8 ECTS) 

a) HJÚ140F Fræðileg aðferð (2 ECTS)  

Umsjón: Kristín Björnsdóttir 

Í námskeiðinu verður lögð áhersla á að efla færni nemenda við að hagnýtinga 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.  

 

b) 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 
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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.  

 

Bundið val I á haustmisseri 2018 (6 ECTS) 

Veljið námskeið merkt a) eða b). 

a) 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. 

 

EÐA 

 

b) LJÓ003F Heilsufarsmat nýbura (6 ECTS) – Haust 2018 

Umsjón: Helga Gottfreðsdóttir  

Markmið námskeiðsins eru að veita ljósmæðrum og hjúkrunarfræðingum tækifæri til að þróa 

þekkingu og þjálfun í skoðun og mati á nýburum. Fjallað verður um líffærakerfi og 

lífeðlisfræði nýbura, klíniskar leiðbeiningar, fyrirbyggjandi þætti, lög og reglugerðir, 

siðfræðileg álitamál o.fl. Lögð verður áhersla á þekkingu á helsu frávikum í heilsufari nýbura, 

mat á einkennum og gagnsemi og/eða aukaverkunum meðferðar. Jafnframt verður áhersla á 

öflun og úrvinnslu klíniskra gagna og að veita viðeigandi umönnun ráðgjöf og upplýsingar til 

foreldra.  Námspláss eru 20.   

 

Bundið val II á vormisseri 2019 (6 ECTS) 

Veljið námskeið merkt a) eða b). 

a) HJÚ265F Geðhjúkrun; greining og meðferð (6 ECTS)  

Umsjón: Jóhanna Bernharðsdóttir 

Í námskeiðinu verðurrík 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 þjónustform. Jafnframt verður fjallað um nokkrar helstu 

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 fyrrilestrum, umræðutímum og klínískri 

leiðsögn þar sem lögð verður áhersla á að tengja rannsóknir og kenningar við klínískt nám. 

Námsmat fer fram með klínískum og fræðilegum verkefnum. 
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EÐA 

 

b) HJÚ440F Hjúkrun langveikra (6 ECTS)  

Umsjón: Þóra Jenný Gunnarsdóttir 

Kennslan beinist að hjúkrun eftirfarandi sjúklingahópa og fjölskyldna þeirra: Hjarta-, lungna-, 

tauga-, nýrna-, smit-, stoðkerfis, meltingar- og sykursýkissjúklingum. Námskeiðið 

samanstendur af tveimur módulum. Sá almennari (3 ECTS) felur í sér sameiginleg 

viðfangsefni. Kennt verður í seminörum. Námsmat verður, klínísk ritgerð og hópverkefni. Í  

sértæka módulnum (3 ECTS) verður kennt í seminörum og vettvangsathugunum. Námsmat 

verður framsaga og stjórn umræðuhópa í klínikk. Kennsla verður að miklu leyti á höndum 

sérfræðinga í hjúkrun sem fá svigrúm í störfum á LSH til að kenna. Ábyrgð á námsmati er á 

höndum fastra kennara Hjúkrunarfræðideildar.  

 

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

Veljið námskeið merkt a), b) eða c) – ath. mismunandi einingafjöldi. 

a) 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. 

 

EÐA 

 

b) HJÚ701M Langveikir og heilbrigðisþjónustan (6 ECTS)  

Umsjón: Helga Jónsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson 

Námskeiðið skiptist í tvo þætti: 

i) Íslensk heilbrigðisþjónusta í alþjóðlegu samhengi og hjúkrun sérstaklega (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. 

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 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 réttingabaráttu þeirra og stöðu í samhengi 

samfélags- og heilbrigðisþjónustu. Líknarmeðferð fyrir fólk með langvinna sjúkdóma aðra en 

krabbamein (þessi áhersla hefur vaxið mjög á undanförnum misserum. Mikil áhersla á að 

aðgreina frá krabbameini).  
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EÐA 

 

c) HJÚ128F Kroppurinn, kynlíf og kynheilsa (10 ECTS) – Haust 2019  

Umsjón:  Sóley S. Bender  

 

Námskeiðið leggur áherslu á þrjá meginþætti sem fjalla um a) hugmyndafræði kynheilbrigðis, 

b) kynferðisþroska og kynheilbrigði mannsins yfir æviskeiðið og c) forvarnir og heilsueflingu. Í 

byrjun námskeiðs er farið í viðhorfaviðrun (sexual attitude reassessment). Farið er í 

hugmyndafræðilega þætti kynheilbrigðis er varða einstaklinginn, parasambandið og 

samfélagið. Kynferðisþroski barna, unglinga og fullorðinna er skoðaður m.t.t. einkennandi 

þátta og áhrifaþátta. Fjallað er um samspil líkama, sálar og tilfinninga mannsins hvað varðar 

skynjun hans á sjálfum sér sem kynveru og hæfni hans til að mynda náið kynferðislegt 

samband. Farið er í mikilvæga þætti varðandi kynheilsu mannsins og leiðir til að stuðla að 

kynheilbrigði hans. Þar er sérstaklega tekið mið af tjáskiptum, fræðslu og ráðgjöf á þessu 

sviði. Námskeiðið byggir á fyrirlestrum, umræðum og verkefnavinnu. Öll kennsla fer fram á 

meistarastigi. 

 

Möguleg valnámskeið (4 ECTS - 6 ECTS)  

a) HJÚ0AGF Hugræn atferlismeðferð á tímum lífsbreytinga/Transitions in life and CBT 

in nursing (Haldið í alþjóðlegu/evrópsku samstarfi)  (4 ECTS) – Vor 2019 

Umsjón:  Jóhanna Bernharðsdóttir og Hildur Sigurðardóttir   

Megintilgangur er að kynna aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar sem gagnast einstaklingum 

og hópum sem standa frammi fyrir krefjandi lífsbreytingum t.d. tengt veikindum, 

áhættuþáttum og þroskaverkefnum. Áhersla verður á umfjöllun um kenningar Meleis um 

lífsbreytingar og kenningar Beck um hugræna atferlismeðferð, sem og hagnýtingu þeirra í 

hjúkrun. 

 

b) HJÚ266F Heilbrigðisþjónusta á heimilum (6 ECTS) – Vor 2019 

Umsjón: Kristín Björnsdóttir 

Í þessu námskeiði verður fjallað um aðstæður, líðan og færni eldri fólks og langveikra sem 

búa á heimilum sínum sem eiga við heilsufarsvandamál á stríða. Gerð verður grein fyrir 

stefnu stjórnvalda, m.a. hugmyndum um farsæl öldrun og rætt verður um hrumleiki og fjórða 

aldursstigið. Fjallað verður um skipulag heilbrigðisþjónustu fyrir þessa einstaklinga þar sem 

áhersla verður lögð á samþættingu starfa ólíkra starfsgreina og milli þjónustustiga. Sagt 

verður frá skipulagi og rannsóknum á heilsueflandi heimsóknum og rætt verður um árangur 

endurhæfingar meðal eldri borgara (re-ablement). Gildi heimilisins fyrir einstaklinginn og 

fjölskyldur verður skoðað og fjallað verður um notkun tækni í umönnun.  Samstarf við 

aðstandendur verður rætt með hliðsjón af rannsóknum á sviði fjölskylduhjúkrunar og 

þverfræðilegra rannsókna á aðstæðum, líðan og álagi á aðstandendur. Fjalla verður um 

tilvistarleg viðfangsefni sem tengjast áföllum, einmanaleika og félagslegri einangrun ásmat 

algengum sál-félagslegum hugtökum eins og kvíða og þunglyndi. Loks verður hugað að 

breytingum á heilsutengdum venjum hrumra einstaklinga sem búa heima eins og mataræði, 

hreyfingu, svefni og neyslu áfengis og vanabindandi efna. 
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c) HJÚ0AFF Geðlyfjafræði fyrir fagfólk í heilbrigðisvísindum (6 ECTS) - Vor 2019 

Umsjón: Gísli Kort Kristófersson 

Þetta námskeið kynnir hugtök og þekkingu 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.  

 

d) HJÚ150F Meðferð bráðveikra I (4 ECTS) – Haust 2019 

Umsjón:  Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir 

Tilgangur þessa námskeiðs er að dýpka þekkingu hjúkrunarfræðinga á orsökum bráðra og 

alvarlegra sjúkdóma og meðferð mikið veikra sjúklinga. Í þessu námskeiði er farið í hjarta- og 

æðasjúkdóma, lungasjúkdóma, nýrnasjúkdóma, innkirtlasjúkdóma og taugasjúkdóma. Dæmi 

um efni sem tekið verður fyrir eru bráður kransæðasjúkdómur, bráð hjartabilun, taktruflanir, 

svæsinn háþrýsting, sjúkdómar í ósæð, öndunarbilun, lungnablóðrek, bráð nýrnabilun og 

bráðir fylgikvillar langvinnrar nýrnabilunar, heilablæðingar, heilablóðföll, síflog, bráðir 

innkirtlasjúkdómar og fyrstu viðbrögð við þeim, truflanir á salt- og vökvabúskap.Við 

kennsluna verður lögð áhersla á að fjalla um sjúkdómana út frá kerfisbundnu mati á 

sjúklingnum, greiningu og meðferð og  klínískar leiðbeiningar séu þær til á viðkomandi sviði. 

 

e) HJÚ149F Nýting gagna og upplýsinga í heilbrigðisþjónustu (6 ECTS) HJÚ149F – 

Haust 2019  

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.   

 

f) HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (6 ECTS) - Vor 2020 

Umsjón: Helga Bragadóttir 

Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á starfsumhverfi heilbrigðisstofnana. Hið 

síbreytilega starfsumhverfi gerir auknar kröfur til hjúkrunarfræðinga og annarra 

heilbrigðisstarfsmanna um færni í leiðtogahlutverkinu, hvort heldur er í klínísku starfi, við 

stjórnun eða kennslu. Námskeiðinu er ætlað að búa nemendur undir forystuhlutverk í starfi. 

Fjallað verður um ýmis hugtök, kenningar og hugmyndafræði forystu almennt. Enn fremur 

verður fjallað um hlutverk og hegðun leiðtoga og hlutverk leiðtoga í breytingaferlinu. Fjallað 

verður um forystuhlutverk hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta innan 

heilbrigðisstofnana og í samfélaginu, staðbundið og í alþjóðlegu samhengi, nú og til 

framtíðar. Lögð er áhersla á hnattræna framtíðarsýn og frumkvöðlahugsun. 

Kennt er í staðlotum í janúar, apríl og maí, auk vefkennslu.  
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7. Möguleg samsetning námskeiða: 

 

Misseri I: Haust 2018      

a) Fræðileg aðferð (2 ECTS) 

b) Sérhæfð fjölskylduhjúkrun (6 ECTS) 

c) Áhrifavaldar heilbrigðis eða d) Heilsufarsmat nýbura (6 ECTS) 

Samtals:  14 ECTS 

 

Misseri:  II Vor 2019 

a)  Geðhjúkrun; greining og meðferð eða b) Hjúkrun Langveikra (6 ECTS) 

Samtals 6 ECTS 

 

Misseri III: Haust 2019 

a) Klínísk viðfangsefni í öldrunarhjúkrun eða b) Langveikir og heilbrigðisþjónustan (6 ECTS)  

c) Valnámskeið: t.d. Meðferð bráðveikra I (4 ECTS) 

Samtals 10 ECTS 

EÐA 

d) Kroppurinn, kynlíf og kynheilsa (10 ECTS) 

Samtals 10 ECTS 

 

 


