
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplómanám  

í öldrunar- og heimahjúkrun  

32 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 (20 ECTS) ............................................................................................................ 3 

Valnámskeið (12 ECTS) .................................................................................................................. 4 

 

 

 



 

1 
 

1. Námslýsing 

Við hönnun þessarar námsleiðar var tekið mið af þekkingu um helstu viðfangsefni sem 

hjúkrunarfræðingar sem starfa í öldrunar- og heimahjúkrun nota. Námið er skipulagt þannig 

að hægt sé að stunda það með vinnu. Jafnframt verður hvatt til þess að nemendur tengi 

námsverkefni starfsvettvangi sínum og að þeir nýti klínískar leiðbeiningar og skilgreindar 

starfsaðferðir þar sem það á við. Þeir möguleikar sem felast í upplýsingatækni til að styðja 

við klínískt starf verða skoðaðir. Lögð verður áhersla á einstaklings- og fjölskyldumiðaða 

hjúkrun og skipulag heilbrigðisþjónustu. 

2. Námsnefnd 

 Kristín Björnsdóttir prófessor, kristbj@hi.is (umsjón) 

 Ingibjörg Hjaltadóttir dósent, ingihj@hi.is (umsjón) 

 Margrét Guðnadóttir, teymissstjóri heimahjúkrunar í Hlíða- og Laugarneshverfi, 

Margret.Gudnadottir@reykjavik.is  

 Inga Valgerður Kristinsdóttir, sérfræðingur í heimahjúkrun hjá Heilsugæslu Höfuðb.sv, 

Inga.Valgerdur.Kristinsdottir@heilsugaeslan.is  

 Guðrún Dóra Guðmannsdóttir aðjúnkt,  gudrundg@landspitali.is, gdg@hi.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. Diplómanámi lýkur með prófskírteini, sem 

staðfestir að nemandi hafi lokið diplómanámi í öldrunar- og heimahjúkrun og reiknast 

meðaleinkunn nemandans vera vegið meðaltal eininga úr þeim námskeiðum sem nám hans 

samanstendur af. Lágmarkseinkunn í námskeiðum í diplómanámi skal vera 6,0. Lengd 

diplómanáms er tvö ár en náminu í heild skal vera lokið innan þriggja ára. Námshraði 

nemenda skal vera í samræmi við auglýsta námskrá og framboð. Einingar úr diplómanámi 

fást metnar í meistaranámi í hjúkrunarfræði í samræmi við reglur deildar. 

 

 

 

 

 

mailto:kristbj@hi.is
mailto:ingihj@hi.is
mailto:Margret.Gudnadottir@reykjavik.is
mailto:Inga.Valgerdur.Kristinsdottir@heilsugaeslan.is
mailto:gudrundg@landspitali.is
mailto:gdg@hi.is


 

2 
 

5. Markmið og fyrirkomulag 

Markmið 

Með þessu námi er leitast við að efla hæfni hjúkrunarfræðinga til að takast á við hin 

fjölbreyttu og jafnframt flóknu verkefni sem felast í störfum þeirra. Með því er brugðist við 

breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar og fjölgun þeirra sem búa við fjölþætt og flókin 

heilsufarsvandamál. 

Fyrirkomulag  

Námskeið verða kennd í staðlotum og í fjarkennslu eftir því sem möguleikar 

upplýsingatækninnar leyfa. Leitast verður við að auðvelda nemendum að taka þátt í náminu 

samhliða vinnu. Hvatt verður til hópvinnu og lögð verður áhersla á þátttöku nemenda í 

fyrirlestrum með verkefnum sem þeir geta undirbúið. Nánari útfærsla fyrirkomulags hvers 

námsmisseris mun liggja fyrir með góðum fyrirvara. 

Námsmat 

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

Hæfniviðmið námsleiðar 

Þekking: 

1. Nemandi hefur þekkingu og skilning á fræðasviðum öldrunar- og heimahjúkrunar.  

2. Nemandi hefur þekkingu og skilning á líkamlegum og sálfélagslegum þáttum er 

tengjast eldra fólki og langveikum. 

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

viðurkenndra starfsaðferða og rannsókna, við hjúkrun og skipulagningu þjónustu við 

eldra fólk og langveika. 

Leikni: 

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

öldruðum og langveikum. 

2. Nemandi hefur færni til að greina og skýra klínísk gögn og töluleg gögn er varða 

gæði. 

3. Nemandi er fær um að setja fram og veita viðeigandi hjúkrunarmeðferð fyrir fjölveika 

og deyjandi aldraða einstaklinga. 

Hæfni: 

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

skipulagningu og framkvæmd  á þjónustu við aldraða einstaklinga. 

2. Nemandi ber virðingu fyrir reynsluheimi aldraðra skjólstæðinga og fjölskyldna þeirra 

og er fær um að vera talsmaður þeirra.  

3. Nemandi getur miðlað þekkingu til nemenda, samstarfsfólks og almennings um 

öldrunarhjúkrun og heimahjúkrun.   
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6. Námskeið 
 

Skyldunámskeið 20 ECTS og valnámskeið 12 ECTS 

 

 Skylda  20 ECTS Valnámskeið 12 ECTS 

Haustmisseri 

2018 

HJÚ140F Fræðileg aðferð (2 e) 

 

HJÚ0ADF Sérhæfð fjölskylduhjúkrun (6 e) 

HJÚ341F Hjúkrun sjúklinga með krabbamein (6 e) 

HJÚ701M Langveikir og heilbrigðisþjónustan (6 e) 

LÝÐ104F Áhrifavaldar heilbrigðis, forvarnir og 

heilsuefling (6 e) 

HJÚ0AHF Leiðsögn og kennsla á vettvangi (6 e) 

Vormisseri 2019 HJÚ266F Heilbrigðisþjónusta á 

heimilum (6 e) 

HJÚ440F Hjúkrun langveikra (6 e) 

HJÚ259F Stjórnun í heilbrigðisþjónustu (6 e) 

HJÚ265F Geðhjúkrun; greining og meðferð (6 e) 

HJÚ0AFF Geðlyfjafræði fyrir fagfólk í 

heilbrigðisvísindum (6 e) 

Haustmisseri 

2019 

HJÚ141F Klínísk viðfangsefni í 

öldrunarhjúkrun (6 e) 

HJÚ149F Nýting gagna og upplýsinga í 

heilbrigðisþjónustu (6 e) 

Vormisseri 2020 HJÚ263F Líknarmeðferð (6 e) HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (6 e)  

 

Skyldunámskeið (20 ECTS) 

HJÚ140F Fræðileg aðferð (2 ECTS) – Haust 2018 

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.  

 

HJÚ266F Heilbrigðisþjónusta á heimilum (6 ECTS) – Vor 2019 

Umsjón: Kristín Björnsdóttir 

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

búa á heimilum sínum og eiga við heilsufarsvandamál að stríða. Rætt verður um farsæla 

öldrun, hrumleika, fjórða aldursstigið og mikilvægi endurhæfingar. Fjallað verður um skipulag 

heilbrigðisþjónustu fyrir þessa einstaklinga þar sem áhersla verður lögð á samþættingu starfa 

ólíkra starfsgreina og milli þjónustustiga. 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. Fjallað verður um tilvistarleg 

viðfangsefni sem tengjast áföllum, einmanaleika og félagslegri einangrun ásamt algengum 

sálfélagslegum 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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HJÚ141F Klínísk viðfangsefni í öldrunarhjúkrun (6 ECTS) – Haust 2019 

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. 

 

HJÚ263F Líknarmeðferð (6 ECTS) – Vor 2020 

Umsjón: Erna Haraldsdóttir 

Í námskeiðinu er fjallað um líknarmeðferð þar sem áhersla er á lífsgæði sjúklinga með 

ólæknandi sjúkdóma og fjölskyldna þeirra sem og meðferð við lífslok. Farið verður í 

hugmyndafræði líknarmeðferðar og fjallað um líknarmeðferð ólíkra sjúklingahópa. Lögð er 

áhersla á mat og meðferð algengra einkenna, sorg, siðferðileg álítamál og samskipti. 

 

Valnámskeið (12 ECTS) 

Haust 2018 

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 meðferðarforms og þróun styrkleikamiðaðra meðferða fyrir einstaklinga 

og fjölskyldur.  

 

HJÚ341F Hjúkrun sjúklinga með krabbamein (6 ECTS)  

Umsjón: Sigríður Zoëga 

Í námskeiðinu verður fjallað um hjúkrun sjúklinga með krabbamein. Fjallað verður um mat og 

meðferð bráðra og algengra vandamála og einkenna tengd meðferð krabbameina, 

sálfélagslegan stuðning við sjúklinga og aðstandendur þeirra, endurhæfingu og eftirlifendur 

(survivors). Lögð er áhersla á fræðslu til sjúklinga og aðstandenda, virka þátttöku í meðferð 

og sjálfsumönnun, svo þeir geti tekist á við sjúkdóminn og meðferð hans innan sem utan 

stofnana. Fjallað er um siðferðileg álitamál í tengslum við meðferð krabbameinssjúkra. Í 

kennslu er lögð áhersla á nýtingu rannsókna og klínískra leiðbeininga til að veita gagnreynda 

meðferð.  
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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 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).  

 

LÝÐ104F Áhrifavaldar heilbrigðis, forvarnir og heilsuefling (6 ECTS)  

Umsjón: Jóhanna Eyrún Torfadóttir 

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. 

 

HJÚ0AHF Leiðsögn og kennsla á vettvangi (6 ECTS)  

Umsjón: Hrund Scheving Thorsteinsson 

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

síbreytilega starfsumhverfi gerir enn meiri kröfur til hjúkrunarfræðinga um færni í 

leiðtogahlutverkinu, hvort heldur er í klínísku starfi, við stjórnun eða kennslu. Námskeiðinu er 

ætlað að búa nemendur undir forystu- og leiðbeinendahlutverk í starfi hjúkrunarfræðinga. 

Farið er í lykilþætti leiðsagnar nemenda og nýráðinna hjúkrunarfræðinga á vettvangi. 

Fjallað verður um lykilhugtök fullorðinsfræðslu og náms á vettvangi, s.s. samskipti við 

nemendur, samþætting fræða og starfs, þætti sem hafa áhrif á nám og kennslu á vettvangi 

og sérstöðu klínísks námsumhverfis. Mismunandi aðferðir við leiðsögn og kennslu eru 

kynntar. 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Vor 2019 

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 hlutum. 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 í 

formi framsaga og stjórn umræðuhópa í klínik. 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.  

 

HJÚ259F Stjórnun í heilbrigðisþjónustu (6 ECTS) 

Umsjón: Helga Bragadóttir 

Í námskeiðinu öðlast nemandi þekkingu, skilning og færni í stjórnun í heilbrigðisþjónustu með 

áherslu á hlutverk stjórnenda, mannauðsstjórnun, teymisvinnu, vinnuumhverfi, þjónustu við 

sjúklinga, gæði og öryggi. Leitast er við að taka fyrir hagnýt viðfangsefni 

heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi og í alþjóðlegu samhengi í nútíð og framtíð og þannig efla 

fræðilega og hagnýta hæfni nemandans. Námskeiðið er kennt í samstarfi við University of 

Minnesota School of Nursing í Bandaríkjunum. 

Sveigjanlegt nám með staðlotum og vefkennslu. 

 

HJÚ265F Geðhjúkrun; greining og meðferð (6 ECTS) 

Umsjón: Jóhanna Bernharðsdóttir 

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 hópa, aldraðra, skólabarna), áhættuþætti 

geðheilbrigðis og mismunandi þjónustuform. 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 fyrirlestrum, 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. 

 

HJÚ0AFF Geðlyfjafræði fyrir fagfólk í heilbrigðisvísindum (6 ECTS) 

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.  
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Haust 2019 

HJÚ149F Nýting gagna og upplýsinga í heilbrigðisþjónustu (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.   

 

Vor 2020 

HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (6 ECTS) 

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 þeirra 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.   


