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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

HJÚK2TV05 

Kennari Sigríður Rós Jónatansdóttir  sigridur.jonatansdottir@fss.is  

Viðtalstími Þriðjudagar kl. 13:00-13:40 

Kennsluefni Hjúkrun fullorðinna, Hjúkrun 2. Þrep, Iðnú  

Áfangalýsing Fjallað er um helstu hjúkrunarkenningar og tengsl þeirra við starfsvettvang. 
Fjallað er um hjúkrunarferli og faglega hjúkrunarskráningu. Fjallað er um 
hjúkrun sjúklinga með bráða- og langvinna sjúkdóma sem tengjast eftirtöldum 
kerfum: hjarta- og æðakerfi, öndunarkerfi, meltingakerfi, þvag- og kynkerfum. 
Fjallað er um hjúkrun sjúklinga með illkynja sjúkdóma. Í áfanganum er lögð 
áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við skipulagningu og framkvæmd 
hjúkrunar. 

HJÚK2TV05 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Heimavinna 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur hlutapróf 4 x 1,5 klst. 6 klst. 

Ritgerðarvinna 6 klst 6 klst 

Undirbúningur f. lokapróf 6 klst. 6 klst. 

Lokapróf  2 klst. 2 klst. 

Alls  110 klst. = 5 fein* 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að fá vinnueinkunn metna.  
Til að standast áfangann má ekki hafa fleiri en 10 fjarvistir og vetrareinkunn 7,5 
eða hærri. Athugið átt er við raunmætingu sem þýðir að ekki skiptir máli hver 
ástæða fjarvistarinnar er (veikindi, vottorð, leyfi eða annað). 
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Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund! Huga vel að persónulegum 
sóttvörnum, virða fjarlægðartakmarkanir og sótthreinsa snertifleti eftir 
tíma 
 

 

Heiti Vægi 

2 Moodle próf 10% 

1 hlutapróf 15% 

Virkni í tímum 10% 

Verkefni 15% 

Ferilmappa 10% 

Lokapróf 40% 



Virðing, samvinna og árangur 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• helstu hjúkrunarkenningum og tengslum 
þeirra við starfsvettvang  

• mikilvægi hjúkrunarskráningar  
• áhrifum bráðs og langvinns heilsubrests á 

sjálfsmynd og líðan skjólstæðinga  
• hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í hjarta- 

og æðakerfi, öndunarkerfi, meltingarkerfi, 
þvagkerfi og kynkerfi 

• helstu einkennum illkynja sjúkdóma í þeim 
líffærakerfum sem fjallað er um í lýsingu 

• undirbúningi og eftirmeðferð vegna 
rannsókna og skurðaðgerða 

• þverfaglegri teymisvinnu í meðferð 
skjólstæðinga  

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem 
hann hefur aflað sér til að: 

• meta hjúkrunarþarfir langveikra, bráðveikra 
og mikið veikra 

• meta áhrif bráðs og langvinns heilsubrests á 
sjálfsmynd og líðan skjólstæðinga  

• beita viðeigandi hjúkrunarmeðferð fyrir og 
eftir aðgerðir og rannsóknir sem tengjast 
ofangreindum sjúkdómum  

• beita ólíkum vinnubrögðum við smitgát eftir 
eðli sjúkdómsástands  

• leiðbeina skjólstæðingum með athafnir 
daglegs lífs með tilliti til áhrifa 
sjúkdómsástands á sjálfsbjargargetu og 
heilsu  

• veita sjúklingum með alvarlega sjúkdóma og 
aðstandendum faglega umhyggju og 
stuðning  

• bregðast við algengum aukaverkunum 
meðferðar vegna illkynja sjúkdóma  

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• sýna skjólstæðingi og aðstandendum 
stuðning og umhyggju  

• greina á milli mismunandi hjúkrunarþarfa 
langveikra, bráðveikra og mikið veikra  

• útskýra áhrif bráðs og langvinns 
heilsubrests á sjálfsmynd og líðan 
skjólstæðinga  

• vinna eftir viðurkenndri 
hjúkrunarskráningu  

• velja milli ólíkra vinnubragða við smitgát 
eftir eðli sjúkdómsástands  

• leiðbeina skjólstæðingum með athafnir 
daglegs lífs með tilliti til áhrifa 
sjúkdómsástands á sjálfsumönnun og 
heilsu  

• undirbúa og annast um skjólstæðinga fyrir 
og eftir rannsóknir og aðgerðir sem 
tengjast ofangreindum sjúkdómum  

• útskýra algengar aukaverkanir meðferðar 
vegna illkynja sjúkdóma 

 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

- Námsefni er þjappað saman vegna vinnustaðarnáms.  
- Athugið að vegna núverandi ástands í þjóðfélaginu geta orðið 
breytingar á þessari áætlun með litlum eða engum fyrirvara. 

 
 
 
 



Virðing, samvinna og árangur 
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Kennsluvikur   Áætluð yfirferð námsefnis   Verkefni/skil 

1. vika 

6. - 8. janúar 
HJÚK2HM05 

 

2. vika 

11. - 15. janúar 
HJÚK2HM05 

 

3. vika 

18. - 22. janúar 
HJÚK2HM05 

 

4. vika 

25. - 29. janúar 
HJÚK2HM05 

 

5.vika 

1-5 febrúar 
HJÚK2HM05 

 

6. vika 

8. - 12. febrúar 
HJÚK2HM05 

 

7. vika 

15. - 19. febrúar 
HJÚK2HM05 

 

8. vika 

22. – 26. febrúar 
HJÚK2HM05 

 

9. vika 

1. - 5. mars 
15. kafli Hjúkrun sjúklinga með mjaðmarbrot Hjúkr. verk 

10. vika 

8. - 12. mars 
16. kafli Hjúkrun sjúklinga með beinþynningu Hjúkr. verk 

11. vika 

15. - 19. mars 

17. kafli Hjúkrun sjúklinga með 

gigtarsjúkdóma 
Hjúkr. verk 

12. vika 

22. - 26. mars 

Páskafrí 

18. kafli Dauðhreinsaðar aðferðir 

19. kafli Hjúkrun einstaklinga með sár 

Moodle próf III        

26.mars 

Hjúkr. verk 

13. vika 6.- 9. apríl 
20. kafli Hjúkrun sjúklinga með verki og 

Upprifjun 
Hjúkr. verk 

14. vika 

12. - 16. apríl 
Vinnustaðanám  

15. vika 

19. - 23. apríl 

Sumard. fyrsti 

Vinnustaðanám  

16. vika 

26. - 30. apríl 
Vinnustaðanám 

Moodle próf IV      

30.apríl  

17. vika 

3. - 6. maí 
Verkenavinna og Kaflapróf II 

Kaflapróf II    

Skil á ígrundun 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 
Sigríður Rós Jónatansdóttir 


