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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

SJÚK2GH05 

Kennari Sigríður Rós Jónatansdóttir sigridur.jonatansdottir@fss.is 

Viðtalstími  Þriðjudaga kl. 13:00-13:40 

Kennsluefni Fjölritað efni frá kennara 

Áfangalýsing Farið verður yfir ákveðin sjúkdómseinkenni út frá lífeðlisfræðilegum 
breytingum sem verða í líkaman manna við samvægistruflanir og 
sjúklegt ástand. Einnig verður farið yfir hvernig hægt er að draga úr 
einkennum eða fyrirbyggja samvægistruflanir og sjúklegt ástand með 
breytingum á lífsvenjum. Farið verður yfir einkenni, orsakir, afleiðingar 
og meðferðarmöguleika algengra sjúkdóma í innkirtlum, hjarta og 
æðakerfi, öndunarfærum. Meltingarfæru, þvag og æxlunarkerfi og 
orsakir og meðferðarmöguleika algengra geðrænna sjúkdóma og 
geðraskana. 
 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Heimavinna 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. kaflapróf 3 x 2 klst.   6 klst. 

Undirbúningur f. lokapróf 12 klst. 12 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. 
Að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum getur nemandi áunnið sér rétt til að 
láta vinnueinkunn gilda sem lokaeinkunn í áfanganum: Færri en 10 
fjarvistir í raunmætingu og vetrareinkunn 7,5 eða hærri. Athugið að ekki 
skiptir máli hver ástæða fjarvistarinnar er (veikindi, þar með talin 
vottorð, leyfi eða annað). 

 

 

 

Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund! Huga vel að persónulegum 
sóttvörnum, virða fjarlægðartakmarkanir og sótthreinsa snertifleti eftir 
tíma 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Athugið að vegna núverandi ástands í þjóðfélaginu geta orðið 
breytingar á þessari áætlun með litlum eða engum fyrirvara. 

  

Heiti Vægi 

4 Moodlepróf 20% 

2 Tímapróf 30% 

Lokapróf 50% 



Virðing, samvinna og árangur 
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Þekking: 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• algengum fræðilegum hugtökum sem 

tengjast efni áfangans 

• meingerðum, einkennum, orsökum, 

afleiðingum, forvörnum og 

meðferðarmöguleikum algengra sjúkdóma 

í innkirtlum, hjarta-og æðakerfi, 

öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og 

æxlunarkerfi 

• einkennum, orsökum, forvörnum og 

meðferðarmöguleikum algengra 

geðraskana 

• tengslum sjúkdómsþróunar og truflana á 

samvægisferlum í líkama 

• tengslum sjúkdómsþróunar við umhverfis-

og áhættuþætti 

• fjölbreyttum miðlum til þess að viðhalda 

og þróa þekkingu sína í sjúkdómafræði. 

Hæfni: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem 

hann hefur aflað sér til að: 

• útskýra meingerð, einkenni, orsakir, 

afleiðingar, forvarnir og meðferðarmöguleika 

algengra sjúkdóma í innkirtlum, hjarta-og 

æðakerfi, öndunarfærum, meltingarfærum, 

þvag- og æxlunarkerfi 

• rekja tengsl sjúkdóma og umhverfis-og 

erfðaþátta, þar sem við á 

• miðla þekkingu um sjúkdóma í innkirtlakerfi, 

hjarta-og æðakerfi, öndunarfærum, 

meltingarfærum, þvag- og æxlunarkerfi auk 

geðraskana á fjölbreyttan og skapandi hátt 

• bera kennsl á algeng einkenni sjúkdóma 

og/eða frávik frá eðlilegu ástandi 

• tengja sjúkdómseinkenni og sjúkdómsástand 

• yfirfæra og nýta þekkingu í sjúkdómafræði í 

starfi. 

 Leikni: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• nota algeng fræðileg hugtök sem tengjast 

efni áfangans 

• gera grein fyrir meingerðum, einkennum, 

orsökum, afleiðingum, forvörnum og 

meðferðarmöguleikum algengra sjúkdóma 

í innkirtlum, hjarta-og æðakerfi, 

öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og 

æxlunarkerfi 

• bera saman einkenni, orsakir, forvarnir og 

meðferðarmöguleika algengra 

geðraskana 

• benda á tengsl sjúkdómsþróunar og 

truflana á samvægisferlum í líkama 

• benda á tengsl sjúkdóma við umhverfis-

og erfðaþætti 

• nota fjölbreytta miðla til þess að viðhalda 

og þróa þekkingu sína í sjúkdómafræði 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Ónæmis - og vessakerfi  

2. vika 
11. - 15. janúar 

Ónæmis - og vessakerfi  

3. vika 
18. - 22. janúar 

Öndunarkerfi  

4. vika 
25. - 29. janúar 

Öndunarkerfi Moodle próf I 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Meltingarkerfi  

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Meltingarkerfi Moodlepróf II 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Innkirtlakerfi  

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Innkirtlakerfi Kaflapróf II 

9. vika 
1. - 5. mars 

Hjarta-og æðakerfi  

10. vika 
8. - 12. mars 

Hjarta-og æðakerfi Moodlepróf III 

11. vika 
15. - 19. mars 

Þvag-og kynkerfi  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Geðraskanir Moodlepróf IV 

13. vika 
6. - 9. apríl 

Geðraskanir Kaflapróf II 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Vinnustaðanám  

15. vika 
19. - 23. apríl 

Sumard. fyrsti 

Vinnustaðanám  

16. vika 
26. - 30. apríl 

Vinnustaðanám  

17. vika 
3. - 6. maí 

Upprifjun og yfirferð Skil á verkefnum  

Lokapróf 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Sigríður Rós Jónatansdóttir 

 

 


