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Áfangalýsing:  
Farið er yfir uppbyggingu almenns sjúkrahúsfæðis og helstu gerðir af sérfæði. Nemendur læra 
grunnaðferðir í matreiðslu sérfæðis, semja matseðla (dags-/vikumatseðla) fyrir allar helstu gerðir af 
sérfæði á heilbrigðisstofnunum og reikna út næringargildi þeirra með hjálp tölvuforrits. Nemendur 
breyta matseðlum almenns fæðis í matseðla fyrir sérfæði, semja innkaupalista og gera vinnuáætlanir. 
Fæðutengdar ráðleggingar Embættis landlæknis um mataræði og næringarefni eru hafðar að 
leiðarljósi við skipulagningu matseðla. Nemendur þjálfast í að áætla magn, skammtastærðir o.fl.  
 
Markmið:  
Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
● samsetningu dags- og vikumatseðla fyrir sérfæði 
● að aðlaga uppskriftir að viðkomandi sérfæði 
● útreikningi á næringargildi sérfæðis með hjálp tölvuforrits 
● gerð innkaupalista og áætlun skammtastærða fyrir sérfæði 
● gerð tíma- og vinnuáætlana 

Leikniviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● vinna með réttar forsendur sérfæðis 
● setja saman dags- og vikumatseðla fyrir sérfæði 
● aðlaga uppskriftir að viðkomandi sérfæði 
● reikna út næringargildi sérfæðis 
● gera innkaupalista og áætla skammtastærðir 
● gera tíma og vinnuáætlanir 

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

● semja matseðla fyrir sérfæði út frá gefnum forsendum 
● tjá sig á skapandi og ábyrgan hátt um fagleg málefni og rökstyðja niðurstöður sínar 

Námsgögn:  
Sérfæði bókleg, Höfundar: Fríða Rún Þórðardóttir og Margrét Sigríður 
Sigurbjörnsdóttir. útgáfuár 2019 
Sykursýki af tegund 2 Ráðleggingar um mataræði: landspitali.is 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunú
mer/lotu
númer 

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmatsþátta 

vika  36 
4. sept. 

 
Forsendur þess að gefið er almennt- og 
létt fæði með breyttri áferð( M1, M2) 
Þykkfljótandi fæði(mauk M3) Einkenni 
allra tegunda fljótandi fæðis, hvenær 
og hvernig það er notað.(F1, F2, ÞF) 
Hvað er orku og próteinbætt fæði? 
Líffræðilegar forsendur fyrir því að gefa 
slíkt fæði og helstu útfærslur. 
Lesa bls. 5-35 
 

 
Matseðill 1 
fyrir orku og 
próteinbætt 
fæði. 
Verkefni . 
Sjúkrahúsfæði. 
 

Matseðill 1 10 % 
 
Skriflegt verkefni 
á Innu 
spurningar um 
sjúkrahúsfæði 
10 % 

vika 39 
25. 
sept. 

Helstu sjúkdómar í meltingarvegi, 
sykursýki, offita og orkuskert fæði. 
bls.37-62 

 Matseðill 2 
fyrir orkuskert 
fæði. 
Verkefni 4. 5% 
um 
lífstílssjúkdóma 
 

Matseðill 2 10% 
 
Spurningar úr 
efninu 5% 

vika 42 
16. okt. 

Hjarta og æðasjúkdómar, nýrnabilun og 
PKU. Fæði vegna þvagsýrugigtar. 
bls. 83-95 
 

 Matseðill 3 
fyrir saltskert og 
saltsnautt fæði. 
Könnun úr efninu 
20 % 
 

Matseðill 3,  
10 % 
Miðannarkönnun 
20 % 

vika 45 
6. nóv. 

Ofnæmi, óþol og skyldir sjúkdómar. 
Munur á ofnæmi og óþoli, farið yfir 
helstu óþols- og ofnæmisvalda í fæði. 
Undirbúin kynning nemenda í síðustu 
lotunni 
 

Glútensnautt 
fæði. greinargerð 
10% 
 

Greinargerð um 
ofnæmisfæði. 
 10 % 

vika 48 
27. 
nóv. 

Kynningar nemenda á lokaverkefnum  lokaverkefni  
25 % 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

3 Matseðlar, 
paraverkefni 

Matseðill fyrir orku og próteinbætt fæði, matseðill fyrir 
orkuskertfæði, matseðill fyrir saltskert og saltlaust fæði  
10 % hvert 

30% 

3 
Einstaklingsverk
efni á Innu 

Verkefni um sjúkrahúsfæði, verkefni um lífstílssjúkdóma, 
verkefni um ofnæmisfæði 10, 5 og 10 % 
 

25% 

Könnun Miðannarkönnun á Innu 20% 
Lokaverkefni Glærukynning og fyrirlestur á völdu efni sem tengist 

sérfæði, paraverkefni 
25% 

 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
 
Annað: Verkefni: Lokaverkefni, fyrirlestur/glærukynning 
Verkefnið felst í að fjalla um eitthvert tiltekið sérfæði og hvaða sjúkleika er verið að 

meðhöndla. Það þarf að útbúa 14 glærur með texta, myndum og upplýsingum á öðru 

formi. Athugið það verður að vera einhver texti. Fyrsta glæran: 1) Heiti áfangans 2) 

Verkefni um sérfæði og sjúkdóm(nafn) 3)Nafn verkefnisins 4) Nafn höfundar Á öftustu 

glæru þurfa að koma fram að minnsta kosti tvær til þrjár heimildir. Getur verið vefslóð, 

bók sem þið hafið lesið, viðtal við heimildarmanneskja. 

 

 

 

 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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