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HAN

Áfangalýsing; lyflækninga- og skurðlækningahjúkrun:

Vinnustaðanámið fer fram á almennri deild á sjúkrahúsi s.s. skurð- og lyflækningadeildum. Nemandinn
vinnur jafnframt verkefni tengt viðfangsefnum vinnustaðanámsins. Kennari áfangans, 
sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. 
Nemandinn fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða og öðlast þjálfun í þeim. Í upphafi tímabils
setur nemandinn sér persónuleg og fagleg markmið um vinnustaðanámið. Á meðan á vinnustaðanámi 
stendur skal nemandinn fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.

Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
athöfnum daglegs lífs (ADL) við umönnun sjúklinga á sjúkrahúsum
viðurkenndum reglum um smitgát og sýkingavarnir
fylgikvillum rúmlegu
faglegri umhyggju og samskiptum í hjúkrunarstörfum
mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi sjúklings
mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem notuð eru í hjúkrunarstörfum
skráningu hjúkrunar
mikilvægi þagnarskyldu
réttindum sjúklinga samkvæmt lögum
undirbúningi sjúklings fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir
mikilvægi forgangsröðunar í hjúkrunarstörfum
sýnatökum og meðferð sýna

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
meta sjálfsbjargargetu og þarfir sjúklingins í athöfnum daglegs lífs
vinna eftir reglum um smitgát og sýnatökur
sýna sjúklingi faglega umhyggju í hjúkrun
taka þátt í að mæla og skrá algengar athuganir hjá sjúklingum
nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á viðeigandi hátt
taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
forgangsraða eigin störfum
vinna samkvæmt hjúkrunarferli
útskýra mikilvægi þagnarskyldu og réttindi sjúklinga
taka þátt í hjúkrun sjúklinga fyrir og eftir aðgerðir og rannsóknir

Hæfniviðmið:
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og geta rökstutt hana
geta tekið þátt í hjúkrun sjúklingi fyrir og eftir aðgerð og rannsóknir
virða og rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og trúnaðar við sjúkling
sýna hæfni í samskiptum við sjúklinga og samstarfsfólk
sýna faglega umhyggju í hjúkrun
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Áfangalýsing; sérdeildir:

Vinnustaðanámið/verknámið fer fram á sérdeildum s.s. gjörgæsludeildum, kvennadeild, 
endurhæfingardeildum, líknardeildum, geðdeildum eða heilsugælustöðvum og í heimahjúkrun. Kennari
áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi 
sjúkraliðanema. Nemandinn skal skipuleggja hjúkrunarstörf sín í samvinnu við leiðbeinanda og geta 
yfirfært bóklega þekkingu á hjúkrunarviðfangsefni sem hann vinnur við á deildinni. Nemandinn skal fá 
þjálfun í því að vinna sjálfstætt, sýna frumkvæði og forgangsraða verkefnum sínum með þarfir 
skjólstæðinga að leiðarljósi. Nemandinn fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða. Í upphafi 
tímabils setur nemandinn sér persónuleg og fagleg markmið um verknámið. Á meðan á verknámi 
stendur skal nemandinn fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.

Þekkingarviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
mikilvægi heildrænnar hjúkrunar
helstu þáttum sem hafa áhrif á heilsu og lífsgæði skjólstæðinga
helstu hjálpartækjum sem notuð eru í hjúkrunarstörfum
mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi skjólstæðinga
mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem notuð eru á ofangreindum deildum
sjálfsákvörðunarrétti og réttindum sjúklinga samkvæmt lögum við ákveðnar aðstæður.

Leikniviðmið:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
sýna skjólstæðingum og aðstandendum virðingu og faglega umhyggju
nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á ofangreindum deildum á viðeigandi hátt
taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
sýna frumkvæði í verknámi þegar það á við
skrá og vinna samkvæmt hjúkrunarferli

Hæfniviðmið:
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur 
aflað sér til að:
velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og geta rökstutt hana
virða trúnað við skjólstæðinga og aðstandendur
sýna hæfni í samskiptum og samstarfi við skjólstæðinga, aðstandendur þeirra og samstarfsfólk
leggja sitt af mörkum í þverfaglegri samvinnu
hjúkra sjúklingum við margbreytilegar aðstæður

Tilhögun verklega námsins á   haust  önn 2020  

Verknámstímabilið er frá 14. september – 2. október (15 vaktir).

 Hver nemandi hefur sinn tengil/tengla á hverri vakt og skal fylgja honum 
og/eða fyrirmælum hans. Tengill og deildarstjóri bera ábyrgð á að útvega 
nemandanum námstækifæri inni á deildinni.

 Æskilegast er að nemandi sé á morgunvöktum en taki 2-3 kvöldvaktir ef tengill
er einnig á kvöldvakt. Á sumum deildum verða nemar að taka fleiri kvöldvaktir 
ef aðstæður á deildinni krefjast þess en nemandi skal aldrei taka fleiri en 5 
kvöldvaktir á tímabilinu án samráðs við umsjónarkennara áfangans. 
Næturvaktir eru ekki viðurkenndur námstími. Röðun nema á tengla og á vaktir 
er í höndum tengils og deildarstjóra. Allt „hringl“ með vaktir er óæskilegt.
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Nokkur mikilvæg atriði sem vert er að hafa í huga.

 Nemendur sem fara á FSA á  Akureyri mæta í kennslustofu 2. hæð FSA  14. 
september kl. 10 þar sem nemendur hitta kennara áfangans. Þar verður farið yfir
kennsluáætlunina, nemendur fá skápalykla og verður síðan fylgt á deildir. 
Nemendur sem eru á öðrum stöðum mæta samkvæmt upplýsingum á skjalinu um
niðurröðun nemenda. 

 Munið að mæta stundvíslega á vaktir og það er 100% mætingarskylda í verklegu 
námi. Ef einhver forföll verða, látið deildina alltaf vita og sendið kennara 
tölvupóst.

 Nemendur eiga ekki  að skipta vöktum nema brýna nauðsyn beri til og þá alltaf í 
samráði við tengil og/eða deildarstjóra.

 Ef það eru „dauðir“ tímar á deildinni nýtið þá t.d. við að afla ykkur heimilda fyrir 
verkefni, kynnið ykkur lesefni á deildunum, spjallið við sjúklinga, biðjið einhvern á 
deildinni að sýna ykkur eitthvað sem þið hafið áhuga á að vita meira um, farið yfir 
vökvadælur og önnur tæki og tól og svo frv.. „Dauður“ tími er ekki frí! Notið 
þessar fáu vaktir sem þið hafið inni á deildunum vel.

 Kennarar mun koma eða hafa samband símleiðis við deildarnar og hitta/heyra í 
nemendum og leiðbeinendum á meðan verknámið stendur yfir. Ef það kemur 
eitthvað upp á í verknáminu vilja kennarar fá að vita af því og þið getið alltaf haft 
samband við okkur ef eitthvað er að eða ykkur vantar upplýsingar.

 Munið að taka með ykkur vinnuskó, auðkennikortið og/eða pennavasann. 

Námsmat.

Mat á verklegu námi á deild (35%): Í lok verknámsins er gefin einkunn (staðið eða 
fallið) fyrir námið á deildinni og er hún gefin sameiginlega af tengli, deildarstjóra og 
umsjónarkennara á sérstöku eyðublaði (ferilbók). Fái nemandi staðið hefur hann náð 
35% af áfanganum en fái nemandi einn kross í reitinn „óviðunandi“ er nemandi 
fallinn í áfanganum. Leiðbeinendur gera miðannarmat í samráði við kennara um mitt 
tímabilið (6-8 vakt). Lokamat fer fram í lok verknámsins. 

Ferilbókina (6%) (matsblað) eiga nemendur að mæta með á fyrstu vakt og afhenda 
leiðbeinanda sínum hana. Þar eiga markmiðin að fara inn og munið að láta kvitta 
fyrir með upphafsstöfum viðkomandi og dagsetningu ef þið eruð að gera eitthvað af 
þeim verkþáttum sem eru í ferilbókinni. Bætið við verkþáttum þar sem við á. 
Ferilbókin á alltaf að vera til staðar á deildinni þannig að það sé alltaf hægt að kvitta 
fyrir í hana. Nemendur verða að vera svolítið vakandi fyrir því sjálfir að kvittað sé fyrir 
í bókina, sérstaklega ef tengill er ekki á vaktinni. 

Markmiðin á nemandi að vera búinn að setja sér þegar hann kemur á vakt 16. 
september og þarf þá að sýna leiðbeinenda sínum þessi markmið. Markmiðin eiga 
að vera lýsandi og a.m.k. fimm markmið, bæði persónuleg og fagleg markmið. 
Horfið á markmið áfangans og sjúklingahóp deildarinnar þegar þið eruð að setja 
ykkur markmiðin. Mikilvægt er að tenglarnir sjái þessi markmið ykkar þannig að þeir 
séu betur meðvitaðir um það sem þið viljið leggja áherslu á. Nemendur bera ábyrgð á
því að koma ferilbók til kennara. 
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Sjálfsmat (4%): Nemandi metur sig einnig sjálfur og fær tækifæri til að bera saman
sitt eigið mat saman við mat deildarinnar á sameiginlegum fundi með tengli og 
umsjónarkennara í lok verknámsins (á Akureyri). Munið að vera búin að gera 
sjálfsmatið þegar lokamatið fer fram.

 Dagbók (25%): Nemandi heldur dagbók á verknámstímabilinu þar sem fært er inn 
hvað hann hefur gert á hverri vakt, hvernig það gekk og metur eigin framfarir í starfi. 
Nemandi velur svo að fjalla um þau verk sem hann hefur ekki gert áður eða sjaldan, 
auk þess að fjalla um a.m.k. eitt verk/atvik/hugleiðingu yfir daginn og hvernig hann 
upplifði það. Nemandi segir frá hvernig honum leið við ákveðnar aðstæður hvort sem 
þær voru skemmtilegar eða leiðinlegar, sorglegar eða ánægjulegar. Nemandi setur 
fram samantekt í lokin þar sem nemandi greinir frá helstu framförum og hvernig 
nemanda fannst skjólstæðingarnir upplifa það sem nemandinn gerði fyrir þá.

Í upphafi dagbókar skal nemandi setja markmiðin fimm með veru sinni á deildinni 
og meta (í lok verknáms) hvort þessum markmiðum hafi verið náð, útskýrið hvernig 
hvert markmið fyrir sig náðist. Ef markmiðin hafa ekki náðst þarf það líka að koma 
fram og þá af hverju.  Dagbókinni á að skila til kennara   viku   eftir að verknámi líkur  . 
Skilið dagbókinni í hólf umsjónarkennara í VMA (notið línubil 1,5 og leturgerð 12, 
hafið forsíðu þar sem nafn ykkar kemur fram).

Efnisatriði sem hægt er að hafa til hliðsjónar við markmiðagerðina og 
dagbókarfærslurnar  :  
Hjúkrun fullorðinna, mótttaka, samskipti, langvinnir sjúkdómar, undirbúningur, eftirlit, rannsóknir, 
aðgerðir, fylgikvillar, magasonda, dreypi, dropateljarar, umbúðir, dren, leggir, þvagpoki, sjúkraþjálfun, 
iðjuþjálfun, hjálpartæki. Heildræn hjúkrun, þverfaglegt samstarf, aðlögun, endurhæfing, umhyggja, 
samvinna, trúnaður, forgangsröðun, fagmennska.

Einstaklings verkefni (30%)

Verkefnið er kynning á deildinni; þar þarf að koma fram hvers konar starfsemi er á 
deildinni, segja frá sjúklingahópnum, helstu sjúkdómum/aðgerðum/rannsóknum og 
fjalla um hjúkrunina tengt því, s.s. form hennar eða út frá einhverri ákveðinni 
kenningu. Fjalla þarf um fimm hjúkrunargreiningar sem notaðar eru á deildinni og 
lýsa hjúkruninni sem tilheyrir þeim út frá heimildum. Einnig að greina frá verksviði 
sjúkraliða á deildinni og hvernig skipulagið er á deildinni, segja frá starfsstéttum sem 
vinna með sjúklinginn. Greina frá sem flestu sem gerir starfið þar faglegt, s.s. 
hjúkrunarskráningin, hvaða fræðsla er veitt á deildinni og koma inn á hvernig það 
nýtist sjúkraliðum. Einnig má taka stuttt viðtal t.d. við deildarstjóra eða sjúkraliða á 
deilidinni til þess að setja inn í og styðja við áherslur í verkefninu. 

Markmið
 Að nemandi geti skýrt frá heildrænni hjúkrun á þeirri deild sem hann er á. 
 Að nemandi geti horft gagnrýnum augum á faglega þætti sem hann verður 

vitni að. 
 Að nemandi geti nýtt sér fræðilega þekkingu sína og notkun heimilda í 

samantekt sinni um viðfangsefnið.
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Ýmis atriði sem hafa ber í huga

 Verkefnið á að vera um 6 blaðsíður með línubili 1,5, leturstærð 12, setjið inn 
blaðsíðutal og efnisyfirlit. Þið skiptið verkefninu niður í kafla þar sem við á, 
hafið inngang og lokaorð þar sem þið komið fram með ykkar eigin skoðanir út 
frá umfjöllun ykkar í verkefninu. Þið hafið annars frekar frjálsar hendur með 
uppsetninguna. Frumleiki er af hinu góða en hann verður að eiga við og vera 
innan þeirra marka sem heimildaritgerð setur.

 Leggið áherslu á „réttar“ heimildir og notið þær rétt. Rökstuðningur með 
heimildum léttir ykkur hreinlega verkefnavinnuna. Heimildirnar mega vera úr 
bókum, tímaritum, og af Netinu en munið að vera gagnrýnin á heimildirnar, 
eruð þið örugglega með nýjar og réttar upplýsingar? 

 Allar heimildir sem þið notið í verkefninu eiga að koma fram í heimildaskrá, 
samkvæmt APA. Það er ágætt að hafa það í huga að allar heimildir sem þið 
notið verða þeir sem lesa verkefnið að geta nálgast á einhvern hátt með því að
skoða heimildaskrána. 

Nemandi þarf að standast verklega námið og skila feril-og dagbók ásamt verkefni til að 
ljúka áfanganum. 

Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: x Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Verklegt nám Á heilbrigðisstofun/sjúkrastofnun 35%

Ferilbók Setja sér markmið með verknáminu fyrir tilsettan tíma, fylla 
út verkþætti í ferilbók.

6%

Sjálfsmat (í 
ferilbók)

Gera sjálfsmat á eyðublað sem fylgir ferilbókinni, fyrir 
lokamatið.

4%

Dagbók Skrifa dagbók um upplifun, líðan og verkþætti, sjá lýsingu. 25%

Verkefni Skriflegt verkefni, sjá lýsingu hér fyrir ofan 30%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
Annað: Verkefnum skal skilað á tilsettum tíma, verkefni lækkar um hálfan fyrir hvern virkan dag sem fer 
fram yfir skiladag. Ekki er tekið við verkefnum viku eftir skiladag.
Kennarar áskila sér rétt til breytinga.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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