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Íófanganum er fjallað um líkamlega og geðræna sjúkdóma og lalneskt naíngiftakerfi sjúkdóma. Fjallað
er um hugtök og sjúkdóma sem tengjast innkirtlakerfi, hjarta-og æðakerfi, öndunarÍærum,
meltingarfærum, þvag- og æxlunarkerÍi. hhæUupaattlr, einkenni, orsakir, aíleiölngar og
meðíerðamöguleikar algengra sjúkdóma í fryrrnefndum líkamskerfum eru teknir til umf,öllunar.

Algengum geðröskunum eru gerð skil og Íjallað um forvarnir, einkenni og meðferð geðraskana.
Skoðuð eru tengsl umhverfis, erfða og óhættuþótta við sjúkdÓmsþrÓun þar sem vlð é.

Markmiö:

Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning ð:

. algengum fræðilegum hugtökum sem tengJast efni ófangans

. meingerðum, einkennum, orsökum, aÍleiðingum, forvörnum og meðferðarmöguleikum
algengra sjúkdóma Íinnkirtlum, hjarta og æðakerfi, öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og

æxlunarkerfi

r einkennum, orsökum, forvörnum og meðferðarmögulelkum algengra geðraskana

. tengslum sjúkdómsþróunar og lruflana ó samvægisferlum í líkama

. tengslum sjúkdómsþróunar við umhverfis og éhættuþætti

. íjölbreyltum miölum til þess aö viöhalda og þróa þekkingu sína í sjúkdómafræði

Leiknivlðmið:
Nemandi skal hafa öölast leikni í aö:

r nota algeng fræðileg hugtök sem tengjast efni dfangans

. bera saman einkenni, orsakir, forvarnir og meðferðarmöguleika algengra geðraskana

. benda ð tengsl sjúkdómsþróunar og truflana ó samvægisÍerlum Í líkama

. benda ó tengsl sjúkdóma við umhverÍis og erfðaþætii
r nota fjölbreytta miðla til þess að viðhalda og þróa þekklngu sína Í sjúkdómafræöi

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

. útskÍra meingerð, einkenni, orsakir, aÍleiðingar, forvarnir og meðferðarmöguleika algengra
sjúkdóma í innkirtlum, hjarta og æðakerfi, öndunarfaerum, meltingarfærum, þvag- og
æxlunarkerfi

r rekja tengsl sjúkdóma og umhverfis og erfðaþótta, þar sem við ó

. miðla þekkingu um sjúkdóma í innkirtlakerfi, hjarta og æðakerfi, öndunarfærum,
meltingarfærum, þvag- og æxlunarkeríi auk geðraskana é Íjölbreyttan og skapandi hótt

. bera kennsl ó algeng einkenni sjúkdóma og/eða fróvik fré eðlilegu óstandi

. tengja sjúkdómseinkenni og sjúkdómsóstand

. yÍirÍæra og nlta þekkingu í sjúkdómafræði í starfi

Nómsgögn: BogiB. lngimarsson. 1995. Sjúkdómar Ímönnum, ReykiavÍk, lðnÚ. KaÍli8-13 aö

bóðum kðflum meötöldum. Glærur kennara. Viðbótarefni af netinu og fl., aÖgengilegt ó Innu.
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Timabil
(vikunúmer)

Nómsefni {verklegt og
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi nómsmatsþótta

Skilaverkefni 1

Skilaverkefni 2

3o/o

3%

-Skilaverkefni 
3

Skilaverkefni4
Heimapróf 1

Skilaverkefni 5

Skilaverkefni 6

Skilaverkefni 7

Skilaverkefni I
Heimapróf 2

Skilaverkefni 9

Skilaverkefnil0

3o/o

3Yo

3o/o

3%

3Yo

10%

3%

10%

3%

3%

Skilaverkefni 11

Heimapróf 3

3o/o

10%

Kafli I í kennslubók glærur é
lnnu fré kennara.

Vika 3

Vika 14

Kafli 9 Í kennslubók.

Kafli9 í kennslubók.

Kafli 9 í kennslubók.

Vika 4

Vika 6

Vika 5

Kafli 10 íkennslubók.

KaÍli 11 í kennslubók

KaÍli 11 Í kennslubók

Kafli 10 íkennslubók.

Kafli 12 íkennslubók.

Kafli 13 Í kennslubók

Raíli 12 í kennslubók.

Vika 13

Póskafrí

Geðsjúkdómar

vL!" 
11

Vika 12

Vika 7

Vika 8

Vika I
Vika 10

Aætlun um

Vika 15

Vika 16

Vika 17 - 19

rferð rirlö nómsmats

Stutt heimildaritgerð

UppriÍjun fyrir próf

Lokapróf

Skilaverkefni 12

Ritgerö skilað é Turnitin

3%

10o/o

30%

Nómsmat Væ

Lokapróf

Skilaverkefni

SkriÍlegt lokapróf Í maÍ

Vikuleg verkefni ó moodle. Ef verkefni þerst innan 10 daga fró því
að það er sent þó er einkunnin reiknuð að fullu.
Tíu hæstu gilda til einkunnar,

Ritun Heimildaritgerð úr völdu efni

Heímapróf 3 heimapróf yfir önnina. Hvert próf gildir 10%. Nemendur verða að
ljúka öllum prófum ó tilsettum tíma. PróÍin veröa opin ó lnnu fré kl.
08:00- 23:59 daginn sem þau eru lögð Íyrir.

Samtals:

Annað: Nemendur þurfa aö nó lokapróÍi með lógmarkseinkunn 4 til að kléra ófangann. Ath
nemendum ber að ljúka öllum nómsmatsþóttum og gilda allir némsþættir til lokaeinkunnar.

x Lokapróf/valið lokapróf ú Lokaverkefnitl SímatMatsform:

VægiNómsmatsþættir Lysilrg nðmsmatsþóttar

10o/o

30%

100%

30%

3Ao/o
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