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HJÚK1AG05 Hjúkrun almenn
Í áfanganum er fjallað um sögu og hugmyndafræði hjúkrunar. Kynnt eru lög og reglugerðir sem lúta að heilbrigðisþjónustu á 

Íslandi, siðareglur sjúkraliða og hvað felst í hugtakinu fagmennska. Fjallað er um umhyggjuhugtakið, andlegar, líkamlegar og

félagslegar þarfir skjólstæðinga. Fjallað er um þætti sem hafa áhrif á líðan og breytingar á líkamsstarfsemi. Auk þess er 

fjallað um umönnun sjúklinga og þætti sem hafa áhrif á sjálfsumönnun. 

Forkröfur: Engar
Þekkingarmið:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

• sögu hjúkrunar og hugmyndafræði sem hjúkrunarstörf byggjast á

• helstu skipulagsform hjúkrunar

• umönnunarhugtakinu

• siðareglum sjúkraliða

• réttindum skjólstæðinga skv. lögum

• mikilvægi skráninga og athugana í hjúkrun

• grunnþörfum mannsins og frávikum frá þeim

• mikilvægis svefns og hvíldar

• áhrifum verkja á skjólstæðing

• fylgikvillum rúmlegunnar

• nánasta umhverfi skjólstæðings

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 Miðla sögu og hugmyndarfræði hjúkrunar

rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og trúnaðar í samskiptum við skjólstæðing

 geta tjáð sig um andlegar, líkamlegar og félagslegar þarfir skjólstæðinga

 skrá niðurstöður athugana og mælinga á viðurkenndan hátt

 fylgja leiðbeiningum í þeim tilgangi að bæta líðan skjólstæðings

 útskýra mikilvægi þess að umgangast nánasta umhverfi skjólstæðings af virðingu

 fyrirbyggja fylgikvilla rúmlegunnar

 taka þátt í samræðum um líðan skjólstæðings

 sýna faglega umhyggju

Hæfniviðmið

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

 tengja sögu og hugmyndafræði hjúkrunar við hjúkrunarstörf

 geta útskýrt tengsl andlegs, líkamlegs og félagslegs ástandi skjólstæðings við hjúkrunarþarfir hans
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 taka á móti skjólstæðingi á faglegan hátt

 gera grein fyrir ábyrgð sjúkraliða í hjúkrun

 eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti við skjólstæðinga og samstarfsfólk

 sýna fagmennsku í orði og verki.

Vika Námsefni (bóklegur hluti) Verkefni

35- 
37.

Lota 1: Kynning, lausnarmiðuð aðferð, skilgreiningar 
hugtaka, íslenska heilbrigðiskerfið, hjúkrunarheit, siðareglur
sjúkraliða og samvinna

Verkefni f. hverja viku

38- 
49.

Lota 2: Sjúkrastofnanir og saga hjúkrunar, innlagnir, 
skráning hjúkrunar, þarfakenning Maslows, kenning 
Virginiu, samskipti, umhyggjukenningin og trúnaður og 
þagnarskyldan.

Verkefni f. hverja viku

40- 45 Lota 3: Eðlileg virkni og vellíðan, sjálfsbjargargeta og ADH,
persónuleg hirðing, svefn og hvíld, virkni og  of einhæft 
umhverfi.

Verkefni f. hverja viku

46.- 
47.

Lota 4: Áhrif hreyfingar og hreyfingarleysis, fylgikvillar 
rúmlegu, lífsmörk, líkamshiti, sótthiti og meðferð, 
öndunarfæri og öndun.

Verkefni f. hverja viku

48- 
49.

Lota 5: Næring, vökva og saltjafnvægi, losun úrgangsefna 
frá þvagfærum, losun úrgangsefna frá meltingarvegi, 
ógleði,uppköst, verkir og verkjameðferð.

Verkefni - vökvaskrá

Námsmat og vægi námsþátta:   

Námsmat Lýsing Vægi

Skriflegt Annarpróf um miðja önn
 Lokapróf í desember

20%

45%

Ritgerð Í nóvember 15%

Skilaverkefni 6-8 verkefni lögð fyrir. Mat er byggt á skilum verkefna 20%

Athuga: Nemandi þarf að ná 4,0 úr lokaprófi í desember til að 
ljúka áfanga og aðrir þættir námsmats séu metnir

Athuga: ef aðstæður breytast gæti ég þurft að endurskoða áætlunina og réttur til þess er áskilinn.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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