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Áfanga-
markmið/ 
viðfangs-
efni:

Meginmarkmið:  Að nemendur öðlist þekkingu á algengum 

líkamlegum sjúkdómum, geðrænum röskunum og áhrifum þeirra.

Áfangalýsing 
Í áfanganum er fjallað um líkamlegt og sálrænt sjúkdómsástand. 
Farið er í sjúkdóma í innkirtlakerfi, hjarta-og æðakerfi, 
öndunarfærum, meltingarfærum, þvag- og æxlunarkerfi. Algengum 
geðsjúkdómum og geðröskunum er gerð skil. Fjallað er um samspil 
líkamlegrar og andlegrar líðanar. Leitast er við að skýra einkenni 
sjúkdóma út frá lífeðlisfræðilegum breytingum sem verða við röskun 
á líkamsstarfsemi. Latnesk sjúkdómaheiti eru útskýrð með tilvísun í 
líffæra-og lífeðlisfræði. Meingerð, einkenni, orsakir og 
meðferðarmöguleikar hinna ýmsu sjúkdóma skoðaðir. Fjallað er um 
afleiðingar sjúkdóma á virkni einstaklingsins og félagslega stöðu. 
Rætt er um tengsl lífshátta og þróun sjúkdóma. 

Tegund Námsgögn 

Kennslubók  Bogi B. Ingimarsson. 1995. Sjúkdómar í mönnum, Reykjavík, Iðnú.

Kafli 8-13 að báðum köflum meðtöldum.  Glærur kennara.

Viðbótarefni af netinu og fl.

Námsmat Lýsing Vægi

Skriflegt próf Lokapróf í desember 60%

Annarpróf Próf á önninni. Ef nemandi mætir ekki í hlutapróf
færist vægi prófsins yfir á lokapróf.  

15%

Frammistaða á 
önn 

Kynning á geðsjúkdómum 5%

Frammistaða á 
önn

Skapandi fræðsla, útbúin skapandi og 
skemmtileg fræðsla um ákv. viðfangsefni

5%

Frammistaða á 
önn

Heimaverkefni 2- 3 15%

Ná þarf 40% árangri í lokaprófi til að vetrareinkunn reiknist með til 
hækkunar. Ath. nemendum ber að ljúka öllum námsmatsþáttum.
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Vika Námsefni 

34 – 37 Hjarta- og æðasjúkdómar, blóðsjúkd. 9. kafli.  

38 – 40 Verknám 14. sept – 2.okt.

41 – 42 Innkirtlasjúkdómar. 8. kafli.

42 – 43 Öndunarfærasjúkd. 10. kafli.

44 – 45 Meltingarfærasjúkd. 11. kafli.

46 – 47 Sjúkdómar í þvagfærum. 12. kafli.Sjúkdómar í æxlunarfærum. 13. kafli.

48 Geðsjúkdómar

49 Upprifjun undirbúningur fyrir próf

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU.

Réttur til breytinga áskilinn

19. ágúst 2015.

________________ __________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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