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Kennari María Albína Tryggvadóttir Sk.st. MAL.
Netfang kennara: maria@vma.is

Áfangalýsing:   Í áfanganum er fjallað um hjúkrun sjúklinga fyrir og eftir 

skurðaðgerðir. Fjallað er um rannsóknir, smitsjúkdóma og hjúkrun sjúklinga eftir slys. 

Gerð er grein fyrir ástandi sem getur leitt til missis líkamshluta og fjallað er um breytta 

líkamsímynd. 

Markmið:   Meginmarkmið áfangans er að nemandi öðlist þekkingu á hjúkrun 

sjúklinga sem gangast undir skurðaðgerðir.  Einnig að nemandi þekki síbreytilegar 

hjúkrunarþarfir sem tengjast heilsubresti og breyttri líkamsímynd eftir skurðaðgerðir.

Sjá nánar um áfangamarkmið í námskrá sjúkraliðanáms.

Námsgögn:   Stuðningshefti (selt á skrifstofu skólans).

Verkefni:   2-3 verkefni sem unnin eru a.m.k. að hluta til í kennslutíma, nánari 

upplýsingar á önninni. 

Námsmat og vægi námsþátta:   

Námsmat Lýsing Vægi

Skriflegt Lokapróf í annarlok. Lágmarkseinkunn 4,5 til að 
aðrir matsþættir gildi. 

60,00%

Hlutapróf Hlutapróf, I og II  (10% + 10%) 20,00%

Frammistaða á 
önn

Verkefnavinna, virkni og mæting. 20,00%

Annað Til að námsþáttur gildi til lokaeinkunnar þarf 
nemandi að ná 4,5 á lokaprófi. 
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Áætlun um yfirferð:

Vika Námsefni (bóklegur hluti) Verkefni

34.-37. 
vika

Innlögn á sjúkrahús, undirbúningur og rannsóknir 
(blóðrannsóknir, myndgreiningar og speglanir).

Meðferð við verkjum, æðaleggir og fylgikvillar 
skurðaðgerða.
Gerviliðir.
Svæfingar og deyfingar.

Hlutapróf I

38.-40. 
vika

Nemar í verklegu námi (19.09.11 - 07.10.11).

41.-43. 
vika

Skurðaðgerðir, blóðgjöf, kerar, sog, 

Sár og sárameðferð.  Umbúðir, sýkingar, smitgát. 

44.-46. 
vika

Blæðingar og lost.
Gervilimir, gervibrjóst, draugaverkir og 
líkamsímynd.
Stóma og sondunæring.

Hlutapróf II

47.-48. 
vika

Höfuðáverkar, slys, líffæragjafir og 
líffæraígræðsla. Upprifjun f. próf. 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á yfirferð námsefnis.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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