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Námsgögn:
Hjúkrun 2. Þrep. Hjúkrun fullorðinna. Iðnú 2015.
Ljósrit, greinar, glærur

Lýsing:
Fjallað er um umhyggjuhugtakið og sjálfumönnun ásamt helstu hjúkrunarkenningum og tengslum
þeirra við starfsvettvang. Fjallað er um hjúkrunarferli og faglega hjúkrunarskráningu. Fjallað er um
hjúkrun sjúklinga með bráða og langvinna sjúkdóma sem tengjast eftirtöldum kerfum: hjarta- og
æðakerfi, öndunarkerfi, meltingarkerfi og þvag- og kynkerfum. Fjallað er um hjúkrun sjúklinga með
illkynja sjúkdóma.
Í áfanganum er lögð áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við skipulagningu og framkvæmd
hjúkrunar.

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Að nemandi hafi öðlast þekkingu og skilning á :
- helstu hjúkrunarkenningum og tengslum þeirra við starfsvettvang
- umhyggjuhugtakinu og sjálfsumönnun
- hjúkrunarferlinu og verklegum aðferðum við aðhlynningu
- mikilvægi hjúkrunarskráningar
- áhrifum bráðs og langvinns heilsubrests á sjálfsmynd og líðan skjólstæðinga
- hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í hjarta og æðakerfi, öndunarkerfi, meltingarkerfi, þvag- og
kynkerfum
- helstu einkenni illkynja sjúkdóma í þeim líffærakerfum sem fjallað er um í lýsingu
- umgengni við sjúklinga af erlendum uppruna
- þverfaglegri teymisvinnu í meðferð skjólstæðinga
- viti hvernig hægt er að efla heilbrigði og virkni aldraðra og auka lífsgæði þeirra. Þekki helstu
breytingar sem verða með hækkandi aldri.

Kennsluhættir:
Áfanginn er kenndur í dreifnámi þar sem nemendur stunda námið í fjarnámi og mæta jafnframt í
staðbundnar lotur á önninni. Fjarnámið fer fram í gegnum vefkerfi skólans; INNU. Á fimmtudögum
fá nemendur sent kennslubréf í INNU með leiðbeiningum og í flestum tilvikum líka verkefni.
Nemandi skal skila verkefnum vikunnar í sérstaka skilamöppu í INNU eða samkvæmt leiðbeiningum
kennslubréfs. Alls verða verkefnin 10 talsins og þar af skulu nemnedur leysa a.m.k. 8 þeirra. Engar
undanþágur verða veittar frá þessari skilaskyldu.
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Námsmat:
Skriflegt próf verður í lok annar og gildir það 40%. Verkefnavinna á önn gildir 60% af lokaeinkunn.
Til að standast áfangann þarf að skila tilskyldum fjölda verkefna með lágmarkseinkunn 4,5.
Jafnframt þarf að standast lokapróf með lágmarkseinkunn 4,5.
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Námsmatsþættir

Vika

Dags.

Námsþættir

1

30/8-5/9
Staðlota
1

Kynning á námsefni
Hjúkrun og undirstöður hennar – Kafli 1

2

6/9-12/9

Almenn hjúkrun – Kafli 2

Verkefni 1

Sjálfsumönnun – Kafli 3

Verkefni 2

Umhyggja við heilbrigðisstörf – Kafli 4

Verkefni 3

Hjúkrunarferlið og verklegar aðferðir við aðhlynningu – Kafli 5 og 6

Verkefni 4

Fagleg umgengni við sjúklinga af erlendum uppruna – Kafli 7

Verkefni 5

Hjúkrun einstaklinga með hjarta- og æðasjúkdóma – Kafli 8

Verkefni 6

Hjúkrun sjúklinga með lungna- og öndunarfærasjúkdóma – Kafli 9

Verkefni 7

Hjúkrun einstaklinga með sjúkdóma í meltingarvegi – Kafli 10

Verkefni 8

Hjúkrun einstaklinga með nýrnabilun – Kafli 11

Verkefni 9

Hjúkrun einstaklinga með þvagfærasjúkdóma – Kafli 12

Verkefni 10

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13/919/9
Staðlota
2
20/926/9
27/93/10
4/1010/10
Staðlota
3
11/1017/10
18/1024/10
25/1031/10
1/117/11
Staðlota
4
8/1114/11
15/1122/11
Staðlota
5
3/127/12
10/1214/12

Heilsuvernd aldraðra – Efni frá kennara
Námsmatsdagar
Námsmatsdagar

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

