
 

 
 

Maí og Júní 
28. maí  
Nýliðanámskeið                                                
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 13-15 
11. júní   
Nýliðanámskeið 
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 13-15 

15. maí - 30. júní 
Nýliðafræðsla -  netfræðsla  
Staður: eigin tölva 
 
 
 
 
 

Athugið áætlunin er birt með fyrirvara um 

breytingar.  

 

 

 

Allir viðburðir eru auglýstir         

sérstaklega. 

 

Fræðslu- 
áætlun  

vor 2019 

 

 

 

 

 

 

Námskeið 

Líknandi hjúkrun, óskir hafa komið fram 

um námskeið. Nú er verið er að vinna að 

því að útfæra það. Það eru sérfræðingarnir 

okkar í líknandi hjúkrun þær Bryndís Þór-

hallsdóttir, Harpa Kristjánsdóttir og Silja 

Jóhannsdóttir sem sjá um það.  Áætlað er 

að halda námskeiðið í vor mars eða apríl. 

 

Heilabilun - samskipti - virkni er námsefni 

sem verið er að vinna að fyrir nýja verk-

efnið í dagþjálfun. Efnið á erindi til allra 

sem starfa á hjúkrunarheimili og munum 

við gefa öðrum starfsmönnum kost á 

þessu námskeiði. Ekki er búið að útfæra 

hvernig það verður gert.   

Allar óskir um fræðslu eru vel þegnar, 

þeim er hægt  að koma á framfæri til                       

hjúkrunarforstjóra. 



Netfræðslan er ekki komin eins langt og 
við hefðum óskað okkur. Erfitt hefur verið 
að halda utan um hverjir  nýta sér 
netfræðsluna. Nú hefur verið tekin 
ákvörðun um að setja hana á heimasíðuna 
okkar hlid.is þannig að allir hafi aðgang að 
henni. Markmiðið er að setja fræðsluna 
inn um áramótin 2018-2019.  

 

Streymi og upptökur af fræðslu haldast í 
hendur við betri nettengingu og er verið 
að vinna að þeim málum nú í desember—
janúar. Þannig að vonandi fljótlega í 
byrjun ársins 2019 verði komin lending í 
þeim málum og að við getum farið að 
senda út á heimilin það sem er um að vera 
í salnum. 

 

Fræðastund er fræðsla og umræðuvett-
vangur einu sinni í mánuði fyrir stjórn-
endur, lækna og vaktstjóra á heimilum. 

    

 

Netfræðsla: 
 

1. Fræðsla fyrir nýtt starfsfólk: Hlutverk og 
framtíðarsýn ÖA, Eden hugmyndafræðin, 
Þjónandi leiðsögn, Heilabilun og samskipti, 
Grundvallarsmitgát, Rafræn sjúkraskrá, 
Þagnarskylda og persónuvernd, Verklag við  
lyfjagjafir. 
 
2. Lyfjafræðsla fyrir lyfjavaktir 

 
 

Fræðastund  
15.01 Einstaklingsmiðuð menning 
19.02 Sjúkraþjálfun á hjúkrunarheimili 
19.03 Líknandi hjúkrun 
16.04 Iðjuþjálfun á hjúkrunarheimili 
16.05 Heilabilunarráðgjafi á  
           hjúkrunarheimili 
 
 

Janúar 
Eldvarnir/borðæfing rýming 
Kennsla á heimilum/einingum 
Staður og stund auglýst  

11. janúar  
Hvernig bregðast á við ógnandi hegðun 
einstaklinga 
Rósamunda Jóna Baldursdóttir 
Lögmannshlíð  
Tími auglýstur síðar 

29. janúar 
Svefn og svefnlyfjagjöf 
Ragnheiður Halldórsdóttir 
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 13-14 
 
 
                                     Mars 
Líknandi hjúkrun 
Námskeið  
Staður og stund auglýst síðar 

19. mars, 26. mars og 2. apríl 
Hugmyndafræði ÖA –grunnnámskeið  
Eden hugmyndafræðin og Þjónandi       
leiðsögn                           
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 9-15:30  

                        

Apríl 
16. apríl 
Málstofa - kynning á verkefnum á ÖA og 
nema verkefnum  
Samkomusalur Hlíðar 
Kl. 13-15:30 
 
 
 


