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Kennarar:

Helga Rakel Þorgilsdóttir/HRT

Skóli:

Tæknimenntaskólinn

Skólastjóri:

Kolbrún Kolbeinsdóttir/KK

Áfangalýsing:
SKY1GN01AT – lotur

Skyndihjálp

Að auka þekkingu og færni þátttakenda í að beita á öruggan hátt einföldum aðferðum í skyndihjálp.
Að auka færni í að meta almenn einkenni algengra sjúkdóma og áverka. Að vera fær um að aðstoða
hjálparþurfi á slysstað uns hjálp berst ef með þarf.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vægi

Verklegt

Verklegar æfingar í tímum.

40%

Könnun

Lokapróf

60%

Samtals:

100%

Annað: Lotan er kennd 6 klukkustundir í tvo daga. Nemandi verður að vera viðstaddur báða
dagana alls 12 klst. Ekki er hægt að taka lotuna í tvennulagi. Í lotunni verður unnið með bókin
Skyndihjálp og endurlífgun og allt námsefni bókar notað í lotunni. Kennt verður á
Skyndihjálparappið. Nemandi verður að taka öll verkefni lotunnar til að standast lotuna. Standist
nemandinn lotuna fer kennitala og netfang nemanda inn í gagnagrunn Rauða kross Íslands og þar
getur hann nálgast skíteini og verður minntur á að rifja upp kunnáttu sína að tveimur árum liðnum.
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Verkefni

Vægi
matshl.
%

10%

1

Hjartahnoð,blástur notkun á sjálfvirku
hjartastuðtæki:
Nemandi lærir og æfir verklega
hjartahnoð, blástur og notkun á sjálfvirku
hjartastuðtæki.

2

Hliðarlega: Nemandi æfir verklega að
setja í hliðarlegu.

10%

3

Aðskotahlutur í öndunarvegi:
Nemandi æfir verklega að losa um
aðskotahlut í öndunarvegi.

10%

4

Bundið um sár: Nemandi æfir verklega
að binda um sár með og án
aðskotahluts.

10%

5

Lokapróf: Nemandi tekur lokapróf sem
er krossapróf.

60%

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður

Gæðahandbók 4.1 Námsáætlun H2018 (NAA)

