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Kennari Valgerður Dögg Oddudóttir Jónsdóttir Sk.st. VAL 

 

Áfangalýsing:   

Í þessum áfanga er lögð áhersla á þá hugmyndafræði og gildi sem liggja heilbrigðisþjónustu til 

grundvallar. Fjallað verður lítillega um helstu kenningar í sögu siðfræðinnar og farið verður í ákveðin 

grunnhugtök úr siðfræði heilbrigðisþjónustunnar t.d. sjálfræði, velferð, faglegt forræði, skyldur fagfólks 

og réttindi skjólstæðinga. Áhersla er lögð á siðfræði heilbrigðisþjónustu og samskipti fagfólks og 

skjólstæðinga og einnig siðareglur þessara fagstétta skoðaðar. Spurningar á borð við; hverjar eru 

skyldur fagfólks og hver eru réttindi skjólstæðinga? Eru tækniframfarir til góðs? Hver eru helstu 

álitamál við upphaf lífs og við lok þess? Hverjar eru hugmyndir fólks um réttláta heilbrigðisþjónustu? 

o.fl. verða ræddar.   

  

Markmið:    

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:   

- Þeim gildum sem liggja mannlegri breytni til grundvallar   

- Helstu hugtökum, markmiðum og aðferðum siðfræðinnar   

- Helstu skyldum fagfólks og réttindum skjólstæðinga   

- Skilyrðum siðferðislegs sjálfræðis og réttmæti faglegs forræðis   

- Forsendum réttlátrar heilbrigðisþjónustu   

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:   

- Beita siðferðilegum hugtökum á markvissan hátt í ræðu og riti   

- Skoða siðferðileg álitamál út frá fleiri en einu sjónarhorni bæði í ræðu og riti   

- Greina og leysa úr siðferðisvanda   

- Greina frá helstu fræðihugmyndum í heilbrigðisþjónustu   

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:   

- Heimfæra þær fræðihugmyndir og hugtök sem fjallað var um í áfanganum yfir á einstök dæmi 

úr raunveruleikanum   

- Geta rökstutt hin ýmsu sjónarmið á siðferðilegum álitamálum   

- Geta tengt þær fræðihugmyndir sem fjallað er um í áfanganum við daglegt líf   

   
Námsgögn:   

- Vilhjálmur Árnason, 2003. Siðfræði lífs og dauða. Rannsóknarstofnun í siðfræði, 

Háskólaútgáfan. Reykjavík.   

- Rachels, James. 1997. Stefnur og straumar í siðfræði. Siðfræðistofnun, Háskólaútgáfan. 

Reykjavík. Örfáir kaflar skannaðir inn (ekki nauðsynlegt að kaupa).   

    
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:   

Tímabil    Námsefni   Verkefni   Vægi 
námsmatsþátta   

Vika            

3  Rachels: 1. kafli: Hvað er siðfræði?   
Grein: Hvað er siðferði? Og hvað er 
siðfræði? (af Vísindavefnum).   
  

Hugtök   Verkefni 1 (5%)  

4 - 5  James Rachels: 7. – 9. Kafli: Kant og Mill.   
  

Kenningar og 
hugtök  

Verkefni 2 (5%)   



 
Nr.: GAT-045 

Siðfræði heilbrigðisstétta - 
fjarnám (SIÐF1SA05) 

Námsáætlun (vorönn, 2023)  
Verkmenntaskólinn á Akureyri 

Útgáfa: 11 

Dags.:27.11.2019 
Höfundur: Áfangastjórar 

Samþykkt: Skólameistari 
Síða 2 af 3 

 

Gæðahandbók 09: Námsáætlanir  Prent. dags.: 13/01/2023 

  Dæmahefti  

6  
  

Kaflapróf 1    Hugtakapróf 
(10%)  
Föstudagur 3. 
febrúar 2023.  

7 – 8     Vilhjálmur: 1. kafli: Siðfræði 
heilbrigðisþjónustu.   

Virðing   
Hugtök   
  

Verkefni 3 (5%)   
Verkefni 4 (5%)  

9 – 10   Vilhjálmur: 2. kafli: Samskipti sjúklinga og 
heilbrigðisstétta.   

Sjálfræði   
Hugtök   
  

Verkefni 5 (5%)   
Verkefni 6 (5%)   

11  Vilhjálmur: 3. kafli: Ákvarðanir um meðferð og 
rannsóknir.   

Ákvarðanatökur   
Hugtök   
  

Verkefni 7 (5%)   
Verkefni 8 (5%)   

12  Kaflapróf 2    Hugtakapróf 
(10%)   
Föstudagur 24. 
mars 2023   

13 og 15  
14 - 

páskafrí  

Vilhjálmur: 4. og 5. kafli um álitamál við 
upphaf og lok lífs   

Upphaf lífs  Verkefni 9 (5%)    
    

15 - 16  Vilhjálmur: 4. og 5. kafli um álitamál við 
upphaf og lok lífs   
  

Lok lífs  Verkefni 10 (5%)   

17  Undirbúningur fyrir próf   
  

    Lokapróf (3  

Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU.   
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á námsáætlun.   
   
Námsmat   

   
Matsform:   Símat               X Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni   

Námsmatsþættir   Lýsing námsmatsþátta   Vægi   

Verkefni   10 kaflaverkefni.  
  

50%   

Kaflapróf 1  Moodle krossapróf - heima.  
  

10%   

Kaflapróf 2  Moodle krossapróf  - heima.  
  

10%   

Lokapróf   Próf úr námsefni áfangans.   
  

30%   

   Samtals:   100%   

- Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU.  

- Ljúka þarf lokaprófi svo að einkunnir fyrir önnur verkefni gildi. 

  

   
Verkefnaskil:   
 

- Allur áfanginn fer fram á kennsluvefnum Moodle – vikuleg verkefnaskil.  
- Nemendur skila verkefnum á mánudögum og fá það til baka með umsögn viku seinna, um leið 

nýtt verkefni birtist.   
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- Ef verkefni er skilað eftir settan skilafrest fá nemendur aðeins einkunn fyrir verkefnið en ekki 
með umsögn.   

- Gerð er krafa um gott málfar og stafsetningu. Nemendur eru beðnir um að lesa verkefni sín 
vandlega yfir áður en þau eru sett á vefinn og leiðrétta allar villur.   

 
 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 


