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Kennari: Valgerður Dögg Jóndóttir vala@vma.is 

Áfangalýsing: 
Nemendur kynnast helstu kenningum í sögu siðfræðinnar, fjallað verður um ákveðin 
grunnhugtök siðfræðinnar í víðum skilningi. Áhersla er lögð á siðfræði 
heilbrigðisþjónustu og samskipti sjúklinga og heilbrigðisstétta. Siðareglur þessara 
fagstétta eru skoðaðar. Spurningar á borð við hverjar eru skyldur fagfólks og hver eru
réttindi sjúklinga verða rökræddar. Eru tækniframfarir alltaf til góðs, hver eru helstu 
álitamál  við upphaf lífs og við lok lífs o.s.frv. eru spurningar sem einnig verða teknar 
til athugunar frá ýmsum sjónarhornum.  

Markmið:
-  Að nemendur kynnist helstu hugtökum og kenningum siðfræðinnar.
-  Að nemendur fái innsýn í ólík siðferðisleg álitamál innan heilbrigðisgeirans.
-  Að nemendur kynnist siðareglum, einkum heilbrigðisstétta.
-  Að nemendur hljóti þjálfun við að greina og takast á við siðferðileg vandamál
-  Að nemendur öðlist þjálfun í gagnrýnni hugsun og rökræðum.
-  Að nemandi verði meðvitaður um eigið gildismat og siðadóma.

Vika Námsefni (bóklegur hluti) Verkefni

5 Hugleiðingar nemenda um siðfræði Inngangsverkefni 

6 Rachels: 1. kafli: Hvað er siðfræði? 
Hugtök

Grundvallarhugtök
Verkefni 2

7 - 8  Vilhjálmur: 1. kafli: Siðfræði heilbrigðisþjónustu Verkefni 3 og 4

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

Verkefni 5 og 6

11 Undirbúningur fyrir ritgerð (+ umræður á Moodle) Skila inn beinagrind af 
ritgerð 

12 - 13 Vilhjálmur: 3. kafli: Ákvarðanir um meðferð og 
rannsóknir

Verkefni 7 og 8

14 Páskafrí

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

Verkefni 9 og 10

17 - 18 Vilhjálmur: 6. kafli: Góð heilbrigðisþjónusta 
Umræður á Moodle 

Verkefni 11

Skiladagur ritgerðar Föstudaginn 24. apríl. 
2015

Athugið: Með vikunúmer er átt við vikur ársins eins og á dagatalinu í INNU.
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Tegund Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)

Bækur Vilhjálmur Árnason, 1993. 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).

Námsmat Lýsing Vægi

Verkefni Verkefni sett inn á mánudögum á Moodle – og 
nemendur skila á föstudögum.

40%

Ritgerð Álitamál sem tengjast námsefninu rökrædd 10%

Próf Lokapróf 50%

Annað Til að ljúka áfanganum þarf að skila 10 
verkefnum af 11, ritgerð og að fá amk 4.5 á 
lokaprófi.

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á kennsluáætlun.

Verkefnaskil:
 Verkefni skal vinna af vandvirkni.
 Verkefnum skal skila á tilsettum tíma.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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