
 Diplóma í op in berri stjórn sýslu 
fyr ir stjórn end ur í heilbrigðis þjón ustu

Ex ecuti ve  diploma in  public ad ministration 
for health ad ministrators
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FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Stjórn mála fræði deild

Að stand end ur og sam starfs að il ar 
Stjórn mála fræði deild ar HÍ um nám ið eru: 
Við skipta fræði deild, Hag fræði deild, Heil brigð is-
   vís inda svið, velferðar  ráðu neyt ið, Land spít ali 
há skóla sjúkra hús, Heilsu gæsl an á höfuðborgar-
svæðinu, Lands sam band heilbrigðisstofnana, 
Fé lag for stöðumanna sjúkra húsa og Sam tök 
fyr ir tækja í velferðar þjón ustu. 
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Áhugaverður valkostur
fyr ir nú ver andi og verð andi stjórn end ur í heilbrigðisþjónustu

Frá undirritun samstarfssamnings um Diplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu 21. maí 2010. Frá vinstri: Kristín Ingólfsdóttir háskólarektor, Björn Zoëga, Þorgerður Einarsdóttir, 
Þórólfur Matthíasson, Sveinn Magnússon, Ásta Möller, Ingjaldur Hannibalsson, Gísli Páll Pálsson, Svanhvít Jakobsdóttir, Árni Sverrisson, Halldór Jónsson og Guðmundur Þorgeirsson. 

Breytt ar að stæð ur í ís lensku sam fé lagi hafa auk ið kröf ur til stofn ana sam fé lags
ins um skil virkni, mark vissa nýt ingu  mannauðs, auk in gæði þjón ustu með  lægri 
til kostn aði og vand aða máls með ferð. Það á við um stjórn end ur í heil brigð is
þjón ustu, sem eru í for ystu við inn leið ingu nýj unga í þjón ustu við skjól stæð inga 
sína um leið og þeir  þurfa að mæta kröf um um ár ang urs rík ar starfs að ferð ir í 
 rekstri og stjórn un heil brigð is stofn ana.

Stjórn end ur á heil brigð is stofn un um hafa vel flest ir að baki lang an náms fer il og 
 reynslu á sínu sér sviði t.d. í lækn is fræði, hjúkr un ar fræði, sjúkra þjálf un og lyfja
fræði svo fátt eitt sé nefnt. Marg ir  þeirra hafa lýst á huga á mögu leik um á að 
efla stjórn un ar þekk ingu sína og öðl ast  dýpri skiln ing á starfs um hverfi heil brigð
is stofn ana sem  hluti af op in ber um  rekstri.

Stjórn mála fræði deild í sam starfi við Við skipta fræði deild, Hag fræði deild og Heil
brigð is vís inda svið Há skóla Ís lands ann ars vegar, og velferðar ráðu neyt ið, Land
spít ali há skóla sjúkra hús, Heilsu gæsl an á höfuðborgarsvæðinu, Lands sam band 
heilbrigðisstofnana, Sam tök fyr ir tækja í velferðar þjón ustu og Fé lag for stöðu
manna sjúkra húsa hins veg ar hafa tek ið hönd um sam an um þró un slíks náms 
inn an Há skóla Ís lands. Stofn un stjórn sýslu fræða og stjórn mála við HÍ ann ast 
fram kvæmd sam starfs samn ings ins.

Nám ið er  hluti af meist ara náms fram boði Stjórn mála fræði deild ar. Það er þver
fag legt og lýk ur með diplóma prófi. Inn töku skil yrði eru BA eða BSpróf eða 
sam bæri legt próf. Ekki er gerð  krafa um  fyrstu ein kunn en  kjósi nem end ur að 
 halda á fram og  ljúka MPA prófi,  verða þeir að ná  fyrstu ein kunn að með al tali úr 
diplóma nám inu.

Eng in skóla gjöld eru í Há skóla Ís lands en vænt an leg ir nem end ur  greiða skrán
ing ar gjald, kr. 60.000, fyr ir há skóla ár ið 20132014.  Sækja má um  styrki til 
starfs mennta sjóða fyr ir þeim kostn aði að  hluta eða öllu  leyti, eft ir því sem 
regl ur  segja til um. 

Diplómanám í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur 
í opinberum rekstri 
Diplómanám í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í opinberum rekstri
http://www.hi.is/stjornmalafraedideild/diploma_i_opinberri_stjornsyslu_
fyrir_stjornendur_i_opinberum_rekstri

Námið er ætlað stjórnendum hjá ríki eða sveitarfélögum sem hafa manna
forráð og/eða umtalsverða rekstrarábyrgð. Námsleiðin er þó opin öðrum 
sem vilja búa sig undir þennan starfsvettvang.

Samstarfsaðilar Stjórnmálafræðideildar eru Fjármála og efnahagsráðu
neytið, Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag forstöðumanna ríkisstofn
ana. Námið er gert sem aðgengilegast öllum óháð búsetu og eru öll nám
skeið bæði boðin sem fjar og staðnám, utan eins, sem haldið er í fjórum 
helgarlotum.

Einnig í boði og hægt að taka í fjarnámi:



Mark hóp ur

Diplóma  í op in berri stjórn sýslu fyr ir stjórn end ur 
í heil brigð is þjón ustu
Ex ecuti ve  diploma in  public ad ministration for  health ad ministrators

Nám ið er ætl að stjórn end um í heil brigð is þjón ustu sem hafa manna for ráð og 
um tals verða rekstr ar á byrgð svo og þeim sem hafa hug á að  hasla sér völl á þeim 
vett vangi. Inn töku skil yrði eru BA/BS eða B.Edpróf eða sambærilegt.

Mark mið náms ins er að efla nem end ur sem stjórn end ur með sér stakri á herslu 
á við fangs efni stjórn enda í heil brigð is þjón ustu m.a. þann lag ara mma sem hún 
 starfar eft ir. Nem end ur  öðlist þekk ingu á kenn ing ar leg um bak grunni og hag
nýtri notk un  helstu stjórn un ar að ferða sem not að ar eru hjá hinu op in bera og í 
heil brigð is  þjón ustu, bæði al menn ar og sér tæk ar stjórn un ar að ferð ir m.a. á  sviði 
mannauðs stjórn un ar, fjár reiðu stjórn un ar, á ætl ana gerð ar og for ystu fræða, auk 
beit ingu að ferða heilsu hag fræð inn ar og lýð heilsu fræða. Kynnt ir  verða nýj ustu 
straum ar og stefn ur í stjórn un heil brigð is stofn ana.  

Um fang, fjarnám og tíma setn ing ar

Nám ið er 30 ein inga nám á meist ara stigi, sem sam svar ar miss er islöngu námi, en 
get ur tek ið  heilt ár sam hliða  starfi. Nám inu lýk ur með diplóma prófi í op in berri 
stjórn sýslu fyr ir stjórn end ur í heil brigð is þjón ustu. Hægt er að  hefja nám ið hvort 
sem er að  hausti eða um ára mót. Nám ið sam anstend ur af fimm nám skeið um, 
tvö að  hausti og tvö að vori, auk eins nám skeiðs, Aka dem íu fyr ir fram tíð ar
stjórn end ur heil brigð is stofn ana, sem kennt er á vormisseri. Sum nám skeið anna 
 standa til boða sem fjar nám skeið. Aka dem í an er kennd í þrem ur til fjór um lot um 
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Mark mið náms ins

Fjöl breytt ur og reynslu mik ill hóp ur 

Diplóma nám ið er þver fag legt nám á meist ara stigi og er það sam sett úr nám
skeið um úr fjór um ó lík um deild um. Nem end ur fá því tæki færi að kynn ast  fólki með 
ó líka mennt un og starfs reynslu sem á það sam eig in legt að  vilja efla fræði lega og 
hag nýta þekk ingu sína á  sviði stjórn un ar, bæði hins op in bera og á al menn um mark
aði. Nem end ur hafa starf að á ó lík um svið um hins op in bera, í ráðu neyt um, stofn
un um, sveit ar fé lög um, jafnt sem á al menn um mark aði, en  einnig koma marg ir úr 
fé lags og stjórn mála starfi, auk nem enda sem koma  beint úr BAnámi. Með  virkri 
þátt töku í kennslu stund um og hópa starfi  miðla nem end ur  reynslu  sinni og  tengja 
hana um fjöll un nám skeiða. Slíkt gef ur nám inu auk ið  gildi og eyk ur mögu leika nem
enda á að kynn ast við fangs verk efn um stjórn enda á öðr um starfs svið um. 

Öfl ug ir kenn ar ar

Kenn ar ar, sem koma úr röð um  fastra kenn ara Stjórn mála fræði deild ar, Við skipta
fræði deild ar, Hag fræði deild ar og Heil brigð is vís inda sviðs, eru fræði menn sem 
stund að hafa rann sókn ir á sín um sér svið um til  margra ára t.d. á  sviði op in berr ar 
stjórn sýslu, stjórn un ar og rekstr ar. Þeir hafa lok ið próf um frá virt um er lend um 
há skól um og eru eft ir sótt ir á lits gjaf ar stjórn valda og fjöl miðla. Við meist ara
nám ið  starfar  einnig stór hóp ur stunda kenn ara sem hafa fjöl breytta  reynslu og 
þekk ingu á sér svið um sín um og búa marg ir  þeirra yfir yf ir grips mik illi hag nýtri 
 reynslu sem nýt ist nem end um vel. 

með verk efn um á  milli og þar koma sam an þeir sem  hefja jafnt nám á  haust og 
vormiss eri. Hún er ein göngu ætl uð nem end um í diplóma námi fyr ir stjórn end ur í 
heil brigð is þjón ustu. Við fangs efn in eru val in í sam ráði við sam starfs að ila náms ins 
og eiga m.a. að end ur spegla það sem er efst á  baugi í stjórn un heil brigð is stofn
ana. Er lend ir fræði menn munu  flytja fyr ir lestra á nám skeið inu. Mark þjálf un er fyr
ir hvern og einn nem anda.

Mik il  deigla er í ís lensku sam fé lagi og upp gjör á ýms um svið um, sem mun  leiða 
til var an legra breyt inga í ís lensku sam fé lagi á kom andi tím um. Hið sama á við 
á er lend um vett vangi, þar sem nýj ar hug mynd ir koma fram og breyt ing ar ger
ast hratt.  Þessi  deigla end ur spegl ast m.a. í  starfi Stjórn mála fræði deild ar, sem og 
sam starfs deilda henn ar um diplóma nám í op in berri stjórn sýslu fyr ir stjórn end ur 
í heil brigð is þjón ustu. Deild in er í sam starfi við inn lend ar og er lend ar stofn an ir, 
sam tök og fyr ir tæki, er lenda fræði menn og há skóla.  Þetta sam starf end ur spegl
ast m.a. í  grósku í  starfi fjög urra stofn ana sem Stjórn mála fræði deild rek ur eða á 
að ild að, en það er Stofn un stjórn sýslu fræða og stjórn mála, Fé lags vís inda stofn un, 
Al þjóða mála stofn un og Rann sókn ar set ur um smá ríki. Inn an sam starfs deilda 
Stjórn mála fræði deild ar um diplóma nám í op in berri stjórn sýslu fyr ir stjórn end ur 
í heil brigð is þjón ustu  starfa jafn framt stofn an ir eins og Hag fræði stofn un og Við
skipta fræði stofn un, auk fjöl margra rann sókn ar stofn ana á  sviði heil brigð is vís inda. 
Stofn an irn ar skipu leggja  fjölda op inna við burða sem nem end ur eru hvatt ir til að 
 sækja sam hliða námi sínu. Boð ið er upp á fyr ir lestra, mál stof ur og um ræðu fundi 
um mál efni er tengj ast stjórn mál um og stjórn sýslu, en  einnig á  sviði rekstr ar og 
stjórn un ar, auk heil brigð is vís inda. 

Inn lend ir og er lend ir straum ar – opn ir fyr ir lest ar, 
nám og rann sókn ir
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Diplóma nám í op in berri stjórn sýslu fyr ir stjórn end ur 
í heil brigð is þjón ustu

Nám skeið
Diplóma nám í op in berri stjórn sýslu fyr ir stjórn end ur í heil brigð is þjón ustu er sér
stak lega skipu lögð á herslu lína í op in berri stjórn sýslu inn an Stjórn mála fræði
deild ar og er hún ein  þriggja  leiða í diplóma námi inn an deild ar inn ar. Hin ar eru 
diplóma nám í op in berri stjórn sýslu og diplóma nám í op in berri stjórn sýslu fyr ir 
stjórn end ur í op in ber um  rekstri. Lögð er áhersla á að hafa helstu námskeið í boði 
í fjarnámi.

Sem fyrr seg ir sam anstend ur nám ið af fimm nám skeið um. Þrjú  þeirra eru skyldu
nám skeið og er þar af bund ið val á  milli  tveggja nám skeiða, Op in berr ar stjórn
sýslu  og Stjórn sýslu rétt ar fyr ir stjórn end ur og starfs menn op in berra stofn ana. Hin 
tvö skyldu nám skeið in eru Inn gang ur að  rekstri og Aka dem ía fyr ir fram tíð ar stjórn
end ur í heil brigð is þjón ustu. Val nám skeið eru tvö og geta nem end ur val ið úr fjöl
breyttu úr vali nám skeiða úr þeim fjór um deild um sem eru í sam starfi um nám ið. 
Náms keið in  spanna ýmis stjórn un ar fræði leg við fangs efni m.a. á  sviði stjórn un ar 
heil brigð is stofn ana, gæða stjórn un ar, mannauðs stjórn un ar, fjár reiðu stjórn un ar, 
for ystu og breyt inga stjórn un ar, verk efna stjórn un ar og stefnu mið aðr ar stjórn un
ar, auk nám skeiða í heilsu hag fræði og lýð heilsu.

Upp bygg ing náms ins

A. Skyldunámskeið (18e) 

1. Bund ið val  milli nám skeiða í OSS111F Op in berri stjórn sýslu (6e) haust 
 og OSS204F Stjórn sýslu rétt ar fyr ir stjórn end ur og starfs menn op in berra 

stofn ana (6e) vor 
2. VIÐ103F Inn gang ur að  rekstri (6e) haust
3. OSS213F Aka dem ía fyr ir fram tíð ar stjórn end ur í heil brigð is þjón ustu (6e) vor

a. Lagarammi og stjórn kerfi ís lenskr ar heil brigð is þjón ustu og 
 heil brigð is sið fræði
b. Gæðastjórnun í heil brigð is þjón ustu
c. Hagnýt stjórntæki í opinberum rekstri, breytingastjórnun og aðferðir við 

mat á stjórnun stofnana og eininga þeirra.
d. Nýsköpun í opinberum rekstri 

B. Valnámskeið (12e)  velja tvö af eft ir far andi nám skeið um:
 
Frá Stjórn mála fræði deild:

1. OSS112F For ysta og breyt inga stjórn un í op in ber um  rekstrihlut verk stjórn
enda (6e)  haust

2. OSS210F Fjár mála stjórn un í op in ber um  rekstri (6e) vor (ekki kennt vor 2014)
3. OSS102F Mannauðs stjórn un rík is og sveit ar fé laga (6e)  haust (eða Mannauðs

stjórn un frá Við skipta deild, en ekki  hægt að  velja bæði nám skeið in)

Frá Við skipta fræði deild 
1. VIÐ210F Stefnu mið uð stjórn un (6e) vor
2. VIÐ201F Verk efna stjórn un og ráð gjöf (6e) vor
3. VIÐ102F Mannauðs stjórn un (6e)  haust (eða Mannauðs stjórn un rík is og sveit

ar  fé laga frá Stjórn mála fræði deild, en ekki hægt að  velja bæði nám skeið in)

Frá Hag fræði deild
1. HAG107F Heilsu hag fræði I (6e)  haust
2. HAG210F Þætt ir í heilsu hag fræði (6e) vor

Frá Heil brigð is vís inda sviði 
1. LÝÐ101F Lýð heilsa: Vís indi, stjórn mál, for varn ir (6e)  haust
2. LÝÐ203F Á hrifa vald ar heil brigð is – for varn ir (6e) vor

„Mér þótti námið vel skipulegt og þættir í því afar 
athyglisverðir, forvitnilegir og upplýsandi. Ekki síst 
var samtalið milli nema og kennara bráðskemmti
legt en nemarnir voru margir með mikla reynslu í 
heilbrigðisþjónustu eða opinberri stjórnsýslu. Það 
er ekki vafi í mínum huga að námið mun nýtast 
mér vel í starfi. 

Kristján Guðmundsson, heimilislæknir. Lauk dipl
óma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heil
brigðisþjónustu vor 2013.
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Skyldu nám skeið

3. Akademía fyri framtíðarstjórnendur í heilbrigðisþjónustu 
(6e) vor

Umsjón: Ásta Möller, forstöðumaður og Margrét S. Björnsdóttir aðjúnkt
Akademía fyrir framtíðarstjórnendur í heilbrigðisþjónustur er sérskipulagt nám
skeið fyrir nemendur í diplómanámi í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heil
brigðisþjónustu. Það er í fjórum lotum á tímabilinu febrúar til apríl. Tvær lotanna 
eru sameiginlegar með þeim sem eru í Diplómanámi fyrir stjórnendur opinberrar 
starfsemi. 

•	Lagarammi og stjórnkerfi íslenskrar heilbrigðisþjónustu og heilbrigðissið
fræði.

• Gæðastjórnun í heilbrigðisþjónustu.

• Hagnýt stjórntæki í opinberum rekstri, breytingastjórnun og aðferðir við mat 
á stjórnendum, stjórnun stofnana og eininga þeirra.

• Nýsköpun í opinberum rekstri.

Viðfangsefnin eru tengd störfum stjórnenda í íslenskri heilbrigðisþjónustu, en eru 
ekki hluti af öðrum skyldunámskeiðum. Þau eru valin í samstarfi við samstarfs
aðila námsins. Lögð er áhersla á að tengja viðfangsefnin því sem er ofarlega á 
baugi hérlendis og erlendis. Innlendir og erlendir fræðimenn eru fyrirlesarar og 
leiðbeinendur á námskeiðinu.  

Meginmarkmið námskeiðsins er að styrkja þátttakendur í hlutverki sínu sem 
stjórnendur í heilbrigðisþjónustu. Það verður m.a. gert með því að nemendur     
a) fái aðstoð við einstaklingsbundið mat á eigin stjórnunarhæfni, ásamt leiðsögn 
um úrbætur og þróun, með því að skoða eigin hæfni sem stjórnandi, b) fá leið
sögn við mat á gæðum heilbrigðisþjónustu með aðferðum gæðastjórnunar og 
áhættu og öryggisstjórnunar annars vegar og innleiðingu breytinga á vinnustað 
með aðferðum nýsköpunar hins vegar c) fái yfirsýn og þekkingu á lagaramma 
sem þeir starfa eftir innan heilbrigðisþjónustunnar. 

Námsmat er á formi hagnýtra verkefna sem unnin eru í og milli lotanna og tengj
ast viðfangsefnum hverrar lotu. Lögð er áhersla á hagnýtingu aðferða sem kennd 
eru og þann fræðilega og faglega grunn sem þær byggja á.

1. Bund ið val  milli nám skeiða í op in berri stjórn sýslu og stjórn
sýslu rétti fyr ir stjórn end ur og starfs menn op in berra stofn ana.
OSS111F Op in ber stjórn sýsla (6e)  haust

Kenn ari: Gunn ar  Helgi Krist ins son, pró fess or   
Í nám skeið inu er far ið yfir grund vall ar hug tök stjórn sýslu fræð inn ar, kynnt ar kenn
ing ar um skipu lags heild ir og lýst þró un stjórn sýslu fræð inn ar sem fræði grein ar. 
Fjall að er um meg in ein kenni op in berr ar stjórn sýslu á Ís landi, þar á með al mót un
ar þætti henn ar og grund vall ar upp bygg ingu. Á hersla er lögð á að  skýra í  hvaða 
skiln ingi op in ber stjórn sýsla er póli tísks eðl is og  hvaða af leið ing ar það hef ur fyr ir 
starfs hætti henn ar og upp bygg ingu

EÐA

OSS204F Stjórn sýslu rétt ur fyr ir stjórn end ur og starfs menn 
op in berra stofn ana (6e) vor

Kenn ari: Trausti Fannar Valsson, lektor
Fjall að verð ur m.a. um upp bygg ingu stjórn sýslu kerf is ins, þar á með al  stöðu 
sveita stjórna í stjórn sýslu kerf inu, þær regl ur sem  gilda um með ferð stjórn sýslu
mála hjá stjórn völd um, bæði rík is og sveit ar fé laga, um rétt al menn ings til að
gangs að upp lýs ing um hjá stjórn völd um, þagn ar skyldu starfs manna stjórn sýsl
unn ar, um raf ræna stjórn sýslu, svo og um þá grund vall ar reglu að stjórn sýsl an 
er lög bund in. Fjall að verð ur um lög mæt is regl una og heim ild stjórn valda til töku 
þjón ustu gjalda. Þá verð ur fjall að um þær leið ir sem fær ar eru fyr ir að ila til þess 
að fá stjórn valds á kvörð un end ur skoð aða. Nám skeið ið er eink um ætl að þeim, sem 
koma til með að  vinna hjá ríki eða sveit ar fé lög um, eða  þurfa að hafa í  starfi sínu 
sam skipti við stjórn völd.
Nemendur velja annað hvort námskeiðið í bundnu vali, en mega taka bæði 
(annað í vali).

2. VIÐ103F Inn gang ur að  rekstri (6e)  haust

Kenn ari: Jón Snorri Snorrason, lektor
Mark mið ið með nám skeið inu er að gefa nem end um  breiða og hald góða inn sýn 
í ýms ar for send ur og lög mál sem nauð syn legt er að  þekkja við rekst ur bæði fyr
ir tækja og stofn ana. Nám skeið ið er tví skipt þar sem ann ar hlut inn mið ar að því 
að gefa inn sýn í við fangs efni rekstr ar hag fræð inn ar og hinn hlut inn við fangs efni 
fjár mála. Það er sér stak lega snið ið að þörf um meist ara nem enda sem hafa tek ið 
fá eða eng in nám skeið í hag fræði eða stjórn un í grunn námi. Nem end ur í MS námi 
í Við skipta og hag fræði deild geta ekki nýtt ein ing ar fyr ir  þetta nám skeið sem 
 hluta af MS námi sínu.

„Það kom mér á óvart hversu hagnýtt námið 
reyndist fyrir mig í daglegu starfi sem deildarstjóri 
á bráðalyflækningadeild á Landspítalanum. Námið 
efldi mig sem stjórnanda og jók skilning minn á 
þeim kröfum sem gerðar eru til mín í starfi.“ 

Hildur Þóra Hallbjörnsdóttir, deildarstjóri hjúkrun
ar Landspítala Háskólasjúkrahús. Lauk diplóma í 
opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðis
þjónustu 2012.
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Val nám skeið
velja tvö (2) af eft ir far andi nám skeið um: 

Frá Stjórn mála fræði deild (3 nám skeið) 

OSS112F For ysta og breyt inga stjórn un í op in ber um 
 rekstrihlut verk stjórn enda (6e)  haust

Kenn ari: Margrét S. Björnsdóttir, aðjúnkt  
Að taka for ystu fyr ir breyt ing um er í vax andi mæli þátt ur í störf um stjórn enda 
hins op in bera. Um hverfi og  innra starf op in berra stofn ana hef ur  breyst um tals vert 
á und an förn um tíu til fimmt án árum og þar með hlut verk  þeirra er þar  stjórna. 
Breyt ing ar á verk efn um, aukn ar kröf ur um ár ang ur, hag kvæmni, upp taka  nýrra 
stjórn un ar að ferða, bætt tengsl við borg ar ana og auk in á hrif  þeirra á starf semi 
hins op in bera og  fleira gera nýj ar kröf ur til starfs hátta stjórn enda í op in ber um 
stofn un um. Þeir  verða í vax andi mæli að vera í for ystu breyt inga inn an stofn ana, 
tals menn gagn vart fjöl miðl um og hags muna hóp um.  Þessi  krafa nær til  æðstu 
stjórn enda, og að  miklu  leyti til milli stjórn enda.  Þessu nám skeiði er ætl að að 
búa nem end ur í op in berri stjórn sýslu und ir þenn an þátt í  þeirra fram tíð ar störf
um, á samt því að  fjalla um leið ir til þess að kom ast í for ystu störf inn an stofn ana, 
 halda þeim og  takast á við átök sem oft ast  fylgja for ystu hlut verki. Nem end ur sem 
 hyggja á önn ur störf en hjá op in ber um að il um geta  einnig haft gagn af  þessu 
nám skeiði, þótt að stæð ur þar séu aðr ar.

OSS210F Fjár mála stjórn un í op in ber um  rekstri (6e) vor
(ekki kennt vor 2014)

Kenn ari: Bolli Héðinsson, aðjúnkt  
Í nám skeið inu er fjall að um að ferð ir sem þró ast hafa um fjár mál hins op in bera, 
hvað ligg ur að baki þeim, hvern ig þær birt ast okk ur í raun veru leik an um og hvern
ig þeim er  beitt til að  takast á við við fangs efn ið. Skoð uð eru út gjöld hins op in
bera og að ferð ir við að  reyna að  stýra þeim. Fjár lög og fjár laga gerð, kenn ing ar, 

skil grein ing ar og hug mynd ir sem fram hafa kom ið á því  sviði. Tekju hlið in skoð uð, 
fram setn ing ráðu neyta og stofn ana á fjár þörf, skil virkni að ferð anna, hvað beri að 
var ast og hvað sé lík legt til ár ang urs.

OSS102F Mannauðs stjórn un rík is og sveit ar fé laga (6e) 
 haust

Kenn ari: Berglind Bára Sigurjónsdóttir, stundakennari 
Fjall að er um mannauðs stjórn un hjá hinu op in bera. Far ið er yfir lög og regl ur sem 
 gilda um rétt ar sam band op in berra starfs manna við vinnu veit end ur, sam skipti á 
vinnu mark aði og upp bygg ingu launa kerf is op in berra starfs manna. Rætt er um 
 helstu tæki og tól við mannauðs stjórn un svo sem mannauðs kerfi, að ferð ir við val á 
starfs mönn um, notk un starfs og ár ang urs mats, starfs manna sam töl og mót un og 
eft ir fylgni með starfs manna stefn um. Fjall að verð ur um sál fræði lega samn ing inn, 
ýmis vanda mál sem upp geta kom ið á vinnu stað og vinnu vernd og ör ygg is mál.

Frá Við skipta fræði deild (3 nám skeið)

VIÐ210F Stefnu mið uð stjórn un (6e) vor

Kenn ari: Runólfur Smári Steinþórsson, prófessor
Í upp hafi nám skeiðs er á hersl an á  djúpa um fjöll un um fag ið og skil grein ing ar á 
lyk il hug tök um. Mark mið ið er að nem and inn nái vel utan um þekk ing una og þau 
við fangs efni sem fag ið spann ar. Síð an er við fangs efn ið grein ing á ytra um hverfi 
fyr ir tækja og  innra um hverfi  þeirra. Mark mið ið þar er að nem end ur nái skiln ingi 
og  færni í að meta  stöðu fyr ir tækj anna, þ.m.t styrk leika  þeirra og þau tæki færi 
sem þeim bjóð ast. Þá er far ið yfir það sem ná þarf utan um í stefnu mót un fyr
ir tæk is, sér stak lega heild ar stefnu og við skipta stefnu. Að lok um er far ið yfir það 
sem trygg ir ár ang urs ríka fram kvæmd  stefnu. Nýtt ir  verða fjöl breytt ir kennslu
hætt ir; fyr ir lestr ar, um ræð ur, verk efna vinna, þar sem leit ast er við að ýta und ir 
á huga,  vikni og þátt töku nem enda.

„Námið var skemmtilegt, fyrirlesararnir voru 
undan tekningarlaust vel undirbúnir og áhugasamir 
um að koma efni fyrirlestra á framfæri. Í umræðum 
var áhugavert að heyra pælingar samnemenda 
og sjá önnur sjónarhorn en maður hafði sjálfur. 
Hópaverkefnin voru krefjandi og gefandi og gáfu 
tækifæri á að kafa dýpra í mál sem ég hafði áhuga 
á. Ég mæli sérstaklega með skyldunámskeiðunum 
opinber stjórnsýsla og stjórnsýsluréttur og kenn
urum þeirra. Mjög fræðandi og upplýsandi nám
skeið sem ég get mælt með fyrir stjórnendur í opinberum rekstri og jafnframt 
alla opinbera starfsmenn. Valnámskeiðin voru mjög áhugaverð og tengdust 
flest beint mínu daglega starfi. Ekki hægt að hafa það betra!“ 

Sveinbjörn Högnason, viðskiptafræðingur hjá Lyfjagreiðslunefnd. Lauk 
diplóma í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í heilbrigðisþjónustu 2011.

„Meist ara nám í op in berri stjórn sýslu hef ur  reynst 
mér afar vel í  starfi mínu sem stjórn andi í heil
brigð is þjón ust unni. Ég  hafði áður lok ið diplóma
námi í stjórn un og  rekstri heil brigð is þjón ustu og 
lang aði í  frekara nám til að  víkka sjón deild ar hring 
minn, sem MPAnám ið  gerði svo sann ar lega. 
Nám ið var skemmti leg  blanda af fræði leg um og 
hag nýt um grein um. Nem end ur komu víða að úr 
stjórn sýsl unni og fyr ir vik ið sköp uð ust oft mjög 
gagn leg ar um ræð ur þar sem  reynsla og  fræði 
flétt uð ust sam an.“

Vil helm ína Har alds dótt ir, framkvæmdastjóri lyf lækn inga sviðs á Lands spít
ala – há skóla sjúkra húsi, MPA 2008
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VIÐ201F Verk efna stjórn un og ráð gjöf (6e) vor

Kenn ari: Eðvald Möller, aðjúnkt 
Mark mið nám skeiðs ins er tví þætt. Í  fyrsta lagi að  kynna fyr ir nem end um  helstu 
kenn ing ar og að ferð ir sem þró að ar hafa ver ið á  sviði verk efna stjórn un ar. Tak
mark ið er að nem end ur  öðlist góð an skiln ing á  þætti verk efna vinnu og verk efna
stjórn un ar í  rekstri fyr ir tækja ann ars veg ar og  hæfni til stjórn un ar ein stakra verk
efna hins veg ar. Nem end ur kynn ast jafn framt hug bún aði og  tækni sem nýta má 
við verk efna stjórn un. Í öðru lagi að nem end ur kynn ist  heimi og  starfi ráð gjaf ar.

VIÐ102F Mannauðs stjórn un (6e)  haust

Kenn ari: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent 
Fjall að verð ur um þró un ina frá hefð bundni starfs manna stjórn un yfir til stefnu
mið ar ar mannauðs stjórn un ar.  Einnig verð ur rætt um  ferli ráðn inga og val starfs
manna auk starfs þró un ar  mannauðs og skipu lagn ing ar. Fjall að verð ur um 
frammi stöðu og  umbun starfs manna á samt starfs manna festu og kyn slóða skipi. 
Al þjóð legri mannauð stjórn un verð ur gerð skil og rædd ar  verða nýj ustu rann sókn ir 
í mannauðs stjórn un. Gert er ráð  fyrri að í lok nám skeiðs ins geti nem end ur tjáð sig 
í ræðu og riti um  helstu kenn ing ar mannauðs stjórn un ar og að nem end ur geti sýnt 
skiln ing á notk un  helstu kenn inga við stjórn un  mannauðs. Mik il vægt er því að 
nem end ur taki virk an þátt í fyr ir lestr um, um ræð um og dæma tím um.

Frá Hag fræði deild ( 2 nám skeið) 

HAG107F Heilsu hag fræði I (6e)  haust

Kenn ari: Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, lektor 
Í  þessu nám skeiði verð ur leit ast við að  þjálfa nem end ur í beit ingu hag fræði legr
ar grein ing ar á þeim vanda mál um og við fangs efn um sem tengj ast heilsu fari og 
heilsu gæslu. Hug að að ýms um að ferð um við að meta manns líf og  heilsu til fjár. 
Fjall að verð ur um fram boð og eft ir spurn eft ir heil brigð is þjón ustu og rann sókn ir í 
hag fræði á heil brigð is kerf um og um bót um á því  sviði.

HAG210F Þætt ir í heilsu hag fræði (6e) vor

Kenn ari: Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, lektor 
Mark mið  þessa nám skeiðs er að  skoða val in efni sem  þykja á huga verð frá sjón ar
hóli heilsu hag fræð inn ar. Í nám skeið inu er far ið yfir ýmsa  þætti í  rekstri heil brigð
is kerfa.  Einnig verð ur fjall að um  neyslu á vana bind andi efna, holda far, heilsu dreif
ingu, að ferð ir til þess að  leggja mat á heil brigð is þjón ustu og  fleiri  þætti.

Frá Heil brigð is vís inda sviði (2 nám skeið)

LÝÐ203F Áhrifavaldar heilbrigðis forvarnir og heilsu
efling (6e) vor

Kenn ari: Arna Hauksdóttir, lektor 
Í nám skeið inu er far ið yfir skil grein ing ar, sögu, mark mið, gild is svið, sið ferði og 
að ferð ir lýð heilsu og lýð heilsu vís inda svo og ís lensk og al þjóð leg lög og sátt mála 

sem tengj ast lýð heilsu. Nokk ur á hersla er lögð á lýð heilsu og heil brigð is vísa í 
al þjóð legu sam hengi en  einnig á ís lenska heil brigð is kerf ið, stjórn un og fjár mögn
un þess svo og sam an burð við heil brigð is kerfi ann ara  þjóða. Enn frem ur er far ið 
yfir söfn un heil brigð is upp lýs inga á Ís landi sem á al þjóða vísu og nýt ingu  þeirra til 
rann sókna og stefnu mót un ar í heil brigð is mál um.

LÝÐ203F Á hrifa vald ar heil brigð is – for varn ir (6 e) vor

Umsjón: Tryggvi Þorgeirsson, stundakennari
Stærstu áhættuþættir ótímabærra dauðsfalla svo sem hár blóðþrýstingur, tóbaks
notkun, yfirþyngd og hreyfingarleysi valda um 22 milljónum dauðsfalla árlega á 
heimsvísu. Bæta mætti allt að 5 árum við meðalaldur jarðarbúa með því að draga 
hóflega úr algengi átta algengstu áhættuþáttanna. Markmið námskeiðsins er að 
undirbúa nemendur fyrir þetta viðfangsefni og skiptast áherslur í nokkra meginþætti:

1. Áhrifavaldar heilbrigðis: Hvaða þættir hafa mest áhrif á heilsu og heilbrigði?

2. Aðferðafræði:
a) Hvernig skipuleggjum við forvarnar og heilsueflingarverkefni?
b) Hvar er hagkvæmast að byrja? Hagfræðileg greining á inngripum.
c) Hvernig höfum við jákvæð áhrif á atferli einstaklinga? Líkön í atferlisfræði, 

áhugahvetjandi samtöl, atferlishagfræði, samskiptafræði og félagsleg 
markaðsfærsla.

d) Hvernig höfum við áhrif á „kerfið“? Hagsmunagæsla (lobbyismi), bréfa
skrif til þingmanna, umfjöllun í fjölmiðlum.

3. Nánari umfjöllun um helstu viðfangsefni: háþrýsingur, sykursýki, hjarta og 
æðasjúkdomar, næring og mataræði, ofþyngd og offita, hreyfing, tóbaks
varnir, krabbamein, áfengi og vímuefni, slysavarnir, umhverfi og atvinna, 
geðrækt og sjálfsvígsforvarnir, kynheilbrigði og sjálfsmynd, sértækar lausnir 
fyrir börn og unglinga.

Framsetning: Fyrirlestrar umsjónarkennara og valinna gestafyrirlesara sem eru 
meðal fremstu sérfræðinga þjóðarinnar á sínu sviði. Lagt verður upp úr umræðum, 
virkni og þátttöku nemenda í tímum. Einnig vinna nemendur hópverkefni þar sem 
þeir kynna sér til hlítar valinn áhættuþátt og gefa tillögur að úrbótum.
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Upp lýs ing ar:

Um sókn ar frest ur um diplóma nám ið er til 5. júní eða 30. nóvember. 
Rafræn um sókn ar eyðu blöð má nálgast á heima síðu Stjórnmálafræði deild ar, 
www.stjornmal.hi.is.

Kostn að ur: Ár legt inn rit un ar gjald Há skóla Ís lands.

Nán ari upp lýs ing ar um nám ið  veita:
Elva Ell erts dótt ir, deildar stjóri s. 525 4573, 
net fang: elva@hi.is

Ásta Möller, forstöðumaður s. 525 5454, 
net fang: astam@hi.is

Skrif stofa Stjórnmálafræði deild ar er til húsa í  Gimli, geng ið í gegn um 
Odda við Sturlu götu s. 525 4573 eða 525 5445. 
Opn un ar tími: mánu d. – föstu d. 10:0012:30 og 13:0015:30. 

Kennslu skrá með nán ari upp lýs ing um er að  finna á 
heima síðu Stjórnmálafræði deild ar: www.stjornmal.hi.is 

Útgáfa: 2013–2014

 Diplóma í op in berri stjórn sýslu 
fyr ir stjórn end ur í heilbrigðis þjón ustu

Ex ecuti ve  diploma in  public ad ministration 
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