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1. Opinn og alþjóðlegur

1.1. Þverfaglegt starf

• Skapa áfram tækifæri innan HV-stofnunar fyrir 

þverfaglega samvinnu í rannsóknum og alþjóðlega 

samvinnu

• Fjölga þverdeildarverkefnum í doktorsnámi

• Fjölga þverfaglegum stöðum

• Huga að blöndun eininga í nýju húsi HVS með það 

fyrir augum að efla þverfræðilegt samstarf

• Vinna að auknu samstarfi deilda/eininga innan 

sviðs sem og við önnur fræðasvið HÍ

• Vinna að auknu samstarfi deilda/eininga þvert á 

fræðasvið til að auka námsframboð og samnýtingu 

námskeiða

1.2. Alþjóðatengsl

• Auglýsa akademísk störf á erlendum miðlum og 

fylgja eftir reglum um starfsauglýsingar 

akademískra starfsmanna erlendis

• Marka stefnu um hvenær samskipti geti farið fram á 
ensku í einingum með erlendum starfsmönnum

• Auka stuðning við erlenda kennara til að auðvelda 

aðlögun að íslensku umhverfi innan og utan vinnu. 

Samræmdri móttöku og mentorakerfi

• Auka alþjóðleg tengsl til að auka gæði, t.d. tengsl til 
að stækka klínískar rannsóknir og tryggja "best 

practice"

• Marka skýra stefnu, með þarfagreiningu og 

námsleiðaúttekt, varðandi það hvaða 

námskeið/námsleiðir eiga að vera kennd á ensku í 
framhaldsnámi 
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1. Opinn og alþjóðlegur

1.3. Nýsköpun og framfarir

• Kanna tækifæri HVS til að koma á fót rafrænum 

alþjóðlegum námskeiðum sem byggja á 

sérþekkingu HVS sem er ekki til annars staðar

• Koma á fót þverfaglegum vinnusmiðjum þar sem 
unnið er með hagnýt verkefni

• Koma á fót nýsköpunarmiðstöð í 

Heilbrigðisvísindum

1.4. Starfshæfni nemenda

• Þróa og efla þverfaglega daginn á HVS í samræmi 

við fagþróun
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1. Opinn og alþjóðlegur
Verkefni sem þarf að fylgjast með og setja mælikvarða

1.2. Alþjóðatengsl

• Hvetja fólk til að nýta rannsóknaleyfi m.a. til að 

stækka tengslanet í rannsóknarstörfum á 

alþjóðavettvangi

• Haga doktorsnáminu þannig að allir doktorsnemar 
kynni rannsóknaniðurstöður erlendis 

1.3. Nýsköpun og framfarir

• Auka sýnileika samstarfs í kennslu við atvinnulífið 

og stofnanir
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2. Sjálfbærni og fjölbreytileiki

2.1. Þekking í þágu sjálfbærs samfélags

• Auka áherslu á rannsóknir sem stuðla að sjálfbærni 

og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og heilsu

2.3. Fjölbreytt háskólasamfélag

• Áhersla á aðgengismál innan HVS

• Fjölga nemendum með gráðu utan 

heilbrigðisvísinda

2.4. Samstarf við samfélagið

• Samvinna við heilbrigðisþjónustu og fyrirtæki td

samningar við LSH, SAK, Heilsugæslu, 

Reykjalund, Hjartavernd, Matís, Lyfjastofnun ofl.
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3. Afl á grunni gæða

3.1. Notendamiðuð þjónusta

• Verkefni í tengslum við móttökumiðstöð HÍ sem 

stefnt er á að opni á haustmisseri 2022 

• Þjónusta stjórnsýslu skoðuð m.t.t. skilvirkni eins og 

t.a.m. með fleiri netföngum þar sem fleiri en einn 
einstaklingur er á bak við til að taka á móti 

fyrirspurnum og erindum 

• Einfaldara yfirlit yfir rannsóknarreikninga

• Kortleggja bestu leiðina til að auka aðgengi 

kennara að kennsluþróun og miðlun 
kennslureynslu

3.2. Gæði náms í fyrirrúmi

• Endurskoða notkun hagrænna hvata eins og 

kennsluafslátt, launaþrep m.t.t. gæða kennslu

• Skoða kosti þess að ráða kennslulektora

3.3. Vandað framhaldsnám

• Halda áfram að efla umgjörð utan um meistara- og 

doktorsnám

• Fleiri og hærri doktorsnemastyrki

• Allir doktorsnemar taki þátt í reglulegum málstofum 
(doctoral seminars)

• Innviðir vel kynntir fyrir framhaldsnemum

• Auka sýnileika MS og PhD verkefna sem eru í boði 

og sem hafa verið varin
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3. Afl á grunni gæða

3.4. Framúrskarandi vísindi

• Aukinn stuðningur við leit að styrkjamöguleikum og 

við vinnu að umsóknum í sjóði sem styrkja 

rannsóknir

• Tryggja miðlæga þjónustu um viðhald og 
endurnýjun tækja

• Efla stoðþjónustu varðandi uppsetningu 

spurningalista

• Aðstoð við skráningu eða utanumhald um leyfi fyrir 

vísindarannsóknum

• Vinna með stjórnvöldum að stofnun 

Heilbrigðisvísindasjóðs

• Ráðning sameiginlegra sérfræðinga vegna 

kjarnainnviða, með fagleg tengsl við einingar, á HV-

stofnun

3.4. Framh.

• Tryggja aðgengi sem flestra rannsakenda að 

innviðum (sérstaklega meðumsækjenda á 

Vegvísisverkefnum) 

• Kortleggja innviði sem eru til nú þegar og hafa 
sýnilegt fyrir rannsakendur

• Fjölga styrkjum og finna leiðir til að auka möguleika 

á styrkjum fyrir doktorsnema sérstaklega fyrir 

nýja/nýráðna leiðbeinendur og reyndari kennara 

með miðlungsfjölda rannsóknastiga

• Aukinn stuðningur við rekstur og uppgjör 

rannsóknaverkefna
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3. Afl á grunni gæða
Verkefni sem þarf að fylgjast með og setja mælikvarða

3.1. Notendamiðuð þjónusta 

• Koma á fundum kennsluþróunarstjóra og 

kennslustjóra HVS ásamt kennslustjóra deildar 

með nýráðnum kennurum

3.2. Gæði náms í fyrirrúmi

• Styðja við kennara að ná staðarnámi í kennslu

3.3. Vandað framhaldsnám

• Að framhaldsnemendur hafi betri aðgang að aðstoð 

tölfræðinga við gagnaúrvinnslu 

3.4. Framúrskarandi vísindi

• Kanna möguleika á að greiða fyrir opinn aðgang 

fyrir birtingar í tímaritum í efsta fjórðungi 

áhrifastuðuls hverrar fræðigreinar
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