
 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

Stjórnmálafræðideild
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FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Stjórn mála fræði deild

Samstarfsaðilar um námið eru Stjórnmálafræðideild, Hjúkrunarfræði
deild og Viðskiptadeild.
Samráðshóp þeirra skipa fulltrúar Heilbrigðisráðuneytis, Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, Landlæknisembættis, Landsspítala, Samtaka 
fyrirtækja í velferðarþjónustu og Landsamtaka heilbrigðisstofnana.
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Áhugaverður valkostur
fyr ir nú ver andi og verð andi stjórn end ur í heilbrigðisþjónustu

Breyttaraðstæðurííslenskusamfélagihafaaukiðkröfurtilstofnanasamfélags
insumskilvirkni,markvissanýtingumannauðs,aukingæðiþjónustumeðlægri
tilkostnaði og vandaða málsmeðferð. Það á við um stjórnendur í heilbrigðis
þjónustu,semeruíforystuviðinnleiðingunýjungaíþjónustuviðskjólstæðinga
sínaum leiðogþeir þurfaaðmætakröfumumárangursríkarstarfsaðferðir í
rekstriogstjórnunheilbrigðisstofnana.

Stjórnenduráheilbrigðisstofnunumhafavelflestiraðbakilangannámsferilog
reynsluásínusérsviðit.d.ílæknisfræði,hjúkrunarfræði,sjúkraþjálfunoglyfja
fræðisvofátteittsénefnt.Margir þeirrahafaáhugaátækifærumtilaðefla
stjórnunarþekkingu sínaogöðlast dýpri skilning á starfsumhverfi heilbrigðis
stofnanasemhlutaafopinberumrekstri.

Stjórnmálafræðideild, Hjúkrunarfræðideild og Viðskiptafræðideild hafa 
nú endurskipulagt Diplómanám í opinberri stjórnsýslu fyrir stjórnendur í 
heilbrigðisþjónustu, sem Stjórnmála fræðideild hefur boðið frá árinu 2010.
Námið er þverfaglegt og ætlað stjórnendum í heilbrigðisþjónustu, sem hafa
eða vilja undirbúa sig undir það að hafa mannaforráð og rekstrarábyrgð.
Markmiðnámsinseraðeflanemendursemstjórnendurmeðsérstakriáhersluá
viðfangsefniogaðstæðurstjórnendaíheilbrigðisþjónustu.

Námiðer hluti afmeistaranámsframboðiStjórnmálafræðideildar.Þaðerþver
faglegt og lýkur með diplómaprófi. Inntökuskilyrði eru BA eða BSpróf eða
sambærilegtpróf.Ekkiergerðkrafaumfyrstueinkunnenkjósinemendurað
haldaáframogljúkaMPAprófi,verðaþeiraðnáfyrstueinkunnaðmeðaltaliúr
diplómanáminu.

Stjórnmálafræðideildmeturalltnámiðinnhjásér,kjósinemandiaðhaldaáfram
oguppfylliskilyrðiuminngöngu.ÍHjúkrunarfræðideildogViðskiptafræðideild
erumargarólíkarmeistaranámslínurogverðaumsóknirummatánámskeiðum
metnarhjáþeimdeildummeðhliðsjónafþeim.

EnginskólagjölderuíHáskólaÍslandsenvæntanlegirnemendurgreiðaskrán
ingargjald, kr. 75.000, fyrir háskólaárið 2019–2020. Sækja má um styrki til
starfsmenntasjóða fyrir þeim kostnaði að hluta eða öllu leyti, eftir því sem
reglursegjatilum.

Verkefnisstjórn Diplómanámsins
Stjórnmálafræðideild, Hjúkrunarfræðideild og Viðskiptafræðideild tilnefna 
full trúa í stjórn námsins. Hópurinn verður þannig skipaður árin 2018–2020: 
Dr. Ásta Dís Óladóttir lektor og Dr. Sigrún Gunnarsdóttir dósent frá Viðskipta
fræðideild, Dr. Helga Bragadóttir prófessor frá Hjúkrunarfræðideild og þær 
Margrét S. Björnsdóttir verkefnastjóri og Elva Ellertsdóttir deildarstjóri frá 
Stjórnmálafræðideild. Verkefni hópsins er að fylgjast með framvindu námsins 
og endurskoða samsetningu þess, ef þörf er á og gera um það tillögur.

Umsóknarfrestir 5. júní fyrir þá sem vilja hefja nám á haustmisseri 
og 30. nóvember fyrir þá sem vilja hefja nám um áramót. 
NánariupplýsingarveitaElvaEllertsdóttir,elva@hi.is,síma5254573
ogMargrétS.Björnsdóttir,msb@hi.is,sími5254254.

Samráðshópur fundar um Diplómanámið
Fyrsti samráðsfundur verkefnisstjórnar var haldinn þann 3. apríl 2019 og er 
myndin tekin við það tækifæri. Á myndinni eru frá vinstri Margrét S. Björns
dóttir verkefnastjóri, Alma Möller landlæknir, Ásta Dís Óladóttir lektor, Sigrún 
Gunnarsdóttir dósent, Anna Sigrún Baldursdóttir aðstoðarmaður forstjóra LSH, 
Helga Bragadóttir prófessor og Eybjörg Hauksdóttir fulltrúi Samtaka fyrirtækja í 
velferðarþjónustu. Með á SKYPE var Guðný Friðriksdóttir fulltrúi Landsamtaka 
heilbrigðisstofnana. Auk þeirra sitja í samráðshópnum þau Elsa Friðfinnsdóttir 
frá Heilbrigðisráðuneyti og Óskar Reykdalsson frá Heilsugæslu höfuðborgar
svæðisins.

Á fundinum kom fram mikill áhugi á að efla námið, bæta það enn frekar með 
auknu vali og námsþáttum um stjórnun umbóta, gerð rekstraráætlana, fjár
mögnun og mismunandi rekstrarform í heilbrigðisþjónustu.



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

Markmið námsins er að efla nemendur sem stjórnendur með sérstakri áherslu
á viðfangsefni stjórnenda í heilbrigðisþjónustum.a. þann lagaramma semhún
starfareftir.ValinhafaveriðsamannámskeiðúrfjórumdeildumHÍsemmynda
gagnlega heild fyrir þá sem starfa á þessu sviði eða hafa áform um slíkt.
Skyldunámskeiðin(18einingar)lútaaðumgjörðoglagarammaopinbersrekstrar
ogfjallaumreksturíheilbrigðisþjónustu.Ívalnámskeiðum(samtals12einingar)
má velja á milli námskeiða um stjórnun í heilbrigðisþjónustu, forystu, vellíðan
og starfsumhverfi, mannauðsstjórnun, þekkingarstjórnun, nýtingu gagna og
upplýsingaíheilbrigðisþjónustuoglýðheilsu.
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Mark mið náms ins

Mark hóp ur

Námiðerætlaðstjórnendumíheilbrigðisþjónustusemhafamannaforráðog/eða
umtalsverðarekstrarábyrgðsvoogþeimsemhafahugáaðhaslasérvölláþeim
vettvangi.InntökuskilyrðieruBA/BSeðaB.Edprófeðasambærilegt.

Fjöl breytt ur og reynslu mik ill hóp ur 

Diplómanámið er þverfaglegt nám á meistarastigi og er það samsett úr nám
skeiðum úr fjórum ólíkum deildum. Nemendur fá því tækifæri að kynnast fólki
meðólíkamenntunogstarfsreynslusemáþaðsameiginlegtaðviljaeflafræði
lega og hagnýta þekkingu sína á sviði stjórnunar. Nemendur hafa starfað á
ólíkumsviðum: í heilbrigðisþjónustu, í ráðuneytum, stofnunum, sveitarfélögum.
AuknemendasemkomabeintúrBAeðaBSnámi.Meðvirkriþátttökuíkennslu
stundumoghópastarfi miðlanemendur reynslu sinniog tengjahanaumfjöllun
námskeiða. Slíkt gefur náminu aukið gildi og eykur möguleika nemenda á að
kynnastviðfangsverkefnumstjórnendaáöðrumstarfssviðum.

Um fang, fjarnám og tíma setn ing ar

Námiðer30eininganámámeistarastigi,semsamsvararmisserislöngunámi,en
getur tekið heilt ár samhliða starfi.Náminu lýkurmeðdiplómaprófi í opinberri
stjórnsýslufyrirstjórnendur íheilbrigðisþjónustu.Hægteraðhefjanámiðhvort
semeraðhaustieðaumáramót.

NámskeiðiníStjórnmálafræðideildmátakaí fjarnámi. ÍnámskeiðunumRekstur
og heilbrigðisþjónusta (skylda) og Vellíðan, starfsumhverfi og forysta (bundið
val)erekkiumfjarkennsluaðræða,envegnaþátttakendautanaf landiverða
fyrirlestrarnirtekniruppogsettirávefinn,þvíermögulegtaðtakaþaunámskeið
án þess að mæta í tíma, þó eindregið sé mælt með mætingu. Námskeiðin
Stjórnun í heilbrigðisþjónustu og Forysta í heilbrigðisþjónustu (bundið val) eru
kenndílotumávormisseri:Hálfurdagur1xímánuðiogþríroghálfurdagurímaí.
Þettagerirmætinguauðveldarifyrirfólkutanaflandi.

Nemendur athugi að námskeiðin í Viðskiptafræðideild eru kennd í lotum. Þar
takanemenduralmennttvö7,5eininganámskeiðíhverrilotuogerufjórarlotur
á hverju misseri. Nánari upplýsingar fást hjá Viðskiptafræðideild. Námskeiðin
tvö á vegum Hjúkrunarfræðideildar sem kennd eru í samstarfi við University
ofMinnesota, eru haldin til skiptis á vormisserum.Nánari upplýsingar fást hjá
Hjúkrunarfræðideild.

Öfl ug ir kenn ar ar

Kennarar, sem koma úr röðum fastra kennara Stjórnmálafræðideildar, Við
skiptafræðideildar og Hjúkrunarfræðideildar eru fræðimenn sem stundað hafa
rannsóknirásínumsérsviðumt.d.á sviðiopinberrarstjórnsýslu, stjórnunarog
rekstrarogþáttumíheilbrigðisþjónustu,aukfjölbreyttrarstarfsreynslu.Þeirhafa
lokiðprófumfrávirtumerlendumháskólumogerueftirsóttirálitsgjafarstjórn
valda.Við námið starfar einnigstórhópurstundakennarasemhafafjölbreytta
reynsluogþekkinguásérsviðumsínumogbúamargirþeirrayfiryfirgripsmikilli
hagnýtrireynslusemnýtistnemendumvel.

„Þaðerskemmtilegtogþroskandiaðsetjastaftur
á skólabekkogbæta við sig þekkinguog færni,
ekki síst þegar námið tengist daglegu starfi.
Diplómanámið samanstendur af fjölbreyttu og
áhugaverðuefni,fræðileguoghagnýtu.Íheildina
er ég mjög ánægð með námskeiðin sem ég tók
og hef m.a. fengið aukna yfirsýn yfir heilbrigð
iskerfið í heild – lagalegt umhverfi, kosti, galla
ogmöguleika.Sérstaklegavardýrmættaðkynn
ast mismunandi kenningum og hugmyndum um
stjórnunogaðferðirtilaðbætagæðiogaukaárangurístarfi.Námiðhefur
þegarnýstmérbeintogégerekkiívafaumaðsvoverðuráfram.“

GyðaHaraldsdóttir,sálfræðingurogforstöðumaðurÞroskaoghegð
unarstöðvarHeilsugæsluhöfuðborgarsvæðisins.Lýkurdiplómaíopinberri
stjórnsýslufyrirstjórnenduríheilbrigðisþjónustu2018.
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Samsetning námsins
Diplómanámíopinberristjórnsýslufyrirstjórnenduríheilbrigðisþjónustuersér
staklega skipulögð áherslulína í opinberri stjórnsýslu innan Stjórnmálafræði
deildar.

Námslínan er þverfaglegt samstarfsverkefni deildarinnar og Hjúkrunarfræði
deildar og Viðskiptafræðideildar. Valin hafa verið saman námskeið úr fjórum
deildumHÍsemmyndagagnlegaheildfyrirþásemstarfaáþessusviðieðahafa
áformumslíkt.Skyldunámskeiðin (18einingar) lútaaðumgjörðog lagaramma
opinbers rekstrar,auk lykilþátta í rekstri íheilbrigðisþjónustu. Ívalnámskeiðum
(samtals12einingar)máveljaámilli námskeiðaumstjórnun íheilbrigðisþjón
ustu,forystu,vellíðanogstarfsumhverfi,mannauðsstjórnun,þekkingarstjórnun,
nýtingugagnaogupplýsingaíheilbrigðisþjónustu,skipulagogstjórnun,stefnu
breytingar,nýsköpunog tengslanet íopinberri stjórnsýsluog lýðheilsu. Sjá lýs
ingarallranámskeiðannahérfyriraftan.

Upp bygg ing náms ins

Skyldunámskeið 18e

OSS111F Opinberstjórnsýsla(6e)
OSS204F Stjórnsýslurétturfyrirstjórnendurogstarfsmennopinberra
  stofnana(6e)
HJÚ142F Reksturogheilbrigðisþjónusta(6e)

Bundið val 6e, nemendur velja eitt af eftirfarandi námskeiðum:
 

VIÐ175FVellíðan,starfsumhverfiogforysta(7,5e)
HJÚ259FStjórnuníheilbrigðisþjónustu(6e)
HJÚ258FForystaíheilbrigðisþjónustu(6e)
OSS202FSkipulagogstjórnunstofnana(6e)

Frjálst val 6e, nemendur velja eitt af eftirfarandi námskeiðum:
 

OSS102FMannauðsstjórnunríkisogsveitarfélaga(6e)
VIÐ164FÞekkingarstjórnun(7,5e)
HJÚ149FNýtinggagnaogupplýsingaíheilbrigðisþjónustu(6e)
OSS223FForystaogbreytingastjórnun(6e)
LÝÐ101FLýðheilsa:Vísindi,stjórnmál,forvarnir(6e)
OSS220FStefnubreytingar,nýsköpunogtengslanetíopinberristjórnsýslu:
  Helstukenningar(6e)

„Mérþóttinámiðvelskipulegtogþættiríþvíafar
athyglisverðir,forvitnilegirogupplýsandi.Ekkisíst
varsamtaliðmillinemaogkennarabráðskemmti
legtennemarnirvorumargirmeðmiklareynsluí
heilbrigðisþjónustueðaopinberri stjórnsýslu. Það
er ekki vafi ímínumhuga aðnámiðmunnýtast
mérvelístarfi.

KristjánGuðmundsson,heimilislæknir.Lauk
diplómaíopinberristjórnsýslufyrirstjórnendurí
heilbrigðisþjónustuvor2013.

„Það kom mér á óvart hversu hagnýtt námið
reyndistfyrirmigídaglegustarfisemdeildarstjóri
ábráðalyflækningadeildáLandspítalanum.Námið
efldi mig sem stjórnanda og jók skilning minn á
þeimkröfumsemgerðarerutilmínístarfi.“

HildurÞóraHallbjörnsdóttir,deildarstjórihjúkr
unarLandspítalaHáskólasjúkrahús.Laukdiplóma
íopinberristjórnsýslufyrirstjórnenduríheilbrigð
isþjónustu2012.
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Skyldu nám skeið (18e)

HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (6e) – Vor

Umsjónarkennari: Helga Bragadóttir, prófessor 
Kennt annað hvert ár, oddatöluár 
Ásíðustuárumhafaorðiðmiklarbreytingarástarfsumhverfiheilbrigðisstofnana
semgerirauknarkröfurtilhjúkrunarfræðingaogannarraheilbrigðisstarfsmanna
umfærniíleiðtogahlutverkinu,hvortheldureríklínískustarfi,viðstjórnuneða
kennslu.Námskeiðinuerætlaðaðbúanemendurundirforystuhlutverkístarfi.
Fjallað verður um ýmis hugtök, kenningar og hugmyndafræði forystu almennt.
Enn fremur verður fjallaðumhlutverkoghegðun leiðtogaoghlutverk leiðtoga í
breytingaferlinu. Fjallað verður um forystuhlutverk hjúkrunarfræðinga og annarra
heilbrigðisstéttainnanheilbrigðisstofnanaogísamfélaginu,staðbundiðogíalþjóð
legusamhengi,núog til framtíðar. Lögðeráherslaáhnattræna framtíðarsýnog
frumkvöðlahugsun. Námskeiðið er kennt í samstarfi við University of Minnesota
SchoolofNursingíBandaríkjunum.Sveigjanlegtnámmeðstaðlotumogvefkennslu.

HJÚ259F Stjórnun í heilbrigðisþjónustu (6e) – Vor 

Umsjónarkennari: Helga Bragadóttir, prófessor. 
Kennt annað hvert ár, á sléttu töluári  
Ínámskeiðinuöðlastnemandiþekkingu,skilningogfærniístjórnuníheilbrigð
isþjónustumeðáhersluáhlutverkstjórnenda,mannauðsstjórnun, teymisvinnu,
vinnuumhverfi, þjónustu við sjúklinga, gæði og öryggi. Leitast er við að taka
fyrirhagnýtviðfangsefniheilbrigðisþjónustunnará Íslandiog íalþjóðlegusam
hengiínútíðogframtíðogþannigeflafræðilegaoghagnýtahæfninemandans.
NámskeiðiðerkenntísamstarfiviðUniversityofMinnesotaSchoolofNursingí
Bandaríkjunum.Sveigjanlegtnámmeðstaðlotumogvefkennslu.

OSS202F Skipulag og stjórnun stofnana (6e) – Vor 

Kennari: Eva Marín Hlynsdóttir, dósent 
Fjallað er um helstu kenningar um skipulagsheildir (organizational theory) og
atferli innan skipulagsheilda (organizationalbehavior).Áherslaerá skipulagog
stjórnunopinberra stofnanaog fyrirtækja.Markmiðáfanganser að veitanem
enduminnsýnífræðilegaumfjöllunumviðfangsefninásamthagnýtingutiltekinna
stjórnunaraðferða.

OSS111F Opinber stjórnsýsla (6e) – Haust

Kennari: Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, dósent 
Í námskeiðinu fá nemendur heildaryfirsýn yfir skipulag og þróun opinberrar
stjórnsýslu. Fjallað er um megineinkenni opinberrar stjórnsýslu á Íslandi, þar á
meðalgrundvöll hennaroghelstumótunarþætti.Kynntar eruhelstukenningar
um skipulagsheildir, valddreifinguogákvörðunartöku í opinberri stjórnsýsluog
lýstþróunstjórnsýslufræðinnarsemfræðigreinar.Athyglinniersérstaklegabeint
aðtengslummilliopinberrarstjórnsýsluogstjórnmála.

Aðeins kennt með fjarnámssniði, en sem krefst reglulegrar virkni nemenda.

OSS204F Stjórnsýsluréttur fyrir stjórnendur og starfsmenn 
opinberra stofnana (6e) – Vor

Kennari: Trausti Fannar Valsson, dósent í Lagadeild
Fjallað verður m.a. um uppbyggingu stjórnsýslukerfisins, þar á meðal stöðu
sveitastjórna í stjórnsýslukerfinu, þær reglur sem gilda um meðferð stjórn
sýslumálahjá stjórnvöldum,bæði ríkisog sveitarfélaga,um rétt almennings til
aðgangs að upplýsingum hjá stjórnvöldum, þagnarskyldu starfsmanna stjórn
sýslunnar,umrafrænastjórnsýslu,svoogumþágrundvallarregluaðstjórnsýslan
erlögbundin.Fjallaðverðurumlögmætisreglunaogheimildstjórnvaldatiltöku
þjónustugjalda.Þáverðurfjallaðumþærleiðirsemfærarerufyriraðilatilþess
aðfástjórnvaldsákvörðunendurskoðaða.Námskeiðiðereinkumætlaðþeim,sem
komatilmeðaðvinnahjáríkieðasveitarfélögum,eðaþurfaaðhafaístarfisínu
samskiptiviðstjórnvöld.

HJÚ142F Rekstur og heilbrigðisþjónusta (6e) – Haust

Umsjónarkennari: Bolli Héðinsson, stundakennari
Markmið námskeiðsins er að veita nemendum innsýn í fræðilega nálgun ýmissa
hagrænnaþáttasemhafaáhrifástarfsumhverfiíheilbrigðisþjónustu.Þessirþættir
eruóumflýjanlegiríöllumrekstristórumogsmáum,hvortsemeropinberrekstur
eðaeinkarekstur.Ínámskeiðinuerfariðyfirþaðmeðhvaðahættiþættirnirbirtast
oghvernighægt er aðhafaáhrif áþá rekstrinum til góða.Meðal hugtaka sem
fariðverðuryfir:Framboð,eftirspurn,framleiðsluþættir,teygni.Breytilegur,fastur,
beinnogóbeinnkostnaður.Áhrifskattheimtuogutanaðkomandiáhrif.Einkagæði
ogsameiginleggæði.Viðskiptioghlutfallslegiryfirburðir.Hringrásefnahagslífsins.
Framfærslukostnaður, vísitölur og þjóðhagsreikningar. Fjárhagsbókhald, rekstrar
ogefnahagsreikningur.Rekstrarbókhald,mismunandirekstrargreiningar.

Bundið val (6e) 
Nemendur velja eitt námskeið úr bundnu vali

Umsóknarfrestir 5. júní fyrir þá sem vilja hefja nám á haustmisseri og 30. nóvember fyrir þá sem vilja hefja nám um áramót. 
NánariupplýsingarveitaElvaEllertsdóttir,elva@hi.is,síma5254573ogMargrétS.Björnsdóttir,msb@hi.is,sími5254254.
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OSS102F Mannauðsstjórnun ríkis og sveitarfélaga (6e) 
– Haust

Umsjón: Eva Marín Hlynsdóttir, lektor
Fjallaðerummannauðsstjórnunhjáhinuopinbera.Fariðeryfirlögogreglursem
gildaumréttarsambandopinberrastarfsmannaviðvinnuveitendur,samskiptiá
vinnumarkaði og uppbyggingu launakerfis opinberra starfsmanna. Rætt er um
helstu tæki og tól við mannauðsstjórnun svo sem mannauðskerfi, aðferðir við
val á starfsmönnum, notkun starfs og árangursmats, starfsmannasamtöl og
mótun og eftirfylgni með starfsmannastefnum. Fjallað verður um sálfræðilega
samninginn,ýmisvandamálsemuppgetakomiðávinnustaðogvinnuverndog
öryggismál.

VIÐ183F Þekkingarstjórnun (7,5e) – Haust

Kennari: Ragna Kemp aðjúnkt 
Námskeiðið miðar að því að auka þekkingu og skilning nemenda á mikilvægi
þekkingarstjórnunar og þekkingarfyrirtækja. Áherslan í námskeiðinu haustið
2019 er á þekkingarstjórnun og opin vinnurými. Tilgangur þeirra er fyrst og
fremst aðauka samskipti og samvinnuámilli starfsmannaog ýtaundir þekk
ingarmiðlun og teymisvinnu. Fjallað um kenningar og rannsóknir sem snúa að
opnumvinnurýmum(verkefnamiðuðumvinnustöðum),kostumþeirraoggöllum
og reynt að greina hvernig hægt er að beita markvissri þekkingarstjórnun
í atvinnulífinu. Farið yfir mótun ferla og skipulags til að afla nýrrar þekkingar,
skráninguhennarogmiðluninnanskipulagsheildaoghvernignýtamáþekkingu
tilaðaukaárangur.Ennfremurumnetöryggiítengslumviðþekkingarstjórnunog
áhrifsamfélagsmiðlaávinnustaðinn.

OSS220F Stefnubreytingar, nýsköpun og tengslanet í 
opinberri stjórnsýslu: Helstu kenningar (6e) – Vor

Kennari: Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, dósent 
Ínámskeiðinuerukynntartvennskonarkenningumíopinberristefnumótunog
þeimbeittáraunverulegverkefnihinsopinbera.1.Kenningarsemskýrastefnu
breytingarogmeiriháttarbreytingar ímálefnumhinsopinbera,þ.e.svokallaðar
dagskrárkenningareða“agendasettingtheories”.2.Kenningarumtengslanetog
stýringutengslanetaíopinberumstjórnkerfum,þeirrinýsköpuninnanopinberrar
stjórnsýslusemnúeraðkomaframíkjölfarþeirrabreytingasemorðiðhafafyrir
áhrif og tilverknað innleiðingar á hugmyndum sem kenndar eru við nýskipan í
ríkisrekstri.Oghvernigþærkenningartengjastkenningunniumumboðskeðjuna
oglýðræðislegaábyrgð,oghinumýmsustjórntækjumhinsopinbera.Áherslaer
á stefnumótunarferli hins opinbera, (The Public Policy Process), þátttakendur í
ferlinu(ThePolicyActors)ogþvísamhengisemstefnumótunogákvarðanatakaí
opinberristjórnsýslugeristí(ThePolicyContext)oghverniglýðræðislegriábyrgð

(Democratic accountability) er háttað og komið fyrir í stefnumótun og fram
kvæmdhinopinbera.

Námskeiðiðerfjarnámskeiðm.einnistaðlotuummiðbikþess.

HJÚ149F Nýting gagna og upplýsinga í heilbrigðisþjón
ustu (6e) – Haust

Umsjónarkennari: Ásta Steinunn Thoroddsen, prófessor
Ínámskeiðinuerlögðáherslaágagnreyndastarfshættiognýtingugagnaogupp
lýsingaíklínískriákvarðanatöku.Leitasterviðaðtakafyrirhagnýtviðfangsefni
heilbrigðisþjónustunnaráÍslandiínútíðogframtíðogþannigeflafræðilegaog
hagnýtahæfninemandans.Unniðermeðraunveruleggögn.

„Námið var skemmtilegt, fyrirlesararnir voru
undantekningarlaustvelundirbúnirogáhugasamir
umaðkomaefnifyrirlestraáframfæri.Íumræðum
var áhugavert að heyra pælingar samnemenda
og sjá önnur sjónarhorn en maður hafði sjálfur.
Hópaverkefnin voru krefjandi og gefandi og gáfu
tækifæriáaðkafadýpraímálseméghafðiáhuga
á. Égmæli sérstaklegameð skyldunámskeiðunum
opinber stjórnsýsla og stjórnsýsluréttur og kenn
urum þeirra. Mjög fræðandi og upplýsandi nám
skeiðseméggetmæltmeðfyrirstjórnenduríopinberumrekstriogjafnframt
allaopinberastarfsmenn.Valnámskeiðinvorumjögáhugaverðogtengdust
flestbeintmínudaglegastarfi.Ekkihægtaðhafaþaðbetra!“

SveinbjörnHögnason,viðskiptafræðingurhjáLyfjagreiðslunefnd.Lauk
diplómaíopinberristjórnsýslufyrirstjórnenduríheilbrigðisþjónustu2011.

Frjálst val (6e)
Nemendur velja eitt eftirfarandi námskeiða

HelgaBragadóttirprófessorHjúkrunarfræðideildHÍogTeddieM.Potter,stjórnandiogAssociate
ProfessorviðHjúkrunarfræðideildUniversityofMinnesota.Samstarferviðskólannumtvönám
skeiðíbundnuvali.Sjábls.5.
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LÝÐ101F Lýðheilsa: Vísindi, stjórnmál, forvarnir (6e) – Haust 

Umsjónarkennari: Arna Hauksdóttir, prófessor 
Í námskeiðinu er farið yfir skilgreiningar, sögu,markmið, gildissvið, siðferði og
aðferðir lýðheilsu og lýðheilsuvísinda svo og íslensk og alþjóðleg lög og sátt
mála sem tengjast lýðheilsu. Nokkur áhersla er lögð á lýðheilsu og heilbrigð
isvísa í alþjóðlegu samhengi en einnig á íslenska heilbrigðiskerfið, stjórnun og
fjármögnunþesssvoogsamanburðviðheilbrigðiskerfiannaraþjóða.Ennfremur
erfariðyfirsöfnunheilbrigðisupplýsingaáÍslandisemáalþjóðavísuognýtingu
þeirratilrannsóknaogstefnumótunaríheilbrigðismálum.

OSS223F Forysta og breytingastjórnun í opinberum rekstri  
hlutverk stjórnenda (6e) – Vor

Kennari: Regína Ásvaldsdóttir, stundakennari
Að taka forystu fyrirbreytingumer í vaxandimæliþáttur í störfumstjórnenda
hinsopinbera.Umhverfioginnrastarfopinberrastofnanahefurbreystumtalsvert
áundanförnumtíutil fimmtánárumogþarmeðhlutverkþeirraerþarstjórna.
Breytingaráverkefnum,auknarkröfurumárangur,hagkvæmni,upptakanýrra
stjórnunaraðferða, bætt tengsl viðborgaranaogaukin áhrif þeirra á starfsemi
hinsopinberaog fleirageranýjar kröfur til starfshátta stjórnenda í opinberum
stofnunum.Þeirverðaívaxandimæliaðveraíforystubreytingainnanstofnana,
talsmenn gagnvart fjölmiðlum og hagsmunahópum. Þessi krafa nær til æðstu
stjórnenda,ogaðmikluleytitilmillistjórnenda.Þessunámskeiðierætlaðaðbúa
nemendurundir þennanþátt í þeirra framtíðarstörfum,ásamtþví að fjallaum
leiðirtilþessaðkomastíforystustörfinnanstofnana,haldaþeimogtakastávið
átöksemoftastfylgjaforystuhlutverki.

https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/framhaldsbaekl_201920.pdf

Frjálst val (6e)
Diplómanám í opinberri stjórnsýslu 
Stjórnmálafræðideildbýðurm.a.ífjarnámi30einingaDiplómanámíopin
berri stjórnsýslu. Skyldunámskeið eru tvö OSS111F opinber stjórnsýsla og
OSS204FStjórnsýslurétturfyrirstjórnendurogstarfsmennopinberrastofn
ana.Aðaukiveljanemendurþrjúnámskeiðúröðrumnámskeiðumdeildar
innaríopinberristjórnsýslu.

SjámálýsinguáeinstökumnámskeiðumDiplómanámsins,bæðiskylduog
mögulegumvalnámskeiðumábls.17–25íFramhaldsnámsbæklingiStjórn
málafræðideildar:https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/fram
haldsbaekl_201920.pdf

Einnig í boði og hægt að taka í fjarnámi:



STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD

Upp lýs ing ar:

Um sókn ar frest ur um diplóma nám ið fyrir þá sem vilja hefja nám á haustmisseri er til 5. júní 
og 30. nóvember fyrir þá sem vilja hefja nám um áramót. 

Umsóknir eru rafrænar í gegnum vef Háskóla Íslands. Umsóknareyðublað og upplýsingar 
um umsóknarferilinn má finna á:  http://www.hi.is/adalvefur/umsokn_um_nam 

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

Margrét S. Björnsdóttir, verkefnisstjóri, s. 525 4254, 
net fang: msb@hi.is

NemendaþjónustaFélagsvísindasviðserájarðhæðíGimlimilliOddaogHáskólatorgs.
Þjónustaneropinvirkadaga9:00–15:00.Símanúmerer5254500.

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

Útgáfa: 20192020
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