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Kennari/kennarar:
Helgi S. Karlsson

Netfang/netföng:
helgis@fva.is

Markmið (þekking, leikni, hæfni), að nemandi:
 öðlist innsýn í helstu hugtök, markmið og aðferðir siðfræðinnar.
 fái innsýn í ýmis siðferðileg álitamál (siðferðisvanda) sem geta komið upp,
einkum innan heilbrigðisgeirans.
 fái þjálfun í því að rökstyðja í rituðu máli skoðanir sínar í siðferðilegum
álitamálum.
 átti sig á mikilvægi sjálfstæðis fyrir sjúklinga og aðra þjónustuþega.

Námsmat:
Lokapróf úr öllu námsefni áfangans vegur 50% Lágmarkseinkunn til að
standast áfangann er 4,5.
Tvö heimapróf eru úr efninu og vegur hvort þeirra 10%, alls 20%
Opnað er fyrir prófið á mánudegi og lokar það næsta fimmtudag á miðnætti.
Kaflaverkefni/staðlotuverkefni gilda alls 30%
Alls 100%
Lágmarkseinkunn úr verkefnum annarinnar til að standast áfangann er 4.5. Ekki
er gerð lágmarkskrafa á verkefnaskil, en óskiluð verkefni fara sem 0 inn í
meðaltalsreikning.
Metnaður til góðra vinnubragða er mikilvægur þáttur í öllu námsmati!
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Aðrar mikilvægar upplýsingar:
 Nemendur eiga að kynna sér skjalið „Spurt og svarað“ sem má finna undir
„Efni“ hluta áfangans. Þar má finna svör við ýmsum spurningum um hvernig
skuli vinna verkefnin sem lögð eru fyrir vikulega, sem og leiðbeiningar um
þau vinnubrögð sem æltast er til af nemendum í áfanganum.
 Í hverri viku er eitt skilaverkefni úr kaflanum, nema í staðlotu og
heimaprófsvikum. Nemendur eru hvattir til að vinna þau saman (2 – 3 í
hóp).
 Staðlotur verða teknar undir umræður. Mikilvægt er að vera búinn að lesa
efnið áður en mætt er í lotuna.
 Kennari svarar almennt séð ekki spurningum varðandi kaflaverkefni heldur
býr til umræðuþráð um hvert skilaverkefni. Nemendur eiga svo að leitast við
að aðstoða hver annan og stofna til rökræðna um verkefnin, líkt og þörf væri
til á vinnustað. Einungis í gegnum rökræðu öðlumst við skilning og tökum
réttar ákvarðanir í siðferðilegum álitamálum.
 Einungis ef nemendur eru skráðir sem hópur mega þeir skila inn verkefni
í nafni allra sem er með sama orðalagi. Ef nemendur skila einir inn verkefni
verður verkefnið að vera með þeirra eigin orðalagi og einungis þeirra.
 Munið að merkja við alla hópmeðlimi þegar verkefni er skilað í Innu.
 Öll venjuleg verkefnaskil verða í gegnum Innu og aðeins tekið við
verkefnum í þar til gerðar möppur. Athugaðu því vel hvenær þær loka!
 Talaðu strax við kennara (fyrirfram) ef þú veist að þú missir af skilum.
Námsgögn:


Viljhjálmur Árnason: "Siðfræði lífs og dauða", Háskóli Íslands: Siðfræði og
Háskólaútgáfan - Útg. 2003



Önnur gögn og verkefni frá kennara.



Kennslugögn eru að miklu leyti byggð á kennslugögnum Bryndísar
Valsdóttur með góðfúslegu leyfi hennar.
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Námsþættir
Inngangur og „Spurt og svarað“ skjalið.

Námsmatsþættir

Bls. 15-20

Kynning á okkur og áfanga. Staðlota 12. janúar
Í nærveru sálar

K 1.1

Tæknivæðing og siðfræði

K 1.2

Þagnarskyldan. Staðlota 2. febrúar
Skyldur fagfólks og réttindi sjúklinga

K 2.2

Sjálfræði og ábyrgð sjúklinga.

K 2.4

Faglegt forræði. Staðlota 23. febrúar
Samráðsviðhorfið

K 2.5

K 2.3

K 2.6

Heimapróf (10%)
Upplýst og óþvingað samþykki. Staðlota 16. mars

K 3.1

Siðfræði rannsókna

K 3.5

Mótun heilbrigðisstefnu

K 6.1

Heilbrigðishugtakið. Staðlota 6. apríl

K 6.2

Verkefni heilbrigðisþjónustu
Réttlát heilbrigðisþjónusta. Staðlota 27. apríl

K 6.3

Heimapróf (10%)
Upprifjun og undirbúningur fyrir lokapróf

***Námsáætlun þessi er sett fram með fyrirvara um breytingar.***

K 6.4

