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• Veitti H.Í.  styrk til þróunar- og greiningarvinnu vegna fagháskólanáms

• Fjögur verkefni:
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• Heilbrigðisgagnafræði

• Leikskólafræði

• Iðn- og tæknigreinar
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Heilbrigðisgagnafræði – samstarfsaðilar

• Félag íslenskra læknaritara

• Fjölbrautaskólinn við Ármúla

• Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

• Háskóli Íslands (umsjón)

• Heilbrigðisstofnun Vesturlands

• Landspítali 

• Námsbraut í upplýsingafræði við H.Í.  

• SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu



Meginmarkmið verkefnisins:

• Greina þörf á nýrri námsleið er lýtur að heildstæðri umsýslu 
heilbrigðisupplýsinga

• Þróa efnistök og framkvæmd slíks náms í nánu samstarfi við samstarfsaðila í 
því augnamiði að auka framboð á stuttu starfstengdu námi á háskólastigi 
(fagháskólanám)

• Þróa leiðir til raunfærnimats með það að markmiði að auka aðgengi fólks úr
atvinnulífinu að slíkri námsleið

• Greina möguleika á áframhaldandi háskólamenntun að loknu fagháskólanámi
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Heilbrigðisgagnafræði – námið 

• Stutt hagnýtt nám í upplýsingafræðum á heilbrigðissviði sem veitir
starfsréttindi. 

• “Heilbrigðisgagnafræðingur” tæki við af starfsheitinu “læknaritari”. 

• Heilbrigðisgagnafræðingar munu sinna margvíslegum störfum innan
heilbrigðisgeirans er lúta að skráningu, varðveislu og meðferð
heilbrigðisgagna.

• Námið samsvari um eins og hálfs árs námi með starfsþjálfun á 
heilbrigðisstofnun (90 ECTS) og lyki með diplómagráðu. 
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Verkþættir – sem unnið er að á vormisseri 
2018

• Hæfnigreining starfa heilbrigðisgagnafræðinga
• Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

• Kannanir hjá markhópum á áhuga á námi í heilbrigðisgagnafræði
• Ein könnun hefur þegar verið hönnuð og sett af stað 

• Könnun á námsframboði við HÍ og FÁ
• Vinna hafin, námsframboð við HÍ kortlagt

• Starfsþjálfun á heilbrigðisstofnunum



Næstu verkþættir

• Þróa efnistök og framkvæmd slíks náms 

• Þróa leiðir til raunfærnimats 

• Greina möguleika á áframhaldandi háskólamenntun að loknu fagháskólanámi



Spurningar

• Hvenær gæti námið hafist? Haustið 2019

• Hlutanám með vinnu?

• Fjarnám með vinnu?

• Undirbúningsnámskeið?

• Inntökukröfur?


