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Ásta Thoroddsen, hjúkrunarfræðingur, dósent.
Upplýsingatækni í hjúkrun, upplýsingatækni á
heilbrigðissviði, framsetning þekkingar,
hjúkrunarskráning, flokkunar- og kóðunarkerfi í
heilbrigðisþjónustu, sár og sárameðferð.
Netfang: astat@hi.is, s. 525 4981.

Dr. Guðrún Pétursdóttir, taugalíffræðingur,
dósent.
Lífeðlisfræði og fósturfræði, faraldsfræði,
öryggismál sjómanna, umhverfi og heilsa, sjálfbær nýting náttúruauðlinda,
Netfang: gudrunpe@hi.is, s. 525 4724.

Birna G. Flygenring, hjúkrunarfræðingur,
lektor.
Hjúkrunarstjórnun, stjórnun þekkingar og
mannauðs.
Netfang: bgf@hi.is, s. 525 4984.

Dr. Helga Bragadóttir, hjúkrunarfræðingur,
dósent.
Hjúkrunarstjórnun, nýjungar í hjúkrun, gæði og
öryggi í heilbrigðisþjónustu.
Netfang: helgabra@hi.is, s. 525 4988.

Dr. Brynja Örlygsdóttir, hjúkrunarfræðingur,
lektor.
Heilsuefling og forvarnir, uppgötvun þekkingar
(KDD), upplýsingatækni í hjúkrun,
fjölskylduhjúkrun.
Netfang: brynjaor@hi.is, s.525 4993 / 893 4788.

Helga Gottfreðsdóttir, ljósmóðir, lektor.
Meðgönguvernd, heilsuefling og
ljósmóðurmeðferð á meðgöngu, foreldrafræðsla,
fósturrannsóknir og ráðgjöf.
Netfang: helgagaot@hi.is, s. 525 4989.

Dr. Connie Delaney, hjúkrunarfræðingur,
prófessor.
Upplýsingatækni í hjúkrun, uppgötvun þekkingar.
Netfang: delaney@umn.edu
Dagmar Rósa Guðjónsdóttir,
hjúkrunarfræðingur, aðjúnkt.
Kynheilbrigði með áherslu á tengsl fullorðinna
einstaklinga.
Netfang: dagmar@hi.is. s. 525 4913.
Dr. Erla Kolbrún Svavarsdóttir,
hjúkrunarfræðingur, prófessor.
Fjölskyldur einstaklinga með langvinn og/eða bráð
veikindi, ofbeldi í fjölskyldum, minnihluta hópar/
þvermenningarlegar fjölskyldur.
Netfang: eks@hi.is, s. 525 4218.
Dr. Guðrún Kristjánsdóttir,
hjúkrunarfræðingur, prófessor.
Barnahjúkrun, nýbura- og ungbarnahjúkrun,
hjúkrun forskóla- og skólabarna, hjúkrun foreldra
og lýðheilsa barna og ungmenna.
Netfang: gkrist@hi.is, s. 525 4973 / 861 3128.

Dr. Helga Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur,
prófessor.
Hjúkrun langveikra fullorðinna, hjúkrun
lungnasjúklinga, hjúkrunarmeðferðir, þekking í
hjúkrunarstarfinu.
Netfang: helgaj@hi.is, s. 525 4990.
Dr. Helga Lára Helgadóttir,
hjúkrunarfræðingur, lektor.
Barnahjúkrun, verkir, verkjameðferð og lundarfar
barna.
Netfang: helgalar@hi.is, s. 525 4979 / 863 7320.

Dr. Helga Sif Friðjónsdóttir,
hjúkrunarfræðingur, lektor.
Geðhjúkrun, hjúkrun og meðferð fólks í áfengisog vímuefnavanda, forvarnir ungmenna.
Netfang: helgasif@hi.is, s. 525 4983.
Dr. Herdís Sveinsdóttir, hjúkrunarfræðingur,
prófessor.
Hjúkrun aðgerðasjúklinga, heilbrigði kvenna,
breytingarskeið kvenna, vinnuálag kvenna.
Netfang: herdis@hi.is, s. 525 4971/ 896 8757.

Hildur Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur, lektor.
Ljósmóðurfræði, umönnun í sængurlegu,
brjóstgjafarráðgjöf, foreldrahlutverk og aðlögun
fjölskyldu.
Netfang: hildursig@hi.is, s. 525 4976.
Hrund Sch. Thorsteinsson, hjúkrunarfræðingur,
lektor.
Gagnreyndir starfshættir, fagleg þróun hjúkrunar,
klínískt nám.
Netfang: hrundsch@landspitali.is, s. 543 1490.

Dr. Margrét Gústafsdóttir, hjúkrunarfræðingur,
dósent.
Öldrunarhjúkrun, áhersla á hjúkrunarheimili og
aldraða með heilabilun. Rannsóknaverkefni:
Samskipti fjölskyldu aldraðra og hjúkrunarliðs.
Netfang: margust@hi.is, s. 525 4977.
Dr. Ólöf Ásta Ólafsdóttir, ljósmóðir, lektor.
Ljósmóðurfræði, fæðingarhjálp, yfirseta í fæðingu,
menning barneigna, kennsla og þekkingarþróun í
fæðingarhjálp.
Netfang: olofol@hi.is, s. 525 4904/ 863 4623.

Dr. Inga Þórsdóttir, næringarfræðingur, prófessor.
Næringarfræði mannsins, næring á mismunandi
aldursskeiðum, klínísk næringafræði og
lýðheilsunæringarfræði.
Netfang: ingathor@hi.is, s. 543 8414.

Dr. Páll Biering, hjúkrunarfræðingur, dósent.
Geðhjúkrun, barna- og unglingageðhjúkrun, fíkn,
siðferðileg álitamál, sjúklingaánægja, aðferðafræði.
Netfang: pb@hi.is, s. 525 4992.

Ingibjörg Hjaltadóttir, hjúkrunarfræðingur, lektor.
Öldrunarhjúkrun, hjúkrun aldraðra á stofnunum.
Netfang: ingihj@landspitali.is, s. 543 9893.

Dr. Rúnar Vilhjálmsson, heilsufélagsfræðingur,
prófessor.
Heilsufélagsfræði.
Netfang: runarv@hi.is, s. 525 4974.

Jóhanna Bernharðsdóttir, hjúkrunarfræðingur,
lektor.
Geðvernd, geðhjúkrun, geðheilbrigði kvenna,
endurhæfingar- og öldrunargeðhjúkrun.
Netfang: johannab@hi.is, s. 525 4987.
Dr. Jón Ólafur Skarphéðinsson, lífeðlisfræðingur,
prófessor.
Stjórn blóðrásar.
Netfang: joskarp@hi.is, s. 525 4836.
Dr. Kristín Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur,
prófessor.
Heimahjúkrun, samstarf við aðstandendur um hjúkrun
heima, siðfræðileg álitamál í heimahjúkrun,
velferðarþjónusta, saga hjúkrunar, þróun þekkingar í
hjúkrun, hjúkrunarmenntun.
Netfang: kristbj@hi.is, s. 525 4978.
Dr. Marga Thome, hjúkrunarfræðingur, prófessor.
Hjúkrun kvenna, barna, fjölskyldna með áherslu á
eflingu geðheilbrigðis. Rannsóknaverkefni: Efling
brjóstagjafar, sálfélagsleg og geðræn vandamál á
barnseignaskeiði, Ungbörn með erfitt atferli /
svefnvandamál.
Netfang: marga@hi.is, s. 525 4970.

Dr. Þóra B. Hafsteinsdóttir,
hjúkrunarfræðingur, lektor.
Endurhæfingarhjúkrun, þróun klínískra
leiðbeininga, sjúklingar með heilablóðfall, næring,
þunglyndi.
Netfang: T.Hafsteinsdottir@umcutrecht.nl,
s. +31 30 250 6007.
Dr. Þóra Jenný Gunnarsdóttir,
hjúkrunarfræðingur, lektor.
Hjúkrun fullorðinna langveikra, óhefðbundnar- og
viðbótarmeðferðir í hjúkrun, t.d. svæðameðferð,
nudd, ilmolíur, vefjagigt, þreyta.
Netfang: thoraj@hi.is, s. 525 4982.

Dr. Sigríður Gunnarsdóttir,
hjúkrunarfræðingur, lektor.
Krabbameinshjúkrun, sálfélagslegar
þarfir sjúklinga og aðstandenda, líknandi meðferð,
einkenni og aukaverkanir.
Netfang: sigridgu@landspitali.is, s.543 6021.

Dr. Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur,
lektor.
Starfsumhverfi, forysta, samskipti, stuðningur í
starfi, vellíðan á vinnustað, kulnun.
Netfang: sigrungu@hi.is , s. 525 4919.

Dr. Sóley S. Bender, hjúkrunarfræðingur,
dósent, deildarforseti. Starfsleyfi sem
sérfræðingur í kynheilbrigði.
Kynheilbrigði, kynfræðsla, kynheilbrigðisþjónusta.
Netfang: ssb@hi.is, s. 525 4980 / 863 4314.
Þorsteinn Jónsson, hjúkrunarfræðingur,
aðjúnkt.
Bráða- og gjörgæsluhjúkrun, líkams- og
heilsufarsmat, fyrsta hjálp, endurlífgun.
Netfang: thorsj@hi.is, s 525 4938 / 661 8290.

Október 2008

