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Velkomin 

• Kynning umsjónardeildarlækna – BÚIÐ 
– Praktísk atriði, vaktaskema, starfsaðstaða og 

búningsherbergi 

• Gerður Helgadóttir - BÚIÐ 
– Nafnspjöld, Ráðningarsamingur, farsímar 
– Deilir út aðgangsorðum að ePortfolio, MMClass 
– Tekur við tilkynningum um veikindi 

• Kynning kennslustjóra 
 



Friðbjörn Sigurðsson, 
framhaldsmenntunar-

stjóri 

Framhaldsmenntunarnefnd 

Kennslustjórar Fossvogi 
Inga Sif Ólafsdóttir,  
Tómas Ágústsson  

Kennslustjórar Hringbraut 
Ingibjörg Guðmundsdóttir,  

Kjartan Örvar 

Gerður 
Helgadóttir 

Kennslustjóri Landakoti 
Anna Björg Jónsdóttir 



Framhaldsmenntunarráð 
• Guðmundur Þorgeirsson 
• Helga Ágústa Sigurjónsdóttir 
• Rafn Benediktsson 
• Runólfur Pálsson 
• Sigurður Guðmundsson 
• Steinn Jónsson 
• Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir 
• Sigríður Þ. Valtýsdóttir 



Innihald kynningar 
• Fræðslufundir 

– Morgunfundir 
– Þriðjudagshádegisfundur 
– Miðvikudagshádegisfundur 
– Fimmtudagsfræðsla 
– Föstudagsfræðslufundir lyflækningasviðs 

• Handleiðarar 
• Rótationskemað 
• Marklýsingin 
• Ákvörðunartólið 
• ARCP 



Morgunfundir Fossvogi 
• Sigurður Guðmundsson og Steinn 

Jónsson 
 

• Mán: Tilfelli frá helginni 
(Næturvaktin) 

• Þrið: Tilfelli frá A7 (A2) 
• Miðv: Tilfelli frá A6 (B4) 
• Fimmt: Tilfelli frá B7 (B2) 

 
• A2, B2 og B4 biðjum við að taka 

vel í að vera með í tilfelli á 
morgunfundum þegar vinadeildir 
þeirra leita til þeirra.  
 
 

 

• Gengið vel. 
• Tilhneiging til að: 

– hafa of mikla fræðilega fræðslu,  
– ekki nægilega miklar umræður 
– tímamörkin verður að virða 8:00-

8:20 
• Erum að reyna að skerpa á þessu 

og þjálfa ykkur í þeirri list að 
“spyrja salinn” og halda 
umræðum gangandi 
– Hafa lokaglæru með: 
 “take-home-message” 
– Lágmarka fyrirlestra glærur 

(hámark 1-2 glærur með 
fræðilegum upplýsingum) 
 

– Muna að geta heimilda 
 



Þriðjudags hádegisfundir 12:10-12:50 

• Skema og fyrirmæli um fundina í dropboxi deildarlækna 
– “Námslæknar í lyflækningum” -“Fræðslufundir  á 

lyflækningasviði” 
• Markhópur:  

– Deildarlæknar, kandídatar, læknanemar, Kennslustjóri og  
sérnámshandleiðari. Aðrir sérfræðilæknar velkomnir. 

– Haldið í báðum húsum sérhvern þriðjudag (Blásalir/Gryfjan) 
– Til skiptis fyrirlestur og tilfellafundur 
– Fyrirlestur er endurtekin (haldinn í báðum húsum) 



• Sérnámslæknar eiga að boða sinn 
sérnámshandleiðara, sérfræðing á því sviði sem 
tilfellið/fyrirlesturinn er um 

• Muna senda ticket (Teaching Observation) í 
ePortfolio á þann kennslustjóra sem er á 
fundinum.  

• Ná í mætingarbók til Gerðar eða Elísabetar 
• Mætingarskylda.  

– Mæting skráð og verðlaun til þess sem mætir best á 
hverri önn.  

 

Þriðjudags hádegisfundir 12:10-12:50 



Skipulag þriðjudagsfunda 
Tilfellafundur 
• Æfing í að kynna tilfelli og 

stjórna umræðum. Mikilvægt 
að virkja áheyrendur. 

• 10-15 mín kynning á tilfelli 
• 10-15 mín fræðileg umfjöllun 

um tilfellið  
– Heimildaleit – geta heimilda, 

ekki UpToDate 
– Kynna frumheimildina á 1-2 

glærum 
 

• 10 mín umræður  

Yfirlitsfyrirlestur 
• Sami fyrirlestur haldin í tvígang 

(á Hringbraut og í Fossvogi) 
• 30 mín fyrirlestur, 10 mín 

umræður 
• Hvetja til spurninga og virkja 

áheyrendur 
• Kynna amk nokkrar 

ólíkar/nýjar/“ground breaking“ 
rannsóknir ekki bara 
samantekt úr textabókum. 

• Æfing í framsögu og 
myndrænni framsetningu á 
gögnum 



Miðvikudagshádegi – MMC fundir Súðinni 
Hringbraut 12-13 (fjarvarpað í Blásali) 

• Sjálfsnám sérnámslækna með vikulegum 
fundum með Ingibjörgu og Kjartani 

• Deildarlæknar fá MMC aðgang og skuldbinda 
sig til að svara spurningum um hvert 
líkamskerfi á hverjum mánuði 

• Ingibjörg og Kjartan ákveða hvaða líkamskerfi 
er tekið fyrir 

• MMC bækur eru hjá Gerði í Fossvogi og 
Elísabet Snorradóttur á Hringbraut 



Fimmtudagsfræðslan kl 13-16  
(fjarvarpað á hinn spítalann og á FSA) 

• Umsjón: Sigurður Guðmundsson, Anna Björg og 
Inga Sif 
– 13-15:30 ætlað deildarlæknum í sérnámi  

• þá er ætlast til að kandídatar og sérfræðingur á teymi 
annist deildarvinnuna 

– Endurteknir fyrirlestrar 
• Endurlífgunarkennsla x2 á ári 
• Fundir um fagmennsku og góða starfshætti 
• Sérgreinum úthlutaðir dagar 
• Skipulagt prógram til 3ja ára mtt marklýsingar 

 



Mánudagsfræðsla kandidata 

• Kandídatar hafa skipulagða fræðslu mánudaga 
14:30-16 í Blásölum 

• Þennan tíma munu deildarlæknar sinna 
deildinni 

• Marklýsing kandídata á heimasíðu LSH 
– http://www.landspitali.is/visindi-og-

menntun/menntun-
heilbrigdisstetta/laeknakandidatar/ 



Handleiðarar 

• Kjartan Örvar 
– Á ábyrgð námslæknis að finna tíma til að funda 

með sérnámshandleiðara uþb 4x á ári 
• Sérnámshandleiðari (educational supervisor) 
• Klínískur handleiðari (clinical supervisor) 
• Rannsóknarhandleiðari 

• Handleiðari 
– Fylgist með framvindu náms 
– Veitir viðeigandi stuðning 



Handleiðarar 
• Sérnámshandleiðari 

– A trainer who is selected 
and appropriately trained 
to be responsible for the 
overall supervision and 
management of a specified 
trainee’s educational 
progress during a training 
placement or series of 
placements. The 
Educational Supervisor is 
responsible for the 
trainee’s Educational 
Agreement 

• Klínískur handleiðari 
– A trainer who is selected 

and appropriately trained 
to be responsible for 
overseeing a specified 
trainee’s clinical work and 
providing constructive 
feedback during a training 
placement. Some training 
schemesappoint an 
Educational Supervisor for 
each placement. The roles 
of Clinical and Educational 
Supervisor may then be 
merged. 



Intraining prófið 

• Næst haldið september 2016 



Megin nýjungar 2015-2016 

• Framhaldsnám í almennum lyflækningum í 
samvinnu við RCP hófst 1 sept 2015 
– MRCP prófin 
– ePortfolio 
– Endurskipulagning og efling handleiðslu námslækna 

• Hermibúðir  
• Endurskipulag vista sérnámslækna 

– Göngudeildarvistir efldar sem námsþáttur 
– Deildarvistir lengdar í 8 vikur og reynt að para skyldar 

legudeildir og göngudeildir 
– Kennsluteymum og göngudeildarvistum fjölgað 

 



Rótationsskemað 

• Gert eitt ár fram í tímann 
• Blokkir fyrir 2016-2017 verða gerðar á 

vormisseri 2016 
 



Rótationsskemað – vikuskipt- 8 vikna 
sumarleyfistímabil 

Fyrsta árið 
– Legudeildir, prímer móttaka, göngudeildir 

Annað árið 
– Vaxandi ábyrgð, legudeildir, göngudeildir/ráðgjöf, rannsóknir 

Þriðja árið 
– Vaxandi ábyrgð, lengri valrótationir, gjörgæsla, rannsóknir 



Teymi og göngudeildir 2015-2016 

Kennsluteymi A (DL+K) Kennsluteymi B (DL eða K) Göngudeildarteymi 

A2 A6 G A3 (Göngudeild A3) 

A6 A7 G B7 (Göngudeild B7) 

A7 B4-1 G Inn (Göngudeild Innkirtla)  

B7 B4-2 G HemO (Göngudeild HemOnc) 

11G B2-1 HjartGK (rafv, áreynslupr, ráðgj) 

11E B2-2 NýruSkK (Nýrnask og ráðgj Hbr) 

13E 13E BMT Konsúlt 

14EG-1 14EG Melt GdK (göngud og ráðgj) 

14EG-2 LNK (Landakot legudeild og gd) 

HJG (Hjartagátt) (2-3) 

Ef mannaforráð breytast óvænt eru eftirfarandi rótationir í minnstum forgangi:  
 14 EG –KtB, LNK , MeltGdK, G A3  



Hjartagáttin 

• Deildarlæknir kemur frá SBD á hjartagáttina 
– Vinna til skiptis 8-16 og 12-21 á móti deildarlækni 

af lyflækningasviði 

• Einn DL í viku á HJG 
• Einn DL í 4 vikur á HJG2 
• Einn kandídat á HJGkv 
• Verður væntanlega opnuð um helgar fljótlega 



Til hvers ætlumst við af ykkur? 

• Skyldur og ábyrgðir skv ráðningasamkomulagi 
• Takið þátt í formlegri kennslu og fræðslufundum 
• Fylgið marklýsingu og standist kröfur ARCP 

ákvörðunartóli 
• Deildarvinna og kennsla innan vinnutíma en gert er 

ráð fyrir sjálfsnámi utan dagvinnutíma 
• Á ykkar ábyrgð að leiða samskipti við handleiðara 
• Takið þátt í rannsóknarverkefni 



Hvert eigið þið að leita? 

• Veikindafjarvistir – Gerður 
– Óskrifaða reglan – alltaf að bjóða þeim sem vann vaktina 

manns að taka e-a vakt í staðinn 
• Vaktir – Umsjonardeildarlæknar 
• Rótationir – Inga Sif 
• Fræðslufundir – Anna Björg og Inga Sif 
• Log-bók (ePortfolio) – Tómas Þór 
• MMC, Intrainingprófið – Kjartan Örvar og Ingibjörg 
• MRCP prófin – Tómas Þór og Ingibjörg 
• Rannsóknarverkefni – Helga Ágústa 



Marklýsingin 

• Sjá dropbox: Deildarlæknar á medicine – 
Marklýsing og verkskilaskrá - Marklýsing 



Ákvörðunartólið 

• Mikilvægt að þekkja það og til hvers er ætlast 
á hverju ári í framhaldsnáminu 



Árlegt stöðumat (ARCP) 

• Annual review of competence progression 
 



Árlegt mat á framgangi 
• Byggt á upplýsingum úr starfstengdu mati, umsögnum sérfræðilækna, umsögnum 

handleiðara og niðurstöðum prófa.  
• Þannig er árlegt mat á framgangi og hæfnikröfum sem skilgreindar eru í 

marklýsingu. Niðurstaða þessa mats getur verið: 
 
– 1:  Ásættanlegur framgangur – hefur staðist hæfniskröfur og heldur áfram í 

námi 
– 2:  Þörf á frekari vinnu að ákveðnum hæfniskröfum.  Krefst ekki viðbótartíma í 

námi 
– 3:  Ófullægjandi framgangur – þörf á viðbótartíma í námi 
– 4:  Námslæknir leystur úr prógrammi með eða án upplýsinga um árangur 
– 5:  Sýnt fram á ófullnægjandi upplýsingar – hugsanleg þörf á viðbótartíma í 

námi 
– 6:  Hefur staðist allar hæfniskröfur framhaldsnáms.  Heldur áfram til frekara 

náms. 
 

• Framvinda í framhaldmenntun verður því í framtíðinni mun betur skilgreind og 
byggð á raunverulegum skráðum rökum og viðmiðum.   
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