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Sérnámsumsjón 
• Friðbjörn Sigurðsson, framhaldsmenntunarstjóri 
• Anna Björg Jónsdóttir, kennslustjóri 
• Inga Sif Ólafsdóttir, kennslustjóri 
• Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir, kennslustjóri 
• Kjartan Örvar, kennslustjóri 
• Tómas Þór Ágústsson, kennslustjóri 
• Gerður Helgadóttir, skrifstofustjóri 



Verkaskipting kennslustjóra 
• Ingibjörg og Kjartan:  

– Sjálfsnám námslækna - miðvikudagsfræðsla 
– Undirbúningur fyrir MRCP prófin 
– Umsjón handleiðarakerfis (KÖ) 

• Anna Björg og Inga Sif:  
– Halda utan um þriðjudags og fimmtudagfræðslu 

námslækna og endurgjöf 
–  Greiningardeild (ABJ) 
– Hermikennsla (ISÓ) 

• Tómas Þór 
– ePortfolio 
– Samskipti við Royal College of Physicians 

 



Framhaldsmenntunarnefnd 
• Guðmundur Þorgeirsson 
• Helga Ágústa Sigurjónsdóttir 
• Rafn Benediktsson 
• Runólfur Pálsson 
• Sigurður Guðmundsson 
• Steinn Jónsson 
• Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir  



Skipulag náms 

Móttöku-
kynning 
Ágúst/sept 

Reglulegir fundir með 
sérnámshandleiðara 
•  Appraisal 
• PDP 
• Ákvörðunartól 

Árlegt 
stöðumat 
Júní 

•  Marklýsing  (CMT Curriculum) 
•  Matsblöð  
•  ePortfolio 



Mini-Cex:  Mini-
Clinical Evaluation 
Exercise 
CbD:  Case-based 
Discussion 
ACAT:  Acute Care 
Assessment Tool 
MSF:  Multisource 
Feedback 
DOPS:  Direct 
Observation of 
Procedural Skills 
QIPAT: Quality 
Improvement 
Project Assessment 
Tool 
AA:  Audit 
Assessment 
TO:  Teaching 
Observation 
PS: Patient Survey 
 



DOPS 

 



Ákvörðunartól 
• Fyrirfram 

skilgreind 
atriði sem 
námslæknar 
þurfa að 
uppfylla til að 
standast 
hvert námsár 



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.   
 



Skipulag náms 

• Þrjár 16 vikna blokkir og 4 vikur sumarfrí 
– Parað saman legudeild og göngudeild. Dæmi: 

• Greiningardeild og BMT 
• HJG og 14EG 
• A6 og Gd A3 

 
• Okkar markmið að allir fái góða blöndu af 

–  legudeildum 
–  göngudeildum 
–  bráðauppvinnsla (HJG, BMT, A2 og Greiningardeild) 

S 



Dæmi um blokk fyrir 1 ár 

Markmið að allir fá blöndu af legudeildarvinnu, 
göngudeildum og bráðauppvinnslu 

• 1 ár 
– BMT 

• 2 ár 
– 4 vikur rannsóknir 

• 3 ár 
– 4 vikur rannsóknir 
– 4-8 vikur GG 

A2 BMT rót A2 

A7 G Inn 

11 G GHem GHem 11 G 

G Inn A7 



Umsjónarlæknar 
göngudeildarstarfsemi námslækna 

• María Gunnbjörnsdóttir, göngudeild A3 
• Ari Jóhannesson, göngudeild innkirtlalækninga og ráðgjöf 
• Örvar Gunnarsson, dag- og göngudeild blóð- og 

krabbameinslækninga 11A og ráðgjöf 
• Sigurður Guðmundsson, göngudeild B7 og ráðgjöf  
• Einar Stefán Björnsson, göngudeild meltingar og ráðgjöf 
• Karl Andersen, hjarta áreynslupróf, rafvendingar og ráðgjöf 
• Runólfur Pálsson, nýrnaskilun og ráðgjöf 



Skipulag náms 
• Skipulögð fræðsla 

– Morgunfundi 
– Þriðjudagshádegisfundi 

• Tilfellafundir 
• Yfirlitsfyrirlestrar 

– Miðvikudagshádegisfundi 
– Fimmtudagseftirmiðdags-

fræðslu (3ja ára prógram) 
• fjarvarpað 

 



Skipulag náms 
• Skipulögð fræðsla 

– Morgunfundi 
– Þriðjudagshádegisfundi 

• Tilfellafundir 
• Yfirlitsfyrirlestrar 

– Miðvikudagshádegisfundi 
– Fimmtudagseftirmiðdags-

fræðslu (3ja ára prógram) 
• fjarvarpað 

• Hermikennsla 
– Inngrip 

• Mænuástungu 
• Kviðarholsástungu 
• Fleiðruástungu 
• Magasonduísetning 
• Rafvendingar 

– ALS 
• Endurlífgunarþjálfun 

– Þverfaglegir 
hermikennsludagar 



Flott CV opnar allar dyr 

Stjórnun 

Námskeið og ráðstefnur 

Kennsla 

Klínísk reynsla 
• Tími  
• Staðlað og strúktúerað prógram 
• Góð og skrásett handleiðsla 
• Tækifæri til að læra 
• Tækifæri til að vinna sjálfstætt  
•“Nóg að gera” til að öðlast færni í 
að vinna hratt og skipulega  

Rannsóknir 
• Framboð á rannsóknarverkefnum 
• Tækifæri til að sinna rannsóknum 
• Tækifæri til að kynna rannsóknir 
• Góðir handleiðarar 

Grunnnám í læknisfræði 
• Próf og lækningaleyfi 

Presenter
Presentation Notes
FerilskráHér á landi eru allar forsendur til að skapa frábært CVÞið hafið embættispróf í læknisfræði frá alþjóðlega viðurkenndum háskóla,Þið getið aflað ykkur mikillar klínískrar reynslu,Þið getið komist í stóra rannsóknarhópa með þverfaglegt samstarf og alþjóðlegar tengingar.Þið eigið möguleika á að afla ykkur stjórnunarreynslu,Þið njótið ríkra réttinda úr kjarasamningum til að sækja námskeið og ráðstefnur erlendis.Og síðast en ekki síst getið þið aflað ykkur verðmætrar kennslureynslu.Hvað er það sem þarf til þess að fá góða klíníska reynslu:



Skipulag náms 

• Legudeildarvinna 
• Göngudeildarvinna 
• Skipulögð fræðsla 
• Vaktir 

• Hermikennsla 

Móttöku-
kynning 
Ágúst/sept 

Reglulegir fundir með 
sérnámshandleiðara 
•  Appraisal 
• PDP 
• Ákvörðunartól 

Árlegt 
stöðumat 
Júní 



Takk fyrir 
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