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Framhaldsmenntun	í	Lyflækningum.		

Samvinna	við	RCP	

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 
 



ARCP ákvörðunartól alm. lyflækningar 









Ákvörðunartól 

• Ný útgáfa kom 2017 

• Megin breytingar 

– Rannsóknarverkefni eða gæðaverkefni 

– Verður að hafa lokið MRCP part 1 og part 2 til að 
komast upp á 3ja námsár. Hámark lengingar á 
námstíma eru 12 mán. Hafi námslæknar ekki 
uppfyllt skriflegu prófin fyrir 36 mán þá færast 
námslæknar ekki upp á 3ja námsár. 



Ákvörðunartól fyrir SKBL 

• Aðlagað að íslenskum aðstæðum 

– Vinna í gangi 

 

SKBL skiptist í lyflækninar, bráðalækningar og 
svæfingar+gjörgæslulækningar. 

SKBL lyf 

• 1 ár: 6 mán á lyflækningadeildum (klasi B og C) 

• 3 ár: 12 mán á lyflækningadeildum 

 



ARCP ákvörðunartól  
Bráðalyflækningar SKBL (ACCS) 

• http://www.gmc-
uk.org/ACCSCurriculum_April2012.pdf_48572
157.pdf_56514255.pdf 



Spurningar 
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Árlegt stöðumat 

• Júní árlega – tekur út tímabilið 1 sept - 31 ágúst. 
– Eða hlutfall af þeim tíma sem námslæknir hefur unnið 
– Endurskoðun í ágúst. 
– Auka stöðumat febrúar. 

• ARCP nefnd:  
– Kennslustjórar,  
– ytri eftirlitsaðili (lay-person),  
– eftirlitsaðili frá öðru sviði (læknir) 

• Fer skipulega yfir ePortfolio hvers námslæknir samkv skilmerkjum 
ákvörðunartólsins 
– Undirritanir á educational agreement 
– ES End of Year report 
– WBA, PDP, 
– Próf, ACLS 
– Reflections 
– Linkar 

 



Árlegt mat á framgangi 

• Byggt á upplýsingum úr starfstengdu mati, umsögnum sérfræðilækna, 
umsögnum handleiðara og niðurstöðum prófa.  

• Niðurstaða þessa mats getur verið: 

– 1:  Ásættanlegur framgangur –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. 



Árlegt stöðumat 

• Kemur engum á óvart! 

 

• Fundurinn gerir ARCP report sem birtist 
námslækni í ePortfolio 

– Tilgreinir áætlaðan lokadag 3ja ára náms, 
endurreiknað miðað við orlof, fjarvistir etc. 

• Fundur með námslæknum sem ekki fá 1 

– Tillögur að úrlausnum 

 


