
Marklýsingin 



Marklýsingar 

• Skipulag sérnáms 

• Inntaka í sérnám,  

• Innihald sérnáms 

• Fyrirkomulag sérnáms 

• Lengd sérnámsins og einstakra námshluta, 

• Gæðakröfur 

• Handleiðsla 

• Hæfismat 
Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna  
og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi 
 



Marklýsingar 

• Við gerð marklýsinga skal leita alþjóðlegrar 
ráðgjafar eftir því sem þurfa þykir  

• Í skipulagi sérnáms skal alþjóðlegum 
gæðaviðmiðum mætt  

 

Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna  
og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi 
 



Royal College of Physicians 

• Á undanförnum árum hefur orðið mikil þróun í framhaldsmenntun 
lækna í Evrópu.  

• Bretar hafa þar verið í ásamt öðrum í fararbroddi.   
• Margt af því sem verið er að vinna að í Evrópu sem heild er gert að 

breskri fyrirmynd og því augljós hagur fyrir Landspítala að fylgja 
þeim í þessari þróun og standa þannig örugg jafnfætis öðrum 
Evrópuþjóðum hvað þetta varðar í framtíðinni. 

• Með samvinnu LSH og RCP fæst aðgangur að: 
– þaulreyndum marklýsingum 
– náms- og matsferli sem hefur verið í þróun til lengri tíma 
– mat- og vottunarferli ásamt mikilli reynslu af alþjóðlegri 

samvinnu og verið í forystu í uppbyggingarstarfi um allan heim.  
• RCP hefur námstig sem fellur vel af því sem við teljum vera hægt að 

bjóða upp á á Landspítala. 

 
 





Hæfnikröfur (competencies) 
Fjögur stig þekkingar – Allir eiga að ná 

að lágmarki stigi 2 
Dæmi úr Sjúkrasögutöku 



GMP Domains 

• GMC’s core guidance 
for doctors 

• 1. Knowledge, skills and 
performance 

• 2. Safety and quality 

• 3. Communication, 
partnersship and 
teamwork 

• 4. Maintaining trust 
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Hæfnikröfur (competencies) 

• Common Competencies 
– Sögutaka og skoðun 

– Örugg lyfjaávísun 

– Ákvörðunartaka 

– Sjúklingur í öndvegi 

– Teymisvinna 

– Smitvarnir 

– Samskiptafærni (erfiðar fréttir) 

– Lög og reglugerðir 

– Kennsla og þjálfun 

 



Hæfnikröfur (competencies) 

• Symptom Based Competencies 

– Emergency Presentations 

• Cardio-Respiratory arrest 

• Shocked Patient 

• Unconscious Patient 

• Anaphylaxis 

– Top Presentations (#22) 

– Other Important Presentations (#38) 

 



System Specific Competencies 

• Allergy 

• Oncology 

• Palliative Care and End 
of life Care 

• Cardiology 

• Clinical Genetics 

• Clinical Pharmacology 

• Dermatology 

• Endocrinology and 
Diabetes 

• Heamatology 

• Immunology 

• Infectious Diseases 

• Geriatric Medicine 

• Musculoskeletal 

• Neurology 

• Psychiatry 

• Renal Medicine 

• Respiratory Medicine 



Hæfnikröfur (competencies) 

• Investigational Competencies 

 

• Procedural Competencies for CMT 
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