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Árlegt stöðumat - ARCP 

• Haldið í Júní og Janúar árlega  

– Júní– tekur út tímabilið upphafi starfa/síðasta 
ARCP til ágústloka. 

– Janúar – tekur út tímabilið frá upphafi 
starfa/síðasta ARCP til febrúar loka 

– Endurskoðun í ágúst/febrúar 

– Auka stöðumat janúar.  

– Á Mid-Year review er tilgreint hvenær námslæknir 
fer í ARCP 

 



Árlegt stöðumat - ARCP 

• ARCP nefnd:  

– 2-3 Kennslustjórar   

– Ytri eftirlitsaðili (lay-person)  

– Eftirlitsaðili frá öðru sviði (sérfræðilæknir) 

– Eftirlitsaðili frá RCP 

 



Árlegt stöðumat - ARCP 

• Farið er skipulega yfir ePortfolio hvers 
námslæknir samkv skilmerkjum 
ákvörðunartólsins 
– Undirritanir á educational agreement og Probity and 

Health declarations (undir Declarations and 
Agreements) 

– ES End of Year report 
– WBA, PDP, 
– Próf, ACLS 
– Reflections 
– Linkar 

 



Gátlisti - ákvörðunartól 



Gátlisti – framh. 



ES End of Year report 

• Aukið vægi þessa skjals fyrir IMT námslækna 

• Fyrir hin 14 ólíku CiP þurfa bæði 
námslæknirinn og sérnámshandleiðarinn að 
taka afstöðu til hve vel námslæknirinn er að 
sér í þessum þáttum 

• Verður að liggja fyrir 2 vikum fyrir ARCP fund 

 



ES End of Year report 

• Fyrir generic CiP 



Fyrir Clinical CiP 



Hvað er mikilvægt að hafa í huga? 

• Skipuleggja hvaða sannanir (evidence 
strategy) þú ætlar að eiga fyrir mismunandi 
hlutum 

• Passa að ES report sé unnið og tilbúið vel fyrir 
ARCP 

• Að ES og námslæknir ræði saman um ES 
report fyrir ARCP og líklega útkomu 

• ES þarf að gefa specifísk dæmi til að rökstyðja 
sitt mat á ólíkum hæfnikröfum í starfi (CiP) 



Hvað eru sannanir (evidence) 

• Samráðsfundir 
sérfræðinga (Local 
Faculty Groups) 

• MSF 

• MCR 

 

 

• SLE 

– ACAT 

– CbD 

– Mini-CEX 

• WBA 

– DOPS 

– TO 

– QIPAT 

– Reflection 



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 áður 
en niðurstöður eru birtar í ePortfolio 
– Tillögur að úrlausnum 

 



Lokaskýrsla 

• Gefin út af kennslustjóra þegar að námslæknir 
útskrifast eða yfirgefur prógramm 

• Tekur mið af útkomum úr árlegu stöðumati 

• Tekur mið af námstíma sérnámslæknis þar 
sem heildartími kemur fram ásamt yfirliti yfir 
fjölda daga frá prógrammi (veikindi, kauplaust 
leyfi, fæðingarorlof) 

 



Útkomur 

• Stuttur texti sem gefur til kynna stöðu 
námslæknis:  

• The trainee has not demonstrated adequate or 
appropriate evidence for training to be 
recognised 

• The trainee has completed and demonstrated 
evidence for competencies required for the total 
time spent in training, but has not completed the 
relevant examinations. The trainee has chosen to 
leave the Core Medical Training programme 
before its completion. 



Útkomur - framhald 

• The trainee has completed and demonstrated evidence for all 
competencies required for the total time spent in training, but has not 
completed the relevant examinations.  This does not affect their 
progression up to this point, but if they wish to complete the training 
programme and achieve full Membership to the Royal College of 
Physicians, they must complete all 3 examinations and achieve outcome 6 
on their final ARCP.  This means demonstrating evidence for the 
completion of all required competencies for the full 3 years. 

• The trainee has completed and demonstrated evidence for all 
competencies required for the total time spent in training.  They have also 
passed all 3 parts of the MRCP(UK) examinations and has therefore 
successfully completed the training programme. 

• The trainee has completed and demonstrated evidence for competencies 
required for the total time spent in training, and has completed the 
relevant examinations. The trainee has chosen to leave the Core Medical 
Training programme before its completion. 



SPURNINGAR? 


