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Stöndum 
vörð um 

fræðsluna

• Formleg kennsla skv
marklýsingaratriðum

– Fimmtudagsfundir

– Þátttaka námslækna er mikilvæg

• Samhliða kennsla á 
marklýsingaratriðum

– Þriðjudagsfundir

– Kennsla á deildum

– Tilfellaumræða

– PACES kennsla

• Hulin kennsla



Ræktum 
kennslufærni

• Kennsla við rúmstokkinn

• Kenna læknanemum og 
kandídötum

• "The hidden curriculum"



Nýtum 
tækifærin 
í daglegu 

starfi!

• Umræða um tilfelli við kollega (teymið)

• Lesa sér til um kringum sjúkdóma sem við
sjáum á deildum
– Kíkja á gangagrunnum (UptoDate), wikipedia

• Kennum og leiðbeinum hvort öðru!

• Biðja reyndari lækna um að lesa
yfir ráðgjafasvör, Læknabréf ofl.

• Biðja reyndari lækna að koma með ykkur
að skoða sjúklinga



Fimmtudagsfræðslan kl 14-16 

• Umsjón

– 14-16:00 ætlað námslæknum í sérnámi (líka heimilislæknar velkomnir)

– Kandídatar og sérfræðingar á teymi annast deildarvinnu á meðan
• Við sjáum um deildarvinnu þegar kandídatar fara í fræðslu á miðvikudögum 14.30-16

– Ekki bókað á sérnámslækna á göngudeildum á þessum tíma

– Fjarvarpað á hinn spítalann og SAk

– Tökum þátt í umræðum!

– Mikilvægt að vera jákvæð og taka þátt ef sérfræðingar biðja
sérnámslækna um aðstoð við kennsluna
• Lærum mest á því að kenna sjálf :)

• Hægt að nota tækifæri og fá Teaching Observation (TO) ticket í eportfolio



Skipulagt prógram til 3ja ára mtt marklýsingar sérnámsins
•Sérgreinum úthlutuð fyrirfram ákveðin efni

•Endurteknir fyrirlestrar
•Endurlífgunarkennsla x2 á ári
•Fundir um fagmennsku og góða starfshætti

Fimmtudagsfræðslan kl 14-16 



Mætingarskylda !

• Gert er ráð fyrir 70% mætingu á fræðslufundi yfir veturinn
– Rafræn skráning á workplace

– Nóg að einn sérnámslæknir í hvorum sal @merki alla sem eru mættir

– Þeir sem fylgjast með úr öðrum húsum eða að heiman á Teams merkja
sig sjálfir.

• Virðing við tíma fyrirlesara að mæta og taka þátt!



Þriðjudags 
hádegisfundir 

12:10-12:50

• Skema sent út af 
umsjónarsérnámslækni

• Markhópur:

– Sérnámslæknar, kandídatar, 
læknanemar, Sérnámshandleiðari. 
Aðrir sérfræðilæknar velkomnir.

– Haldið í báðum húsum sérhvern 
þriðjudag (Blásalir/Fundarherbergi 
13C)

– Til skiptis fyrirlestur og 
tilfellafundur

– Fyrirlestri er fjarvarpað



Þriðjudags 
hádegisfundir 

12:10-12:50

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

• Muna senda ticket (Teaching 
Observation) í e-Portfolio á 
handleiðarann/sérfræðinginn sem er á 
fundinum.



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

– Kynna heimildir á 1-2 glærum

• 10 mín umræður 

Yfirlitsfyrirlestur

• 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



Skjöl um fyrirkomulag á Teams, workplace og heimasíðu sérnáms

https://bit.ly/2kouH6g

https://bit.ly/2kouH6g


Spurningabanki
Hádegisfundir á miðvikudögum

Hádegisfundir kl 12-13. Æfum okkar saman í að svara spurningum. Mjög skemmtilegt!

Hringbraut – Björtusalir
Fossvogur – Litlu-Blásalir

Spurningastjórar í mánuð í senn í hvoru húsi sem sjá um að opna bankann og stjórna umræðum



Clinical Reasoning tilfellafundir

Hádegisfundir kl 12-13. Tilgangurinn er að taka fyrir tilfelli sem eru ákveðin greiningaráskorun, 
ræða mismunagreiningar, setja upp rannsóknarlista ofl.

Tímasetningar og staðsetning auglýst á workplace síðu sérnámslækna



Vikulegt fræðsluskema

Lilja Þ. ritari póstar vikulega á workplace 
hóp námslækna vikuskema um 
fræðslufundi



PACES 
kennslan

• Fyrir þá sem eru í virkum
undirbúningi fyrir PACES prófið

• Umsjónarsérnámslæknir og
aðrir læknar sem hafa lokið
MRCP(UK) hafa einnig haldið
færnibúðir í líkamsskoðun



Færnibúðir (skills lab)

Ath að fá sjálf frí á starfsstöð/deild!
• Allir eiga að fara á slíkan dag 2svar á 3 árum.

– Æskilegt að fara á fyrsta og öðru ári

• Hálfur dagur – haldið 2x/ár
• Anafylaxis, bráðalyfjaofnæmi, lost tilfelli
• 4 stöðvar

– Fleiðruástungur
– Kviðarholsástungur
– Mænuástungur
– Magasonduísetningar


