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UMHVERFI OG UMGJÖRÐ SÉRNÁMS

• Kennslustjórn og kennsluráð: kennslustjóri, fulltrúar frá Barnageðlæknafélagi Íslands, BUGL, 
Læknadeild HÍ, fulltrúi sérnámslækna, einn sálfræðingur frá BUGL

• Fjöldi sérfræðinga og fjöldi þjálfaðra handleiðara: 5 sérfræðingar sem hafa lokið CS námskeiði

• Fjöldi sérnámslækna: 5

• Lengd viðurkennds náms (hlutanám eða fullt nám):     5 ár miðað við 100 % vinnu

➢BUGL: 42 mánuðir (3,5 ár) 24 mánuðir á göngudeild, 12 mánuðir á legudeild, 6 mánuðir
val, gæða / rannsóknarverkefni, vaktir

➢12 mánuðir á Fullorðinsgeðdeild

➢6 mánuðir á Barnaspítala



VIÐURKENNING OG VOTTUN

• Innlend vottun 

BUGL , Barna – og unglingageðdeild á kvenna – og barnasviði 
Landspítala var viðurkennd sem kennslustofnun í þessari sérgrein 
læknisfræðinnar þann 4. apríl 2018 af mats- og hæfisnefndinni 

Ný úttekt hæfisnefndar fór síðan fram í maí 2019

• Erlent samstarf og vottun

Ekki hefur verið sótt um erlenda vottun á prógramminu eins og er 



MARKLÝSING OG MATSKERFI

• Marklýsing: 

➢ Sérnámið er byggt á grunni alþjóðlegra leiðbeininga UEMS (Union of European  Medical 
Specialists)  um sérnám í barna- og unglingageðlækningum (1, 2) 

➢Tekur mið af fyrirkomulagi sérnámsins í geðlækningum á Geðdeild Landspítala

➢Tekur mið af fyrirkomulagi sérnáms í öðrum löndum s. s. á Norðurlöndum, í Bretlandi, 
Frakklandi og Bandaríkjunum. 

---------------------------------

1. CHARTER on TRAINING of MEDICAL SPECIALISTS in the EUROPEAN COMMUNITY. 
UEMS, 1993. 

2. Training Requirements for the Specialty of Child and Adolescent Psychiatry. European 
Standards of Postgraduate Medical Specialist Training. UEMS, 2014.



MARKLÝSING OG MATSKERFI (CONT.)

• Matskerfi: 2 árleg próf og eyðublöð

• Skráningarkerfi: Logg bók (sérnámsbók)

• Próf:

• Bandarískt stöðupróf: American College of Psychiatrists' Child Psychiatry Resident In-Training 
Examination (CHILD PRITE)

• Klínískt próf, samkvæmt matstæki Child and Adolescent Psychiatry CLINICAL SKILLS 
EVALUATION FORM (CAP-CSV v.2). American Board of Psychiatry and Neurology.

• Árlegt framvindumat: mat handleiðara og mat kennslustjóra, eyðublöð



VINNUFYRIRKOMULAG OG FRAMLAG SÉRNÁMSLÆKNA

• Vikuleg handleiðsla í 45-60 mínútur í senn hjá sérfræðilækni á BUGL

• Hálfur dagur í viku á að vera ætlaður til fræðilegs náms

• Þáttaka í seminar í barna- og unglingageðlækningum á BUGL

• Þátttaka í kennslu (læknanema) og fræðslu fyrir starfsmenn á BUGL

• Samvinna við aðrar deildir og aðrar stofnanir

• Handleiðsla í daglegu starfi á deildum

• Náms- og kennslugögn hafa verið keypt af BUGL



TAKK!
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