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Logga sig inn á ePortfolio (nhseportfolios.org) með
notendanafni (Username) sem er eftirnafn ykkar og 4
tölustafir og lykilorði (Password) og klikka svo á Log In

Þá opnast forsíðan og námslæknir sem er skráður á viðkomandi
handleiðara birtist. Ef ekki athugið hvort þið séuð að skoða undir réttu
hlutverki (Select Role- Iceland Educational Supervisor)

• Hér er ég t.d. skráð
sem
„External Assessor“ sem
gerist allaf eftir að ég hef
fyllt út matsblað fyrir
einhvern námslækni sem
ég er ekki handleiðari
fyrir.
Og þá þarf að breyta því
með því að ýta á örina og
þá opnast felligluggi
Og velja Iceland
Educational Supervisor

Þá opnast forsíðan og námslæknir sem er skráður er á
viðkomandi handleiðara birtist. Til að fara inn á ePortfolio þess
kandídats er klikkað á View

Ef einhverjar athugasemdir
eða mat er undir viðmiðum
þá birtist viðvörunarmerki
fyrir framan matsblaðið og
eru handleiðarar beðnir að
skoða þau blöð sérstaklega

TAB (Team Assessment Behavior) = þverfaglegt mat
• Best er að fara í flipann “Forms”
og velja “Assessments (TAB)”
• Þar sést efst “Self TAB” sem
námslæknir hefur gert sjálfur og
skoða má með því að velja
“View”
•

Þverfaglegt mat (TAB)
• Hér sést dæmi um fullgert TAB
(COMPLETE)
• Námslæknir er með 10 eða fleiri
matsblöð frá tilskyldum
starfsstéttum og engar alvarlegar
athugasemdir (þríhyrningar)
• Skoða má hvert matsblað með
því að velja “View”
• Næst er að gera
samantektarblaðið sem er neðst
á síðunni Summary TAB og veljið
“Create”er rétt að gera það nú
(sjá leiðbeiningar á heimasíðu
kandídata)

Summary TAB

• Hér sést dæmi um námslækni sem hefur fengið
fullnægjandi frá öllum samstarfsmönnum en námslæknir
sjálfur hefur metið sig með „Some Concern“ í Verbal
Communication skills
• Handleiðari klárar svo að fylla út skjalið og merkja sem
„release Summary to Trainee“ ef engin atriði eru þar sem
þarf að ræða við námslækni.

Hvenær á að gera Summary TAB
• Ef námslæknir er kominn með lágmarks fjölda TAB
matsblaða (10) getur handleiðari gert Summary TAB.
Lágmarksfjöldi er 10 matsblöð sem skiptast í:

– A.m.k. 3 svör frá sérfræðilæknum (má vera eitt frá
sérnámslækni/deildarlækni)
– A.m.k. 2 svör frá hjúkrunarfræðingum
– A.m.k. 2 svör frá öðrum starfsstéttum (s.s. Sjúkraliðum,
sjúkraþjálfurum, félagsráðgjöfum, iðjuþjálfurum, riturum)
– A.m.k. 3 svör frá valfrjálsri starfsstétt

• TAB matsblöðin eiga að vera gerð á innan við þriggja
mánaða tímabili

Hlutverk handleiðara
• Handleiðari skoðar samantektina og ef einhver
frávik eru (gular/rauðar súlur) verður handleiðari
að skoða þau matsblöð sérstaklega og ræða við
námslækni.
• Einnig eru handleiðarar hvattir til að ræða við
námslækni ef misræmi er milli þess sem þau
merkja við í “Self TAB” og þess sem fram kemur
frá öðrum samstarfsaðilum. Slíkt er oft frábært
tækifæri til ígrundunar (reflection) og rétt að
hvetja námslækni til að gera ígrundun um
þverfaglega matið.

Í einstaka tilfellum er augljóst að merkt hefur verið vitlaust í
eyðublaðið (t.d. ef merkt er við major concern (rauð súla) – en
svo eru öll ummælin ekki í samræmi við það). Þá getur
handleiðari valið að “afhaka” það matsblað úr Summary TAB – og
endurgera samantektina án þess matsblaðs (Refresh Summary
Form)
ATH. alltaf verður þó lágmarksfjöldi (10 TAB) að vera til staðar og
frá viðeigandi starfsstéttum

Ef handleiðari er tilbúinn að birta samantektina
(Summary TAB) þá er skrollað neðst í samantektina og
þar þarf handleiðari að gera samantektarblaðið
aðgengilegt fyrir kandídatinn með því að breyta “Hide
Summary from Trainee” í “Release Summary to
Trainee”. Það er gert með því að klikka á píluna og velja
hinn valmöguleikann sem birtist

Að lokum þarf handleiðari að:
1. samþykkja að viðeigandi fjöldi matsblaða hafi borist, haka við Yes (1),
2. Skrifa smá athugasemd (Comment) 1-2 línur með samantekt á
ofangreindu mati (2)
3. merkja við hvaða TAB Outcome kandídatinn fær (3)
4. loks þarf að vista samantekarskjalið með því að ýta á Save (4) neðst í
horninu hægra megin

(1)
(2)
(3)

(4)

Spurningar?
• Ef einhverjar spurningar eru bið ég ykkur að
hafa samband við ingasif@landspitali.is

