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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

Presenter
Presentation Notes
Ef handleiðari hefur ekki upplýsingar um sitt notendanafn er hægt að hafa samband við Sigrúnu IngimarsdótturEf handleiðari man ekki sitt lykilorð er rétt að klikka á Forgot Password og þá er slíkt sent á lsh netfang handleiðara.



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

Presenter
Presentation Notes
Handleiðari á að vera skráður inn undir hlutverkinu: Iceland Educational Supervisor



Þá birtist þessi síða og þá er klikkað á “Forms”



Og þá birtist þessi fellilisti
• Til að skoða öll matsblöð 

er gott að velja „All
Forms“

• En ef fara á inn til að 
skoða afmarkaða hluti 
eins og þverfaglegt mat 
(TAB) er gott að fara í 
„Assessments (TAB)“

• Til að skoða hvort 
námslæknir á mikið af 
útistandandi matsblöðum 
er gott að skoða „Ticket
Requests“



All Forms

• Þegar valið er “All Forms” þá opnast yfirlitsskjal fyrir
ykkar námslækni og öll matsblöð hafa safnast á 
námsárinu undir flipanum Existing Forms og skrolla
má niður til að skoða fleiri



Ef þið ætlið að finna matsblað til að fylla út t.d. 
Skjal fyrir fund með námslækni er gott að fara í 

„Available Forms“
• Og þá opnast nýr valgluggi 

og þar getið þið opnað 
matsblöð sem þið viljið 
gera. T.d. Matsblað í fyrsta 
viðtali: 

• Combined Induction
Meeting with….. Og þar 
veljið þið „Create“ og þá 
opnast það matsblað sem 
þið fyllið út.



Almennar leiðbeingar fyrir skimun á ePortfolio

• Við skimun á ePortfolio er best að fara eftir
Gátlistanum
– https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-

skrar/Gagnasafn/Visindi-og-
menntun/Menntun/Laeknakandidatar/2019/Gatlisti-
Skilyrdi_fyrir_vidurkenningu_kandidatsari.pdf
og skoða

– 1. eru eftirtalin matsblöð hjá námslækni í ePortfolio
– 2. Skoða matsblaðið og sjá hvort þar séu athugasemdir

sem skoða þarf betur með námslækni
– 3. athuga að matsblöð séu tengd á viðeigandi hátt

(hámark er að tengja hvert matsblað við 4-6 atriði

https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-menntun/Menntun/Laeknakandidatar/2019/Gatlisti-Skilyrdi_fyrir_vidurkenningu_kandidatsari.pdf


7 MCR

• Námslæknar eiga að safna a.m.k. 7 MCR frá 
sérfæðilæknum á spítalamánuðum námsársins og 
mikilvægt að slíkt sé dreift jafnt yfir námsárið (u.þ.b. 
eitt á mánuði)



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.



7 Mini-CEX

• Hér er best að fara aftur í 
„Forms“ og velja „All
Forms“ og skrolla niður 
að MiniCEX
matsblöðunum 

• Námslæknar eiga að 
safna a.m.k. 7 MiniCEX
– 3 um líkamsskoðun
– 3 um klíníska skráningu
– 1 um yfirferð og endurmat 

á lyfjalista



Rétt er að skoða sérhvert matsblað og sjá hvaða endurgjöf
námslæknir hefur fengið með því að velja Open

• Þá opnast 
matsblaðið og hægt 
er að sjá hvaða 
endurgjöf
námslæknir fær og 
hvaða 
aðgerðaráæltun
(Agreed action) var 
ráðlögð



Rétt er að skoða hvernig námslæknir er að tengja matsblöðin
við marklýsinguna með því að velja “Link” við matsblaðið

• Þá opnast gluggi og 
valið er „Existing
Links“ má sjá hvað 
námslæknir hefur 
tengt við þetta 
inngrip



Ígrundanir (Reflective practice)
• Allir námslæknar gera 

amk 2 ígrundanir sem þau 
deila með handleiðara. 

• Miklvægt að handleiðari 
ræði ígrundanir við 
námslækni og spyrji:
– Hvað lærðir þú af þessu 

tilfelli/atviki
– Hvernig getur þú/við unnið 

með lærdómspunktana og 
gert aðgerðaráætlun 
(action plan)/ 
framvinduáætlun Personal
Development Plan)  

• Ígrundanir (reflective
practice) er mikilvæg leið 
til að læknar læri af 
reynslunni, öðlist betri 
innsýn og læri af öðrum. 
Mikilvægt er að 
ígrundanir séu ekki bara á 
neikvæð atriði og gott að 
hvetja námslækna til að 
gera bæði ígrundun í 
tengslum við klíníska 
vinnu en einnig á atriði er 
tengjast fagmennsku



Til að skoða ígrundanir námslæknis (Reflective Practice) er
klikkað á Reflection og svo klikkað á Reflective practice

• Lágmarkskröfur er að námslæknir geri ígrundanir um 
2 tilfelli/atburði sem hann deilir (File status shared) 
með handleiðara. Námslæknir getur valið að gera fleiri
ígrundanir og haft sem private og þá sjá engir aðrir en
hann sjálfur þessar ígrundanir.



Eru fundir með handleiðara skráðir í ePortfolio –
gott er að skoða það undir flipanum Forms og

velja Supervisor Forms
• Fyrsti fundur:

– Combined Induction
Meeting with Clinical
Supervisor & Initial
meeting with Educational
Supervisor

• Fundi um miðbik 
námstímans, eða aðra 
fundi, má að skrá undir
– Mid-placement review

• Lokafundur:
– Educational Supervisior‘s

End of Year Report

• Ef matsblöð eru „Self Entered“ 
biðjum við handleiðara að fara 
inn á matsblöðin og samþykkja 
þau (sjá leiðbeiningar á 
heimasíðu)



DOPS
• Hér er best að fara aftur í „Forms“ og 

velja „All Forms“ og skrolla niður að 
DOPS matsblöðunum 

• Lágmarkskröfur fyrir DOPS eru 5 
matsblöð, með eitt fyrir hvert af
eftirfarandi: 

• 1) Blóðræktun
• 2) Uppsetning á bláæðalegg
• 3) Blóðprufutaka
• 4) Blóðslagæðasýnataka
• 5) Uppsetning á þvaglegg (konu eða

karl)

• Fá á 2 DOPS tilviðbótar á heilsugæslu
og eru námslæknar hvattir til að
safna fleiri DOPS fyrir önnur inngrip á 
námsárinu



Rétt er að skoða hvernig námslæknir er að tengja matsblöðin
við marklýsinguna “Link” 

• Þá opnast gluggi og valið er 
„Existing Links“ má sjá 
hvað námslæknir hefur 
tengt við þetta inngrip



Í lok sérnámsgrunnsárs (SG) þarf handleiðari (Educational
Supervisor) að staðfesta færni SGL í ólíkum meginköflum 

marklýsingarinnar

• 1. Fara inn á „Curriculum
and PDP“ ofarlega fyrir 
miðjum skjá á gráa 
borðanum

• 2. Þá opnast fellilisti og þar 
er valið „Iceland Training
Programme…“

• 3. Þá birtast allir undirkaflar 
marklýsingar og þarf þá að 
velja „Expand All“



• 4. Fara í „Rate“ við hvern 
meginkafla í marklýsingunni (alls 
12 kaflar)

• 5. velja undir fellilistanum við 
Rating hvort SGL hafi uppfyllt 
þennan meginkafla í 
marklýsingunni og velja eitt af 
eftirfarandi

– Blank (ef ekkert er er tengt við 
matsatriðið)

– Not Achieved
– Some Experience
– Achieved

• 6. Velja „Save“
• Þetta byggir á hve vel SGL hefur 

linkað matsblöð við þennan 
meginkafla og til að fá Achieved
þarf að hafa fleiri en eina tegund 
matsblaða tengd við undirkaflana 
(sjá útskýringar á næstu glærum.



• Hér er dæmi um Meginkafla þar sem SGL/Kandíat hefur lokið við að 
meta undirkaflana og 

• Handleiðari og hafa lokið við að meta alla undirkafla og meginkafla



Námslæknir á að hlaða inn ýmsum skjölum í ePortfolio: 
ALS skírteini og þverfagleg hermikennsla er sett inn undir

Certificates and Exams
Önnur skjöl s.s. frá Heilsugæslu eru hlaðin inn í Personal 

Library 



Vona að þetta hjálpi

• Vona að þessar leiðbeiningar hjálpi um 
hvernig gott er að skima ePortfolio
sérnámsgrunnslæknis(SGL)/kandídats og hvet
ykkur til að hafa samband ef þið hafið
spurningar

• Inga Sif Ólafsdóttir (ingasif@landspitali.is)
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