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4. gr. Starfsnám til almenns lækningaleyfis skal vera tólf 
mánaða klínískt nám: 

• 4 mánuðir á lyflækningadeild 
• 2 mánuðir á skurðlækningadeild eða bráðadeild 
• 4 mánuðir á heilsugæslustöð 

 
• 2 mánuðir eru tímabil utan skyldumánaða  
 

Kandídatsár lækna er skilgreint sem fullt starf (100%) í 
námsblokkakerfi í eitt ár í senn frá 15.júní ár hvert. 
 
 



Starfsnám til almenns lækningaleyfis 
• Fer fram á viðurkenndri heilbrigðisstofnun 
samþykktri af Mats- og hæfisnefnd 
Velferðarráðuneytisins 

• LSH 
• SAk 
• HVe (að hámarki 2 mán lyf og 2 mán skurð) 
• Hg (HH og utan höfuðborgarsvæðisins) 

 
•Allir námsstaðir þurfa að fylgja marklýsingu og 
bjóða upp á fræðsluprógram eða samnýta fræðslu 
með öðrum 

 



Starfsnám til almenns lækningaleyfis 

• Tryggja skal að læknakandídat öðlist fullnægjandi 
starfsþjálfun samkvæmt marklýsingu, sbr. 15. gr. 
 

• Framkvæmdastjóri lækninga á viðkomandi 
heilbrigðisstofnun ber ábyrgð á að starfsnámið sé 

• í samræmi við markmið marklýsingar  
• að kandídat uppfylli þær kröfur sem gerðar eru 
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Blokkir á kandídatsári 

• Leitast við að hafa blokkina sem samfelldasta 
• Leitast við að tryggja jafna mönnun 
• Mikilvægt að sumarmönnun sé jöfn og góð 

 



Upphaf kandídatsárs 

• Blokkir byrja að jafnaði 15 júní eða fyrsta mánudag 
eftir 15 júní 

• Móttökudagar vikuna fyrir upphaf kandídatsárs 
• Innkoma á 8-9 vikna fresti eftir það til að blokkir 

skarist ekki 
 



Upphaf kandídatsárs 

• Móttökudagar 2020 (4d) 
• júní (Ж) 
• október (ф) 

• Tímabilin byrja: 
 

(Ж) (ф) 

júní 
ágúst 

október 
desember 

febrúar 
 apríl 



Reglugerðin 

• 15. gr Mat- og hæfisnefnd um starfsnám til að öðlast 
almennt lækningaleyfi og um sérnám í læknisfræði 
– Nefnd með þremur fulltrúum skipuðum af LÍ, HÍ og Landlækni 

• Metur og viðurkennir kennslustofnanir 
• Samþykkir marklýsingu fyrir starfsnám til starfsleyfis 
• Í marklýsingu skal kveðið á um skipulag og inntöku á 

kandídatsár, innihald, fyrirkomulag og lengd námshluta, 
gæðakröfur, handleiðslu og hæfismat.  

 



Marklýsingin 15.gr. 

• Marklýsingin skal innihalda: 
– Skipulag og inntöku á kandídatsár 
– Innihald 
– Fyrirkomulag 
– Lengd kandídatsárs og einstakra námshluta 
– Gæðakröfur 
– Handleiðslu 
– Hæfismat 



 
Meginþættir marklýsingar  

 
• Marklýsing hefur fagmennsku og góða starfshætti 

lækna í öndvegi 
 
– Öryggi sjúklinga (patient safety) 

• sjúklingurinn í öndvegi; örugga, tímanlega og 
góða heildarþjónustu 

– Eigin framþróun (personal development) 
• kandídat bæti eigin frammistöðu bæði hvað 

varðar læknisfræðilega þekkingu, klíníska fræni 
og hæfni til að starfa með öðrum 
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Meginþættir marklýsingar  

 
1. Kandídatinn sem fagmaður og  námslæknir 

 

2. Kandídatinn sem öruggur of afkastamikill læknir 
  

– Starfsnámið byggir á vinnutengdri reynslu og  fer fram við 
klíníska vinnu  

– Matsblöð, þverfaglegt mat, skráning inngripa og íhugun um 
tilfelli eru þau tól sem við notum til að meta færni. 

– Byggir á “The UK Foundation Curriculum” 
– þýtt og staðhæft fyrir íslenskar aðstæður. 
– viðbótarkafli um starfsnám í heimilislækningum 

 





Heimasíða kandídata:  
 http://www.landspitali.is/kandidatar 





ePortfolio rafrænt skráningarkerfi 

• www.nhseportfolios.org 
• Metur frammistöðu 

kandídata á 
kandídatsárinu 

• Fyrir öll matsblöð 
kandídata 

• Fyrir fundi kandídata 
með handleiðurum 

• Kandídatar geta í lok 
kandídatsársins hlaðið 
niður sínum skjölum. 



Matsblöð 

Sjúkrahúsin: 
• Skáning á fundum með 

handleiðara (ES) 
• Sérfæðingsmatsblað 

– 1 fyrir hvern mánuð á sjúkrahúsi 

• Þverfaglegt mat (360 gráðu mat) 
– Frá ólíkum starfsstéttum 

• Skráning inngripa (DOPS) 
– Bláæðaástungu, uppsetningu 

bláæðaleggja, blóðræktunar, slagæða 
blóðsýnistaka, ísetningu þvagleggs. 

• Mini-CEX  
– 3 fyrir klíníska skráningu 
– 4 fyrir klíníska skoðun 

• Hugleiðing um áhugavert tilfelli – 
tvö slík á kandídatsárinu 

 

Heilsugæslan:  
• Skráning á fundum með 

handleiðara CS (Clinical 
Supervisor) 

• Matsblöðin (lágmark á 4 
mánuðum) 
– 2 DOPS (directly observed 

procedural skills) 
– 3 CBD (Case Based discussion) 
– 1 MiniCEX (Mini clinical 

evaluation exercise) 
– 1 Developing the clinical teacher 

• Clinical supervisor end of 
placement report 

• Matsblað eftir myndbandsgátun 



Handleiðarar 

• Allir kandídatar fá  
• handleiðara fyrir sjúkrahúsmánuðina 
• handleiðara fyrir heilsugæslumánuðina 
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Skipulögð fræðsla á kandídatsárinu 

• Viðbót við skipulagða fræðslu á námsdeildum/sviðum 
 

• Fræðsluerindi 
– Miðvikudaga 14:30-16 

 
• Hermikennsla (simulation) 

– Hálfir dagar 
– Heill þverfaglegur hermikennsludagur 

• Færnibúðir (skills lab) 
 

 



Fræðslufundir 

• Regluleg kandídatafræðsla miðvikudaga kl 14:30-
16:00 í Blásölum 
– Ekki hefðbundin fræðsluefni heldur frekar þau atriði sem stuðla að 

fagmennsku og góðum starfsháttum 
– Áfram líka föst fræðsludagskrá á deildunum 

• Ætlast til að deildarlæknar og sérfræðingar sinni 
deildinni svo að kandídatar komist í fræðsluna 

• Mætingarskylda 
– Amk 10 fundi yfir kandídatsárið 

 
 



 
 

Fræðsla kandídata 2019 – 2020 
Miðvikudögum, kl. 14.30 - 16.00 

Blásölum, 7. hæð LSH Fossvogi, og með fjarfundabúnaði, nema annað sé tekið fram 

 



Inngrip 

• Bláæðaástungur 
• Blóðræktanir 
• Uppsetning á 

bláæðalegg 
• Blóðgös – 

slagæðaástungur 
• Uppsetning á þvaglegg 
• Uppsetning á 

magasondu 
• Meðferð öndunarvegar 

 
 

• iv vökvagjöf þmt 
lyfjaávísun á vökvum 

• iv gjöf á blóði og 
blóðhlutum 

• sc og im gjöf á 
staðbundinni deyfingu  

• Túlkun á EKG 
• Framkvæmd og túlkun á 

PEF 



Móttökudagar kandídata 
11. -14. júní 2019 

7.- 11. október 2019 (5d) 
 



Móttökukynning kandídata Júní 
1. Dagur 

– Kynning, marklýsing 
– Atvikaskáningar 
– Stigun sjúklinga 
– Heilsugátt 
– Heilbrigt starfsumhverfi 

2. Dagur 
– Smitvarnir 
– Kennsla á rafræn kerfi 
– ePortfolio 

3. Dagur 
– Hermikennsla: STREYMA, GÁT teymið og SBAR 
– Inngripakennsla: Æðaleggir, taka blóðprufur, blóðgös, þvagleggir, 

blóðræktanir, magasondur 



Móttökudagar 

• Færniþjálfun: 
– Æðaleggir í erfiðar æðar 
– Bláæðablóðprufutaka 
– Blóðgös 
– Erfiðar þvagleggs 

uppsetningar 
– Magasonduísetning 
 

• Hermikennsla 
– SBAR 
– GÁT teymið 
– STREYMA 

 
 



Móttökukynning kandídata Júní 
4. Dagur – Heilsugæslan skipuleggur 
• Kennsla á rafrænt umhverfi tengt sögunni  með áherslu á 

heilsugæslutengda vinnu 
• Erfiði sjúklingurinn - úrræði 
• Fyrsta aðstoð á slysstað – Áverkaskoðun 
• Tæki og tól á heilsugæslunni 
• Lífstílsráðgjöf og leiðbeiningar 
• Vottorð og sjúkragreiðslur 
• Sýklalyfjanotkun 
• Skráning á aukaverkunum lyfja 

 



Móttökukynning kandídata Október 
Sama og í Júní og að auki..... 
Sérstakar áherslur fyrir lækna sem hafa lært erlendis 
- Lög og reglugerðir 
- Þagnarskyldan og læknaeiðurinn 
- Uppbygging og skipulag heilbrigðiskerfisins, boðleiðir 
- Tilvísanir og ráðgjafarþjónusta 
- Samskiptafærni, viðtalstækni 
- Þáttaka sjúklinga og samvinna 
- Meðferðarheldni 
- Vottorð, sjúkradagpeningar, örorka 
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Ekki flókið ! 



Kynning 

• Kynningafundir þar sem sjúkrahúsin og 
heilbrigðisstofnanir kynna sig og sína starfsemi. 
– Vefsíður 
– Upplýsingar beint, t.d. umsjónardeildarlæknir, kennslustjóri 
– Sigrún Ingimarsdóttir, verkefnsastjóri kandídatsárs. 

sigruni@landspitali.is 



Auglýsing 

• Nefnd um kandídatsárið birtir auglýsingu 
snemma hausts (fyrir hönd vinnuveitenda) 
– www.starfatorg.is  
 
Búið er að opna fyrir umsóknir. 
Umsóknarfrestur er til 1. október 

 
• Heimasíður sjúkrahúsanna 
• Heimasíður heilbrigðisstofnana 
• Upplýsingar sendar félögum læknanema 

http://www.starfatorg.is/


Umsókn 

• Eyðublað – óskir um blokkir, staðsetningu, tímabil, 
sérstakar óskir  

• Fylgigögn 
• Meðmæli 
• Umsókn 
• https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-

skrar/Gagnasafn/Visindi-og-
menntun/Menntun/Laeknakandidatar/Fylgiskjal_med_umsokn
_um_kandidatsar_2019-2020  

• Umsókn með fylgigögnum er send starfsmanni 
nefndar  

 
 

http://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-menntun/Menntun/Laeknakandidatar/Valbla%C3%B0%20kand%C3%ADdata-03.11.2015.pdf


Mikilvægt að hafa í huga 

• Lesið og fylgið fyrirmælum í umsókninni (lið 3 og 7) 
• Við val á sjúkrahúsi (liður 3 á blaðsíðu nr 2) 

– Forgangsraðið fyrst með 1-3 í reitina fyrir framan 
sjúkarhúsið 

– Síðan forgangsraðið þið námsblokk með því að stetja 1-2 
fyrir framan námsblokkina 

– Athugið að röð deilda/Hg getur verið breytileg frá því sem 
fram kemur í umsókninni 

• Við val á heilsugæslu. Tilgreinið í athugasemdir ef 
sérstakar aðstæður eru fyrir vali ykkar. 

 
 

 



Mikilvægt að hafa í huga 

• Öll fylgiskjöl sendast í bréfpósti (ekki rafrænt) til : 
– Nefndar um skipulag námsblokka 
– B.t. Sigrúnar Ingimarsdóttur 
– Landspítala 
– Menntadeild 
– Ármúla 1A 
– 108 Reykjavík 
– Ísland 

 
 

 

 



Nefnd 
• Samhæfing, yfirsýn, eftirlit 
• Yfirlit um óskir  
• Yfirlit um lausar blokkir á viðurkenndum deildum / 

stöðvum 
• Eftir fremsta megni reynt að útbúa skipulag sem 

mætir óskum hvers kandídats  



Val 

• Umsóknir sendar stofnunum 
• Ef of mikil aðsókn á tiltekinn stað – hefðbundið 

ráðningarferli þar sem kennslustjóri/yfirlæknir velur 
hæfustu umsækjendur, með viðtali ef við á 



Ráðning 

• Eiginlegt ráðningarferli á sér stað á hverri 
stofnun 
– Starfslýsing 
– Ráðningarsamningur 
– Launakjör 
– Kennsluáætlun 

 



Af hverju á nýútskrifaður læknir að 
taka kandídatsár á Íslandi? 

• Læknakandídatar fá dýrmæta reynslu undir 
leiðsögn 
• Nýtt og bætt skipulag kandídatsársins 
• Góð kennsla 
• Fjölbreytt reynsla 
• Læknakandídatar eiga kost á að komast að á 
 góðum námsstöður á Íslandi og erlendis 
•Standi jafnfætis öðrum læknum sem hafa 
lokið kandídatsári 

 



Kandídatar 2019-2020 



Takk fyrir 
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