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Reglugerðin: Nr 467/2015 með síðari
breytingum 411/2021

• 8 gr
– Sérnám hefst á sérnámsgrunni
– Tólf mánaða klínískt nám, í fullu starfi (100%) með

almennt lækningaleyfi
• 4 mán lyflækningar
• 4 mán heimilislækningar
• 4 mán á öðrum deildum (hámark tveim)

– Fjarvistir umfram 2 vikur lengir námið sem því nemur
– Sérnámsgrunni skal að fullu lokið áður en sérnám í 

aðalgrein hefst



Reglugerðin

• 15. gr Mat- og hæfisnefnd um sérnám í læknisfræði
– Nefnd með þremur fulltrúum skipuðum af LÍ, HÍ og Landlækni

• Metur og viðurkennir kennslustofnanir
• Samþykkir marklýsingu fyrir sérnámsgrunn
• Í marklýsingu skal kveðið á um skipulag og inntöku á sérnámsgrunnsár, 

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

• Sérnámsgrunnur skal fara fram á viðurkenndri
heilbrigðisstofnun undir handleiðslu og samkvæmt
marklýsingu skv 15 gr. 

• Sérnámsgrunnur er á ábyrgð framkvæmdastjóra lækninga
• Allir námsstaðir þurfa að fylgja marklýsingu og bjóða upp á 

fræðsluprógram eða samnýta fræðslu með öðrum



Reglugerðin

• 15. gr Mat- og hæfisnefnd 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. 

• SG skal fara fram á viðurkenndri heilbrigðisstofnun undir
handleiðslu og samkvæmt marklýsingu fyrir starfsnám skv 15 
gr. 

• SG er á ábyrgð framkvæmdastjóra lækninga
• Allir námsstaðir þurfa að fylgja marklýsingu og bjóða upp á 

fræðsluprógram og/eða samnýta fræðslu með öðrum



Reglugerðin

• Ráðherra skipar nefnd um sérnámsgrunn sem
skipuleggur námsblokkir, fjölda þeirra og
ráðningarferli fyrir SGL. 

• Formaður nefndarinnar staðfestir á grundvelli
rafrænnar ferilskrár og vottorða frá
framkvæmdastjórum lækninga að SGL hafi lokið
starfsnámi á fullnægjandi hátt.

• Ef vafi leikur á að SGL uppfylli kröfur marklýsingar skal
nefndin í samráði við framkvæmdastjóra lækninga á 
viðeigandi heilbrigðisstofnun gera viðeigandi
ráðstafanir.



Námsblokkir á sérnámsgrunnsári

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



Upphaf sérnámsgrunns
• Námsblokkir geta byrjað jafnaði í júní, ágúst, 

október, desember, febrúar eða apríl.
• Skilyrði er að hafa lokið móttökudögum fyrir upphaf 

sérnámsgrunns sem eru haldnir í júní og október 
• 3-7 okt 2022, 5-9 júní 2023 og 2-6 október 2023



Marklýsingin 15.gr.
Slóð á heimasíðu sérnámsgrunns

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

• Marklýsingin inniheldur:
– Skipulag og inntöku á sérnámsgrunn
– Innihald
– Fyrirkomulag
– Lengd sérnámsgrunnsárs 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)
• SGL bæti eigin frammistöðu bæði hvað varðar 

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

Presenter Notes
Presentation Notes
Key messages of the CurriculumPatient safetyPersonal development



Meginþættir marklýsingar

1. Sérnámsgrunnslæknirinn sem fagmaður og
námslæknir

2. Sérnámsgrunnslæknirinn sem öruggur og
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 sérnámsgrunnslækna: 
https://www.landspitali.is/fagfolk/menntun/sernamsgrunnslaek

nar/



ePortfolio rafrænt skráningarkerfi

• www.nhseportfolios.org
• Metur frammistöðu SGL 

á námsárinu
• Fyrir öll matsblöð SGL
• Fyrir fundi SGL með 

handleiðurum
• SGL geta í lok SG hlaðið 

niður sínum skjölum og 
nýtt þegar kemur að 
umsóknum um nám 
erlendis



Matsblöð

Sjúkrahús:
• Skáning á fundum með sérnáms 

handleiðara (ES)
– 3 fundir á námsárinu

• Sérfæðingsmatsblað
– 1 fyrir hvern mánuð á sjúkrahúsi

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

• Skráning inngripa (DOPS)
– Lágmark 5

• Mini-CEX 
– 7 fyrir ólík læknisverk

• Ígrundun um áhugavert tilfelli –
tvö slík á námsárinu

Heilsugæsla: 
• Skráning á fundum með klínískum 

handleiðara (CS)
– Vikulegir fundir

• Matsblöðin (lágmark á 4 
mánuðum)
– 3 CBD
– 2 DOPS 
– 1 MiniCEX 
– 1 Developing the clinical teacher

• Ígrundun



Handleiðarar

• Allir sérnámsgrunnslæknar fá 
• handleiðara fyrir sjúkrahúsmánuðina
• handleiðara fyrir heilsugæslumánuðina

• Handleiðarar hafa hlotið handleiðaraþjálfun
• Þjálfun og endurmenntun fyrir handleiðara
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Skipulögð fræðsla á SGárinu

• Viðbót við skipulagða fræðslu á námsdeildum/sviðum
• Fræðsluerindi

– Miðvikudaga 14:30-16

• Hermikennsla (simulation)
– Þverfagleg hermikennsla
– Hálfir dagar (NIV, ALS)

• Færnibúðir (skills lab)
• ALS námskeið 
• Basic Patient Safety námskeið o.fl.



Þverfagleg hremikennsla

Sambærilegt 
námskeið er 
haldið á SAK 
fyrir þá SGL 
sem taka 
námsárið á 
SAK



Fræðslufundir

• Regluleg SGL fræðsla 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 SNL og sérfræðilæknar sinni deildinni svo 
að SGL komist í fræðsluna

• Mætingarskylda
– Amk 10 fundi yfir námsárið



Námsleyfi

• Námslæknar vinna á 2-5 starfstöðvum á námsárinu.
• Með hliðsjón af kjarasamningi þá ávinna SGL sér uþb 

1 dag á hverju tveggja mánaða tímabili og getur því 
SGL sótt um 2-3 daga á hverju 4ra mánaða tímabili þó 
að hámarki 7 dagar á námsárinu.

• Kostnaður við námsferðir deilist niður á sambærilegan 
hátt og ónýtt námsréttindi flytjast ekki milli 
starfsstöðva

• Sjá nánar í minnisblaði um Námsleyfi á heimasíðu um 
SG



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 SNL
5-9. júní 2023

2-6. október 2023 (5d)



Móttökudagar SGL 
1. Dagur

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

2. Dagur
– Smitvarnir
– Kennsla á rafræn kerfi
– Öryggi við lyfjaávísanir

3. Dagur
– Hermikennsla: STREYMA, GÁT teymið og SBAR



Móttökudagar SGL

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

• 5. Dagur
– Fræðsla um lög og reglugerðir 

fyrir þá sem koma frá skólum 
erlendis frá

– Matsblöð og ePortfolio
– Tím til að kynna sér 

marklýsingu og atriði af 
heimsíðunni
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Af hverju á nýútskrifaður læknir að 
taka sérnámsgrunn á Íslandi?

• Á sérnámsgrunnsári fáið þið dýrmæta 
reynslu undir öruggri leiðsögn
• Nýtt og bætt skipulag námsársins
• Góð kennsla
• Fjölbreytt reynsla
• Nauðsynlegur undanfari frekara sérnáms
• Er stökkpallur til að komast að á góðum 
námsstöðum á Íslandi og erlendis



Sérnámsgrunnur er fyrsti hluti 
frekara sérnáms á Íslandi

• Fullt sérnám
– Almennar lyflækningar
– Bráðalækningar
– Geðlækningar
– Heimilislækningar
– Endurhæfingarlækningar
– Öldrunarlækningar 

(viðbótarsérnám við 
lyflækningar eða 
heimilislækningar)

• Hlutasérnám
– Barnalæknisfræði
– Fæðinga- og 

Kvennsjúkdómalækningar
– Meinafræði
– Skurðlækningar
– Taugalækningar
– Myndgreining
– Bæklunarskurðlækningar
– Svæfinga og 

gjörgæslulækningum

Presenter Notes
Presentation Notes
Í undirbúningi taugalælkningar og rannsóknarlækningar



Fyrir spurningar um frekara sérnám

Gunnar Thorarensen
• Yfirlæknir sérnáms á Landspítala

Elínborg Bárðardóttir
• Kennslustjóri sérnáms í heimilislækningum



Sameiginlegt umsóknarferli

Febrúar – Mars
• Stöður sem byrja júní-

okt

Sept-Okt
• Stöður sem byrja í feb-

apríl
• Færri stöður



Umsóknarferlið 
fyrir 

Sérnámsgrunn

Auglýsing birtist á 
starfatorgi eða undir 

laus störf á Lanspítala

Umsóknarfrestur er til 
12. sept 2022

Unnið úr umsóknum 
og stefnt að því að 

hafa blokkir tilbúnar 
fyrir árslok 2022.



Kynning

• Kynningafundur þar sem sjúkrahúsin og 
heilbrigðisstofnanir kynna sig og sína starfsemi.
– Vefsíður
– Upplýsingar beint, t.d. kennslustjóri
– Sigrún Ingimarsdóttir, verkefnastjóri sérnásmgrunns 

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 12. september

• Heimasíður sjúkrahúsanna
• Heimasíður heilbrigðisstofnana
• Upplýsingar sendar félögum læknanema

http://www.starfatorg.is/


Umsókn
• Eyðublað (https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-

menntun/Menntun/Laeknakandidatar/Fylgiskjal_med_umsokn_um_sernamsgrunnsar)

• Fylgigögn – sjá upptalningu aftast í eyðublaði og 
mikilvægt að senda þau í einu skjali en í þeirri röð sem 
upp er talin
• Athugið að fylgigögn þarf bæði að senda með rafrænni 

umsókn en einnig til Sigrúnar og Gerðar skv. fyrirmælum á 
síðustu blaðsíðu í „Fylgiskjali með umsókn um 
sérnámsgrunn“

• Meðmæli – frá tveimur aðilum

https://www.landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Visindi-og-menntun/Menntun/Laeknakandidatar/Fylgiskjal_med_umsokn_um_sernamsgrunnsar


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.





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 umsækjenda



Ráðning

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



Takk fyrir
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