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Skilyrði vegna lengra sérnámsgrunnsárs  

eða lengra tímabils á heilsugæslu  
 

GÁTLISTI 
 

Viðbótargátlisti fyrir sérnámsgrunnslækna sem taka 18 mánaða námsár, lengja námstímann 
miðað við grunnkröfur eða taka 6 mánuði á heilsugæslu 

 
Fyrir sérnámsgrunnlækna sem taka 6 mánuði á heilsugæslu sem hluta af 12 mánaða námsári 
   Sérnámsgrunnslæknir hefur hitt handleiðara á heilsugæslu vikulega á starfstímanum. 

o Fyrsti fundur er skráður sem: Induction meeting with Clinical Supervisor  
o Vikulegir fundir eru skráðir a.m.k. einu sinni í mánuði sem Mid-placement review  
o Lokafundur með handleiðara er skráður sem: Clinical supervisor end of placement 

report 
 
  Sérnámsgrunnslæknir hefur fengið samtals eftirfarandi fjölda matsblaða og tengt við mark-

lýsinguna: 
o 4 DOPS (Directly observed procedural skills) - inngrip að eigin vali  
o 5 CbD (Case Based Discussion)  
o 2 MiniCEX (Mini clinical evaluation exercise) 
o 1 Developing the clinical teacher 

Fari námslæknir á fleiri en eina heilsugæslustöð þarf að ljúka hlutfallslega tilskyldum fjölda mats-
blaða á hverri stöð fyrir sig.  
 
Ef sérnámsgrunnslæknir tekur færri en 8 mánuði á spítala þá er leyfilegt að skila hlutfallslega færri 
matsblöðum, miðað við þá sem taka 8 mánuði á spítala, en uppfylla þarf lágmarkskröfur fyrir hverja 
tvo mánuði sbr. hér fyrir neðan. 
 
Tveggja mánaða tímabili bætt við sérnámsgrunnsár 
  Sérnámsgrunnlæknir hefur skilað eftirfarandi fyrir hverja tvo aukamánuði á spítala:  

o 2 MCR frá sérfræðilæknum 
o 2 - 4 vinnutengd matsblöð (MiniCEX, CbD eða DOPS), en þó að lágmarki 1 MiniCEX og  

1 CBD 
o 1-2 ígrundanir 
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18 mánaða sérnámsgrunnár 
Samtals þarf sérnámsgrunnslæknir, sem tekur 18 mánaða námsár, með 6 mánuðum á heilsugæslu 
og 12 mánuðum á sjúkrahúsi að skila eftirfarandi: 
 
Fyrir 12 mánuði á spítala 
  Sérnámsgrunnlæknir hefur skilað samtals eftirfarandi:  

o 6 CbD 
o 1 Developing the clinical teacher 
o 9 DOPS 
o 11 MiniCEX 
o 11 MCR 
o  4 - 5 ígrundunum 

 
Fyrir 6 mánuði á heilsugæslu  
   Sérnámsgrunnslæknir hefur hitt handleiðara á heilsugæslu vikulega á starfstímanum. 

o Fyrsti fundur er skráður sem: Induction meeting with Clinical Supervisor  
o Vikulegir fundir eru skráðir a.m.k. einu sinni í mánuði sem Mid-placement review  
o Lokafundur með handleiðara er skráður sem: Clinical supervisor end of placement 

report 
 
  Sérnámsgrunnslæknir hefur fengið samtals a.m.k. eftirfarandi fjölda matsblaða og tengt við 

marklýsinguna: 
o 4 DOPS (Directly observed procedural skills) - inngrip að eigin vali  
o 5 CbD (Case Based Discussion)  
o 2 MiniCEX (Mini clinical evaluation exercise) 
o 1 Developing the clinical teacher 

Fari námslæknir á fleiri en eina heilsugæslustöð þarf að ljúka hlutfallslega tilskyldum fjölda mats-
blaða á hverri stöð fyrir sig.  

 
 
 

Gátlistanum skal skilað við lok sérnámsgrunnsárs,  
ásamt aðal gátlistanum „Skilyrði fyrir viðurkenningu á sérnámsgrunnsári“ 

 
 Ég staðfesti að hafa uppfyllt ofangreind skilyrði 

 
 

Undirskrift sérnámsgrunnslæknis: _______________________________  Dagsetning: __________________ 

Vinsamlega sendið gátlistann til: 
Fyrir LSH: Sigrúnar Ingimarsdóttur sem viðhengi í tölvupósti (skanna inn eða senda mynd) á netfangið sigruni@landspitali.is 

Fyrir SAK (þeir sem eru 2 mánuði eða minna á LSH): Skilist á netfangið unglaeknar@sak.is  
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