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Námsskrá í bráðalækningum  

- Ísland -  

1. Sérnám í fullri lengd til að læknir geti öðlast 
sérfræðiviðurkenningu í bráðalækningum á Íslandi samkvæmt 
reglugerð 467/2015.  

2. Sérnám til að ljúka hluta náms á Íslandi til 
sérfræðiviðurkenningar í bráðalækningum sem fengist metið 
sem viðurkenndur hluti sérnáms í bráðalækningum í öðrum 
ríkjum.  

3. Þjálfun í bráðalækningum sem hluti sérnáms í öðrum sérgreinum 
lækninga, svo sem svæfingalækningum,  gjörgæslulækningum, 
heilsugæslulækningum, skurðlækningum eða barnalækningum.  

4. Viðbótarnám í bráðalækningum fyrir lækna sem lokið hafa 
sérnámi í öðrum sérgreinum en vilja bæta við sig þekkingu í 
bráðalækningum.  

 



Námsskrá í bráðalækningum  

- Ísland -  

• Sérnám í bráðalækningum er 72 mánuðir að 
lengd. Skal námstími reiknast eins og tilgreint 
er í 8. gr reglugerðar nr. 467/2015 um 
menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði 
til að hljóta sérfræðileyfi. 



Námsskrá í bráðalækningum  

- Ísland -  

• Námstími í bráðalækningum getur skipst í 
eftirfarandi hluta: 

– Bráðalækningar: Að minnsta kosti 50 mánuði. Þar af 
skulu að minnsta kosti sex mánuðir vera í 
bráðalækningum barna.  

– Svæfinga- og gjörgæslulækningar: Að minnsta kosti 6 
mánuði. 

 



Námsskrá í bráðalækningum  

- Ísland -  

• Þá er heimilt að meta námstíma í eftirfarandi 
sérgreinum, sem skyldar eru bráðalækningum, til 
sérnáms í bráðalækningum:  

– Bráðalyflækningum, að hámarki 6 mánuði 

– Svæfinga- og gjörgæslulækningum, að hámarki 12 
mánuði 

 

 



Námsskrá í bráðalækningum  

- Ísland -  

• Heimilt er að meta styttri námsdvöl í eftirtöldum sérgreinum 
lækninga til sérfræðiviðurkenningar í bráðalækningum, að 
hámarki tvo mánuði í hverri sérgrein: 
– Augnlækningum 

– Háls-, nef- og eyrnalækningum 

– Skurðlækningum 

– Bæklunarlækningum 

– Geðlækningum 

– Fæðinga- og kvensjúkdómalækningum 

– Myndgreiningu 

– Heilsugæslulækningum 

– Vísindarannsóknir 

 



Námsskrá í bráðalækningum  

- Ísland -  

• Sérnám verður að fara fram á að minnsta kosti tveimur 
kennslusjúkrahúsum sem hafa viðurkenningu 
heilbrigðisyfirvalda viðkomandi lands til 
sérnámsþjálfunar í bráðalækningum. Að lágmarki skulu 
sex mánuðir námstímans vera á öðru kennslusjúkrahúsi 
en því sem meginhluti námsins fer fram á.   

 



Námsskrá í bráðalækningum  

- Ísland -  

• Til að námstími í bráðalækningum sé metinn til 
sérfræðiviðurkenningar þarf námsdvöl að 
uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

– Að námslæknir hafi skráð námsframvindu fyrir hvert 
ár samkvæmt kröfum sem skilgreindar eru í gildandi 
námsskrá RCEM 

– Að námslæknir hafi staðist árlegt framvindumat þar 
sem staðfest er námsframvinda samkvæmt 
ofangreindum kröfum.  

 



Framhaldsnám eftir LSH 

•BNA 
•Eyjaálfa 
•Norðurlönd 
•Bretland 

























Work place based assessment - WPBA 

Formative assessment  
- Ætlað til kennslu 
- Endurtaka eftir þörfum 

Summative assessment 
- Setur staðal um rétt vinnubrögð  
- Staðið/fallið 
- Má endurtaka 





Case-based Discussion 
CbD 

Munnleg yfirferð um afgreiðslu sjúkratilfellis 

Áhersla á skráða nótu 

- Klínisk rökhugsun 

- Ákvarðanataka 

- Orðalag nótu 

Getur verið formative eða summative 

  



Annað framvindumat 

• Multi-Source Feedback – MSF 
– 360gráðu mat bráðadeildar 

• Audit Assessment Tool 
– Allir framkvæma gæðaverkefni 

– Mæling á ástandi, innleiðsla, mæling á breytingu 

• Teaching Observation 

–  Ath LoL fundina 
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