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Skipulag og umgjörð 

• Umsjónardeildarlæknir 
– Hlynur Indriðason 

• Klasastjórar 
– Eru fjórir einn fyrir hvern klasa – skipta á 6 mánaða fresti 
– Fá einn launaflokk fyrir vinnuna sem tengist þessu 
– Allar vaktir eru skráðar í AmIOn.com kerfið 
– Eru tengiliður við yfirlækna og stjórn lyflækninga 
– Taka þátt í að passa að vaktir séu mannaðar í klasanum 
– Eruð skráð í klasa á Workplace amk 3 mánuðum fyrir 

námsbyrjun – áhugasamir geta boðið sig fram sem 
klasastjóra 

– Passið að mæta á klasafundi, þar má skipta á vöktum 
 



Klasar á lyflækningasviði 

Námslæknar á 
lyflækningasviði 
-CMT/IMT 
-Heimilislækningum 
-SKBL 

KLASI B 
Bráðalyflækningar (A2 og HT), 
Lungnalækningar (A6 og göngudeild),  
Dagdeild B7 og GG í Fossvogi 

KLASI C 
Hjartalækningadeildir 14EG og 
Göngudeild hjartagáttar 

KLASI D 
Blóðlækningadeild 11G og göngudeild  
Krabbameinslækningadeild 11E og göngudeild  
Nýrnaskilun og göngudeildir 
Meltingarlækningardeild (12E) og göngudeild 

KLASI A 
Öldrunardeildir (B4 og LNK), 
Smitsjúkdómadeild (A7), 
Göngudeild Innkirtlalækna 
Taugalækningadeild (B2) 



SKBL skipulag frá 2019 
Þrjár línur 

Kandídatsár 

Lyflækningar 
6 mán 

Lyflækningar 
6 mán 

Lyflækningar 
6 mán 

Svæf. og GG 
12 mán 

Svæf. og GG 
12 mán 

Svæf. og GG 
12 mán 

Bráðalækn. 
6 mán 

Bráðalækn. 
6 mán 

Bráðalækn. 
6 mán 

Lyflækningar 
12 mán 

Svæf. og GG 
12 mán 

Bráðalækn. 
12 mán 



Mikilvægt að nýta tímann vel 

• 6 mánuðir á lyflækningasviði 
– Skiptist milli klasa B og C 
– Nóg að gera og mikilvægt að gleyma ekki markmiðum 

sínum fyrir námsdvölina 
 

• 12 mánuðir á lyflækningasviði á 3ja námsári 
námslækna með lyflækningar sem heimasvið 
– 6 mán í klasa B og A 

• Í klasa B er námslæknir með aukna ábyrgð 
• Mikilvægt að MRCP prófum sé að mestu lokið á fyrstu tveim 

námsárum 

– 6 mán í klasa þar tekið er viðmið af óskum námslæknis um 
námsdeild 



Aukin áhersla á göngudeildir á þriðja 
námsári 

• Göngudeildarvinna á þriðja námsári 

• Sjá eyðublað á heimasíðu framhaldsnáms í 
lyflækningum 

• Sérstök kynning á göngudeildum og skráningu 
5 sept 



Á sex mánaða rótation í lyflækningum  

• Á fyrstu tveim vikunum 
– Fá kynningu á námsstöðum, fræðsluprógrammi, 

gátlista fyrir SKBL lækna á lyflækningasviði 

– Fá sérnámshandleiðara (ES)  
• nemi skipuleggur fund, gerir PDP, byrjar að vinna með 

ePortfolio 

– Fá klínískan handleiðara (CS) - nemi skipuleggur fund 

– Hlaða upp ALS skírteini 

• Á 2-4 mánuði 
– Gera MSF, miðjufundur með CS, meta hvernig 

gengur að uppfylla atriðin í gátlistanum 

 



Á sex mánaða rótation í lyflækningum  

• Á 6 mánuði 

– Hlaða inn staðfestingarskjölum fyrir hermikennslu 
og færniþjálfun 

– Eiga lokafund með CS, meta hvernig gekk að 
uppfylla PDP og árangur skv matsblöðum og fá 
endurgjöf frá CS sem hefur rætt við 
sérfræðingateymi sem námslæknir hefur unnið 
með. 

– Eiga Mid year review fund með kennslustjóra á 
heimasviði 



Annual Review of Competence Progression  
Checklist for Work Place Based Assessments in ACCS 

CT/ST1 in Iceland 



Fyrsta námsárið - yfirlit 

• 6 mán á svæf 
– Á fyrstu tveim vikunum 

• Fá kynningu á námsstöð, fræðsluprógrammi, gátlista fyrir SKBL lækna á 
svæfingu og GG (12 mánaða blokk) – mikilvægt að skoða gátlistann og byrja að 
vinna í þeim atriðum 

• Eiga fund með sérnámshandleiðara (ES)  
– nemi skipuleggur fund, gerir PDP, byrjar að vinna með ePortfolio 

• Fá klínískan handleiðara (CS) - nemi skipuleggur fund 

– Á 2-4 mánuði 
• Gera MSF, miðjufundur með CS, meta hvernig gengur að uppfylla atriðin í 

gátlistanum 

– Á 4-5 mánuði er haldið ARCP 
• Hitta ES og gera ARCP ES report og hafa allt klárt fyrir ARCP – sjá ARCP gátlista 

– Á 6 mánuði 
• Eiga lokafund með CS, meta hvernig gekk að uppfylla PDP og árangur skv 

matsblöðum og fá endurgjöf frá CS sem hefur rætt við sérfræðingateymi sem 
námslæknir hefur unnið með. 

 

 



Annual Review of Competence Progression  
Checklist for Work Place Based Assessments in  

ACCS CT/ST2 in Iceland 



Annual Review of Competence Progression  
Checklist for Work Place Based Assessments in ACCS 

Emergency Medicine/Acute Medicine in Iceland 





Athugið að á heimasíðu er gátlisti 
fyrir SKBL námslækna í 6 mánaða 

vist á lyflækningasviði 



Marklýsing 

• Sjá marklýsingu á heimasíðu 

• Hæfnikröfuflokkarnir verða kynntir betur á 
eftir 

 



Námsmat 
Sérnámslæknir ber ábyrgð á eigin 

námsframvindu 

• Vinnutengd matsblöð (Work based Assessments= WBA) 

– MCR, MiniCEX, MSF, CbD, DOPS (sjá heimasíðu lyflækninga) 

– Endurgjöf og Ígrundanir (reflection) 

– Matsblöð þarf að gera samhliða vinnu, jafnt og þétt 

• Skipulögð fræðsla 

• Þverfagleg hermikennsla 

• Færnibúðir í líkamsskoðun, færniþjálfun 

• MRCP próf 

 



MRCP prófin  
Markmið að hafa lokið þessum 

prófum á fyrstu tveim námsárunum 

• Prófadagar sjá    https://www.mrcpuk.org/  
– Muna að sækja þarf um með góðum fyrirvara 

• MRPC part 1 skriflegt 
– Setja strax stefnuna á Janúar prófið 2020 

• MRCP part 2 skriflegt 
• Fyrir skriflegu prófin er hægt að kaupa aðgang að 

prófspurningasöfnum, flestir gera meira en þúsund spruningar 
og gefa sér tíma í undirbúning. Þetta er lykillinn að góðum 
árangri. 



PACES 

• MRCP PACES 
– PACES þjálfunarbúðir 

– Stuðningur við námslækna sem eru að undirbúa 
sig 
• 2018 – fóru 6 í prófið og 2 námslæknar stóðust 

• 2019- fóru 2 í prófið og báðir námslæknar stóðust 

– Mælum með undirbúningskúrsum í Bretlandi og 
þjálfun með öðrum námslæknum 

– Fylgjast með nýja PACES fyrirkomulaginu sem 
byrjar um mitt ár 2020 

 



MRCP 

• Þið eigið rétt á að sækja um SVF í 3 daga fyrir 
skriflegu prófin og forgangsröðum óskum um 
SVF í undirbúningsfasanum fyrir PACES 

• Prófin eru haldin á Íslandi, muna að láta 
klasastjóra vita um prófþátttöku ykkar til að 
hægt sé að dekka ykkar pósta 

• Prófdaginn fáið þið á launum frá LSH 



Þótt þessi handbók sé fyrir handleiðara 
er ýmislegt mjög gagnlegt þarna fyrir 

námslækna 



Velkomin 

 


