
Samþætt kjarnanám í 
bráðagreinum lækninga 

31. ágúst 2018 



Dagskrá 

Samþætt kjarnanám í bráðagreinum lækninga (SKBL) 

Fundarstjóri: Sigurbergur Kárason 

13.30-13.40 - Ávarp: Gísli H Sigurðsson  

13.40-13.50 – Ávarp: Ólafur Baldursson framkvæmdastjóri lækninga  

13.50 -14.20 - Skipulag framhaldsnámsins (Milestones),   
• Svæfinga og gjörgæslulækningar: Kári Hreinsson (ásamt e-portfolio)      
• Bráðalækningar: Hjalti Már Björnsson   
• Bráða lyflækningar: Friðbjörn R Sigurðsson     

5 mín hlé 

14.30-15.10 - Marklýsing (Curriculum) 
Svæfinga og gjörgæslulækningar: Kári Hreinsson  
Bráðalækningar: Hjalti Már Björnsson    
Bráðalyflækningar: Friðbjörn Sigurðsson   

5 mín hlé 

15.15 - 15.25 – Árlegt stöðumat (ARCP): Inga Sif Ólafsdóttir  

15.30 -15.40 - Gold guide: Ingibjörg Guðmundsdóttir 

15.40 -16.10 - Spurningar og almennar umræður 



Skrifstofa framhaldsmenntunar í 
lyflækningum 



Skrifstofa framhaldsmenntunar í lyflækningum 
• Gerður Helgadóttir, skrifstofustjóri 

• Ragnhildur Nielsen, verkefnastjóri 

• Friðbjörn Sigurðsson, framhaldsmenntunarstjóri 

• Kennslustjórar 

• Anna Björg Jónsdóttir 
• Gæðaverkefni 

• Inga Sif Ólafsdóttir 

• Skemagerð- yfirlit  

• Þriðjudagsfræðsla 

• Hermikennsla 

• Kandídats kennslustjóri 

• ARCP 

• Ingibjörg Jóna Guðmundsdóttir 

• Miðvikudagsfræðsla 

• In Training próf 

• Mentorar 

• Kjartan Örvar 

• Miðvikudagsfræðsla 

• In Training próf 

• Mentorar 

• Steinunn Þórðardóttir 
• Fimmtudagsfræðslan 

• ARCP 

• Tómas Þór Ágústsson  

• Royal College of Physicians 

• ARCP 

• Framkvæmdastjóri framhaldsmenntunarráðs 

 

Umgjörð framhaldsnáms  
í lyflækningum 



Klasastjórar 

Fossvogur 

Klasi A Hrafnhildur Runólfsdóttir 

 

Klasi B Henrik Geir Garcia 

 Hreyfiteymi í Fossvogi, A2, A6, Gjörgæsla 

 

Hringbraut 

Klasi C  Hjálmar Ragnar Agnarsson 

 Hjarta 

 

Klasi D Sandra Seidenfaden 

 

 

 

• Umsjónardeildarlæknir? 

 

Fulltrúi námslækna í European  

Federation of Internal Medicine.  

Þórunn Halldóra Þórðardóttir 

Umgjörð framhaldsnáms í lyflækningum 



Ný reglugerð um 
framhaldsnám og samstarf við 

Royal College of Physicians 





Sérnám í læknisfræði  

Sérnám í læknisfræði skal uppfylla, hvað varðar innihald og námstíma, 
kröfur um sérnám sem gerðar eru í því ríki þar sem sérnám er 
stundað, en við mat á sérnámi frá ríki utan EES og Sviss skal einkum 
haft til hliðsjónar sérnám í læknisfræði á hinum Norðurlöndunum eða 
sambærilegt sérnám, svo sem í Bandaríkjunum.  

 

Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna  
og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og 
sérfræðileyfi 



Sérnám í læknisfræði  

• Sérnám sem unnt er að stunda hér á landi skal fara fram á 
heilbrigðisstofnun eða deild heilbrigðisstofnunar sem hlotið hefur 
viðurkenningu til slíks sérnáms.  

• Sérnám sem stundað er hér á landi að öllu leyti eða hluta skal fara 
fram í samræmi við námsaðferðir og vera í samræmi við marklýsingu, 
sem sett hefur verið fyrir sérgreinina.  

Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna  
og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi 
 



Marklýsingar 

• Skipulag sérnáms 

• Inntaka í sérnám,  

• Innihald sérnáms 

• Fyrirkomulag sérnáms 

• Lengd sérnámsins og einstakra námshluta, 

• Gæðakröfur 

• Handleiðsla 

• Hæfismat 

Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna  
og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi 
 



Marklýsingar 

• Við gerð marklýsinga skal leita alþjóðlegrar ráðgjafar eftir því sem 
þurfa þykir  

• Í skipulagi sérnáms skal alþjóðlegum gæðaviðmiðum mætt  

 

Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna  
og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi 
 



Af hverju Bretland? 

• ePortfolio 

• Marklýsingar 

• Millistig sem samsvarar því framhaldsnámi sem flestar sérgreinar 
lækninga á Íslandi treysta sér til að bjóða upp á 

• Alþjóðlega viðurkennd próf 

• Möguleiki á að vottun  

• Prógramm  fyrir náms- og kennsluhandleiðara 

• Ekki að allir eigi framvegis að fara í sérnám í Bretlandi 



Royal College of Physicians 

• Á undanförnum árum hefur orðið mikil þróun í framhaldsmenntun lækna í Evrópu.  

• Bretar hafa þar verið í ásamt öðrum í fararbroddi.   

• Margt af því sem verið er að vinna að í Evrópu sem heild er gert að breskri fyrirmynd og 
því augljós hagur fyrir Landspítala að fylgja þeim í þessari þróun og standa þannig örugg 
jafnfætis öðrum Evrópuþjóðum hvað þetta varðar í framtíðinni. 

• Með samvinnu LSH og RCP fæst aðgangur að: 
• þaulreyndum marklýsingum 
• náms- og matsferli sem hefur verið í þróun til lengri tíma 
• mat- og vottunarferli ásamt mikilli reynslu af alþjóðlegri samvinnu og verið í forystu í 

uppbyggingarstarfi um allan heim.  

• RCP hefur námstig sem fellur vel af því sem við teljum vera hægt að bjóða upp á á 
Landspítala. 

 

 



• Námið sem boðið hefur verið upp á hérlendis er sambærilegt við 
„Core Medical Training“ í Bretlandi og er ætlast til að námslæknar 
standist skrifleg og verklegu MRCP prófin.  

• Það er í fullu samræmi við uppkast að marklýsingu fyrir sérnám í 
lyflækningum í Evrópu (UEMS).  

• Skriflegu MRCP prófin tvö verða haldin hérlendis en námslæknar 
þurfa að taka verklega prófið í Bretlandi.  
• 18 hafa lokið MRCP1 

• 37 hafa lokið bæði MRCP1 og MRCP2 

• 2 námslæknar hafa lokið við PACES eftir áramót 





Framhaldsnám í lyflækningum 

• Undirbúningsferlinu er lokið 
• Nær allir sérfræðilæknar lyflækninga hafa fengið þjálfun sem klínískir 

handleiðarar eða  
• Marklýsing hefur verið samþykkt 
• Formlegt samstarf við RCP hófst 1. september 2015 
• Í júní 2016 framkvæmdi RCP mat á framgangi og gæðum námsins 
• RCP gaf okkur vottun en gerði vissar athugsemdir sem yfirstjórn 

sjúkrahússins tók tillit til 
• Í júní 2017 var gert endurmat, fengum mjög gott álit 
• Samvinna í SKBL byrjaði september 2017 
• Í júni 2018 var gerð ný úttekt- kom allvel út 

 



Skrifstofa framhaldsmenntunar í SKBL 



Samstarf 

 
The Royal College of Anaesthetists 
Royal College of Emergency Medicine 
Royal College of Physicians 
Intercollegiate Committee for ACCS Training (ICACCST) 



 



Marklýsing  
SKBL lyflækningar 

 



• Heimasíða framhaldsnáms 

• Rafrænt skráningarkerfi (ePortfolio) 

• Handleiðarar 
• Leiðbeiningar til handleiðara 

• Próf 
• MRCP1 
• MRCP2 
• PACES 

• Undirbúningur fyrir próf 
• Miðvikudagar kl 12 – Ingibjörg og Kjartan 
• Námskeið í Bretlandi? 

 





MRCP1  
sjáhttps://www.mrcpuk.org/ 



https://www.pastest.com/mrcp-part-1/ 

 


