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Samþætt kjarnanám í bráðagreinum lækninga (SKBL) 
 Acute Core Common Stem (ACCS) training 

• Í samvinnu við:  

– RCo Physicians 

– RCo Emergency Medicine 

– RCo Anaesthetists 

– Faculty of Intensive Care Medicine 

• Í forsvari hér á landi: 

Forstöðumaður:  Gísli H. Sigurðsson 

Kennsluráð 

  Inga Sif Ólafsdóttir kennslustjóri lyflækninga 

Hjalti Már Björnsson kennslustjóri bráðalækninga 

Ívar Gunnarsson kennslustjóri svæfinga- og gjörgæslulækninga 

Gunnar Thorarensen kennslustjóri svæfinga- og gjörgæslulækninga 

Verkefnastjóri: Ragnhildur Nielsen 









Sérnám í svæfinga- og gjörgæslulækningum 
Stöðufundur 30. maí 2017 



Samþætt kjarnanám í bráðagreinum lækninga (SKBL) 

• SKBL er þriggja ára nám:  

• Fyrstu tvö árin eru eins fyrir alla nemendur:   
– 6 mán bráða lyflækningar,  

– 6 mán bráðalækningar og  

– 12 mán svæfinga og gjörgæslulækningar 

• Þriðja árið er nám í þeirri sérgrein sem viðkomandi hefur valið sér við 
inngöngu í námið.  

• Að loknu þessu þriggja ára námi á Íslandi er gert ráð fyrir að nemendurnir 
klári sérnámið erlendis. 

 



Hvernig hefur fyrsta ár sérnámsins gengið hingað til ? 

• Flestir nemendur fótuðu sig í hinu nýja kerfi 
eftir 2-3 mánuði en reynslan hefur kennt okkur 
að þið verðið að fara af stað af fullum krafti 
strax í fyrstu vikunni. 

• En þrátt fyrir vissa byrjunarörðuleika tókst 
flestum að klára tilskilin verkefni fyrir yfirferð 
ARCP í lok maí/byrjun júní. 



• RCoPhysicians og RCoAnaesthestist hafa 
haldið námskeið hér á landi fyrir  

– Sérnámshandleiðara og 

– Klíníska handleiðara 

 

 



Staðan 

• Marklýsing hefur verið aðlöguð Ísl aðstæðum og 
samþykkt (Mats- og hæfisnefnd um starfsnám til að öðlast 

almennt lækningaleyfi og um sérnám í læknisfræði) 

– Nægilega margir  sérnámshandleiðarar og 
klínískir handleiðarar 

– Educational Supervisor Handbook hefur verið 
aðlöguð og staðfærð 

– E-portfolio 

– próf 

 

 

 



SKBL - ACCS er 

• Í samræmi við nýja reglugerð um 
sérfræðiréttindi lækna á Íslandi frá apríl 2015 

• Gefur unglæknum tækifæri til að taka hluta 
sérnámsins á Íslandi 

• Uppfyllir skilyrði Íslensku reglugerðarinnar 

• Sérnám með alþjóðlega viðurkenningu og 
alþjóðlega viðurkennd próf 



Sameiginleg ábyrgð 

• Allir sérfræðilæknar eru kennarar í sérnáminu 

• Sérnámshandleiðari (ES) og Landspítali bera 
ábyrgð á umgjörð námsins fyrir einstakling og 
heild 

• Sérnámslæknir ber ábyrgð á eigin 
námsframvindu  

 



Framtíðarsýn 

• Eftirsótt sérnámsprógram með gott orðspor 

 

 

 



Árlegt mat á framgangi – Inga Sif 

• Byggt á upplýsingum úr starfstengdu mati, umsögnum sérfræðilækna, 
umsögnum handleiðara og niðurstöðum prófa.  

• Niðurstaða þessa mats getur verið: 

– 1:  Ásættanlegur framgangur –staðist hæfniskröfur og heldur áfram í 
námi 

– 2:  Þörf á frekari vinnu að ákveðnum hæfniskröfum.  Krefst ekki 
viðbótartíma í námi 

– 3:  Ófullægjandi framgangur – þörf á viðbótartíma í námi 

– 4:  Námslæknir leystur úr prógrammi með eða án upplýsinga um 
árangur 

– 5:  Sýnt fram á ófullnægjandi upplýsingar – hugsanleg þörf á 
viðbótartíma í námi 

– 6:  Hefur staðist allar hæfniskröfur framhaldsnáms.  Heldur áfram til 
frekara náms. 



Árlegt stöðumat 

• Júní árlega – tekur út tímabilið 1 sept - 31 ágúst. 
– Eða hlutfall af þeim tíma sem námslæknir hefur unnið 
– Endurskoðun í ágúst. 
– Auka stöðumat febrúar. 

• ARCP nefnd:  
– Kennslustjórar,  
– ytri eftirlitsaðili (lay-person),  
– eftirlitsaðili frá öðru sviði (læknir) 

• Fer skipulega yfir ePortfolio hvers námslæknir samkv skilmerkjum 
ákvörðunartólsins 
– Undirritanir á educational agreement 
– ES End of Year report 
– WBA, PDP, 
– Próf, ACLS 
– Reflections 
– Linkar 

 



Árlegt stöðumat 

• Kemur engum á óvart! 

 

• Fundurinn gerir ARCP report sem birtist 
námslækni í ePortfolio 

– Tilgreinir áætlaðan lokadag 3ja ára náms, 
endurreiknað miðað við orlof, fjarvistir etc. 

• Fundur með námslæknum sem ekki fá 1 

– Tillögur að úrlausnum 

 



Dagskrá  26. ágúst 2019 kl 12.00-16.00 í Blásölum LSH Fossvogi  

Samþætt kjarnanám í bráðagreinum lækninga (SKBL) 
 

12.00-12.15 - Ávarp: Gísli H Sigurðsson  

12.15 -12.50 - Skipulag framhaldsnámsins (Milestones),   

 Svæfinga og gjörgæslulækningar: Gunnar Thor  

 Bráðalækningar: Hjalti Már Björnsson    

 Bráða lyflækningar: Inga Sif  / Ragnhildur Nielsen  

5 mín hlé 

13.00-14.00- Major og minor competencies, common competencies, procedural 

competencies etc: Hjalti og Gunnar 

14.00-14.15- ARCP – Gátlistar: Gunnar og Hjalti 

14.15-14.30- Hlé 

14.30 -  15.00- e-portfolio: Hjalti og Gunnar 

15.00 15.30- Fulltrúar eldri SKBL sérnámslæna  segja reynslusögur  af tæknilegum atriðum 

námsins, útfyllingu matsblaða, trix til að fá sérfræðingana til að fylla út í þau ofl  

15.30 - 15.40 - Gold guide: Ingibjörg Guðmundsdóttir 

15.40 -16.00 - Spurningar og alm umræður 


