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Vinnan á heilsugæslunni 

• Að ýmsu leyti ólík vinnunni innan spítalans: 
• Sjálfstæðari vinna 
• Skipulögð sjúklingamóttaka alla daga 
• Oft þrengri tímarammi 
• Aðrar tegundir vandamála 

• Gráu svæðin 

• Greiningarvinna 

• Sub-akút þjónusta 

• Langvarandi meðferðarsamband 

 

 



Vinnan á heilsugæslunni 

• Því er mikilvægt að:  
• Átta sig á hversu langt maður nær innan þess tíma sem er í boði 
• Gera sér grein fyrir hvað maður kann og þora að viðurkenna fyrir fólki ef 

maður þarf að lesa sér til 
• Leita sér hjálpar 
• Og sjá fólk aftur....og aftur... 



Hvers kyns skjólstæðingar? 

• Þar eð kandidatar taka sjaldnast við samlagi: 
• Stærra hlutfall af léttari tilfellum v/stutts biðtíma 

• Eyrnabólgur, vörtur, bronchitis, magakveisur 
• Samt sem áður mikil fjölbreytni: 

• Kirugia minor 
• Gynvandamál 
• Vandamál barna (svo sem nocturia, þroskafrávik ofl) 
• Geð (alls kyns) 
• Langvinnir sjúkdómar 
• Bráðavandamál 
• Flóknari vandamál 

• Canceruppvinnsla 
• Óljós vandamál 
• Sjaldgæfir sjúkdómar 

 



Hefðbundin vinnuvika 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

Kl. 8-11 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 8-9 
Handleiðarafundur 
Kl. 9-11 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 8-11 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 8-11 
Sjúklingamóttaka 
Kl. 12-13 
Fræðslufundur 

Kl. 8-9:30 
Læknafundur 
Kl 9:30-10 
Föstudagskaffi 
Kl. 10-11 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 11-12 Símatími Kl. 11-12 Símatími Kl. 11-12 Símatími Kl. 11-12 Símatími Kl. 11-12 Símatími 

Kl. 13-16 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 13-16 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 13-16 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 13-16 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 13-16 
Sjúklingamóttaka 

Kl. 16-18 Vakt 
ca. einu sinni í viku 



Tilfellafundir/Nótnafundir 

• Vikulegir fundir með handleiðara/sérfræðingi 
• Á tilfellafundum er farið yfir þau tilfelli frá vikunni áður sem voru flókin eða 

þarf hjálp með 
• Á nótnafundi er: 

• Einn dagur valinn af handahófi 

• Skoðaðar nótur frá þeim degi 

• Farið í gegnum nótuna sjálfa, upplýsingar, greiningu, meðferðarval ofl. 

 
 
 



Fræðslu- og tímaritafundir 

• Einu sinni í viku 
• Kandidat heldur að minnsta kosti einu sinni fræðslufund og einu sinni 

tímaritafund 
• Er á flestum ef ekki öllum heilsugæslunum 
• Fyrir tímaritafund frjálst val á nýlegri grein 
• Fyrir fræðslufund frjálst val á efni 

• Gagnlegt ef maður hefur verið að vandræðast með eitthvað ákveðið topic (venjulega um 
nóg að velja) 

 

 



Síðdegisvaktir 

• Mismikið vaktaálag og mismunandi uppsetning vakta milli stöðva 
• Algengasta formið er vakt frá 16-18 
• Flestir þá með opið fyrir komur, aðrar stöðvar bóka fyrirfram á vaktina 
• Má setja hámark á fjölda sjúklinga 
• Oft 3-4 vaktir í mánuði 



Frekari upplýsingar 

• Er hægt að finna á heilsugaeslan.is undir kennsla og vísindi. Þar eru 
upplýsingar um einstaka heilsugæslustöðvar og hvernig vinnu er 
háttað á þeim 

• Einnig inni á landspitali.is undir vísindi og menntun. Þar er m.a. 
marklýsing fyrir námið í heilsugæslunni 

 



Skilyrði fyrir viðurkenningu á kandidatsári 
-Gátlisti 
• 1. Á að hitta handleiðara á heilsugæslu a.m.k. tvisvar á tímabilinu 

• Búið er að hlaða inn helstu atriðum frá fundunum 
• Búið er að hlaða inn öllum matsblöðum, sem ég hef fengið af heilsugæslunni 

• 2. Ég hef hlaðið inn í ePortfolio staðfestingu frá heilsugæslunni um að 
heilsugæsluhluta kandidatsársins sé lokið og upplýsingum um fjölda 
fjarvista á því tímabili 

• 3. Ég hef uppfyllt skilyrðir um viðveru á öllu kandidatsárinu ( samtals 
spítalar og heilsugæsla) 
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