Reykjavík 25.11. 2016
Velferðarráðuneytið,
b.t. Guðrún W. Jensdóttir, lögfræðingur,
Hafnarhúsinu v. Tryggvagötu, 101 Reykjavík,

Landlæknisembættið,
Barónsstíg 47, 101 Reykjavík.

Varðandi: Viðurkenning á hæfi lyflækningasviðs á Landspítala háskólasjúkrahúsi til að bjóða sérnám í
almennri lyflæknisfræði.

Með tilvísan í 7., 8. og 15. gr. reglugerðar nr. 467/2015 um menntun, réttindi og skyldur lækna og
skilyrði þess að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi, svo og starfsreglna nefndarinnar sem
staðfestar voru af heilbrigðisráðherra 28. Júní 2016, vill mats- og hæfisnefnd skv. 15. gr.
reglugerðarinnar tilkynna að á fundi nefndarinnar þann 25.11. 2016 var ákveðið að viðurkenna með
formlegum hætti allt að þriggja ára sérnám í almennri lyflæknisfræði/lyflækningum sem gæti farið fram
á lyflækningasviði Landspítala háskólasjúkrahúss. Nefndin skal samkvæmt ákvæðum reglugerðarinnar
meta hæfi heilbrigðisstofnunar eða deildar heilbrigðisstofnunar til að öðlast viðurkenningu sem
kennslustofnun fyrir slíkt sérfræðinám.
Ákvörðunin var tekin með hliðsjón af marklýsingu um nám í almennri lyflæknisfræði/almennum
lyflækningum, sem fulltrúar lyflækningasviðsins skiluðu til mats- og hæfisnefndar í september s.l. .
Námið hefur verið sett upp í samvinnu við Royal College of Physicians (RCP) í Bretlandi og hefur verið
metið og viðurkennt af þeim samtökum skv. bréfi frá Joint Royal Colleges Training Board dags. 22. júlí
2016. Þar er byggt á ítarlegri skýrslu um matsheimsóknina þann 6.-9. júní 2016.
Mats- og hæfisnefndin hefur rætt við forsvarsmenn og kennslustjóra námsins og fengið umsagnir
formanns sérgreinafélags lyflækna, framkvæmdastjóra lækninga á Landspítalanum, forstöðumnanns
fræðasviðsins lyflæknisfræði við Læknadeild Háskóla Íslands og umsögn Embættis Landlæknis, með
tilvísan í 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 467/2015. Þá hefur nefndin fylgst með matsferli RCP og rætt
námsferlið og aðstæður á lyflækningasviði Landspítalans, m.a. með hliðsjón af mati RCP.

Viðmið nefndarinnar vegna matsins byggja með tilvísan í starfsreglur hennar á lýsingu á námsaðstæðum,
þ.m.t. mönnun, umfangi og inntaki starfseminnar á lyflækningasviði Landspítalans, vinnufyrirkomulagi,
faglegum fundum, kennslu, námstækifærum og faglegri leiðsögn námslækna, og skyldum atriðum.
Nefndin viðurkennir hér með lyflækningasvið Landspítala háskólasjúkrahúss sem kennslustofnun í
þessari sérgrein læknisfræðinnar. Námið er samkvæmt 8. gr. reglugerðarinnar á ábyrgð
framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala. Viðurkenningin tekur ekki til náms í undirsérgreinum
lyflækninga.
Endurmat þessarar viðurkenningar skal skv. reglugerð 467/2015 fara fram eigi síðar en að fjórum árum
liðnum, þ.e.a.s. í nóvember 2020.
Yfirlit yfir viðurkenndar heilbrigðisstofnanir og marklýsingar skal með tilvísan í reglugerðina, birta á
heimasíðu Embættis Landlæknis.
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