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Læknadagar 2006
Læknadagar verða haldnir 16.-20. janúar næstkomandi á 
Hótel Nordica.

Framkvæmdanefnd skipa eftirtalin:

Arna Guðmundsdóttir, formaður Fræðslustofnunar 
Læknafélags Íslands,

Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri Framhaldsmennt-
unarráðs læknadeildar Háskóla Íslands,

Jón Steinar Jónsson, í stjórn Fræðslustofnunar lækna,
Guðjón Birgisson, fulltrúi skurðlækna,
Anna Guðmundsdóttir, fulltrúi Félags ungra lækna,
Gunnþórunn Sigurðardóttir, fulltrúi Félags ungra lækna og
Margrét Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Læknadaga.

Þeim sem eiga erindi við nefndina er bent á að hafa sam-
band við Margréti, á skrifstofu læknafélaganna, í síma 564 
4108 eða í netfangið magga@lis.is

Heilsugæslulæknir
Staða heilsugæslulæknis við Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
er laus til umsóknar frá og með 1. október nk. Um er að ræða 
100% stöðu við stöðvarnar á Hellu og Hvolsvelli. Æskilegt er 
að umsækjandi hafi viðurkenningu sem sérfræðingur í heim-
ilislækningum. Laun eru samkvæmt úrskurði kjaranefndar. 
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst næstkomandi. Við mat á 
umsóknum verður lagt mikið upp úr eiginleikum sem lúta að 
samstarfi og sveigjanleika, skipulögðum og sjálfstæðum vinnu-
brögðum og hæfni í samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Skúlason, framkv.stjóri, sími 
480 5100, einnig læknarnir Þórir B. Kolbeinsson í síma 480 5320 
og Guðmundur Benediktsson í síma 480 5330.

Umsóknum skal skila á viðeigandi eyðublöðum sem fást á 
skrifstofu landlæknis til framkvæmdastjóra Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands, v/Árveg, 800 Selfossi. 

Félag kvenna í læknastétt á Íslandi heldur 15. þing Norður-Evrópu hluta alþjóðasamtaka kvenna í læknastétt 
(Medical Women’s International Association) 28. sept. til 1. október 2005 á Grand hóteli í Reykjavík

Learn from the past – look to the future
The leading role of women in medicine

Fimmtudagur 29. september
Staða kvenna í læknastétt í dag, eigin reynsla og ytri sýn
Fyrirlesarar: 
barónessan Ilora Finlay of Llandaff þingmaður 
Vilhelmína Haraldsdóttir stjórnandi 
Unnur Pétursdóttir vísindamaður
Astrid Seeberger kennari læknadeildar
Dögg Hauksdóttir og Sigurdís Haraldsdóttir unglæknar 
Þorgerður Einarsdóttir félagsfræðingur 
Pálmi Jónsson sviðsstjóri
Lars von Knorring kennari læknadeildar 
Olaf Aasland stjórnandi rannsókna um heilsu lækna 
Sigurður Guðmundsson landlæknir

Föstudagur 30. september
Heilsa kvenna
Gestafyrirlesarar meðal annars: 
Anna Lisa von Knorring – Depression in adolescents 
Ulla Maria Anderberg – Fibromyalgia in women
Leiðtogahlutverk kvenna í læknastétt
Fyrirlesarar: Leah Dickstein og Rana Anadolu Brasie

Laugardagur 1. október
Framtíðarsýn 
Fyrirlesari: Barbro Dahlbom-Hall

Hádegisfundur fimmtudag um geðsjúkdóma kvenna
Lars von Knorring
Valgerður Rúnarsdóttir
Guðlaug Þorsteinsdóttir

Hádegisfundur föstudag um hjarta- og lungnasjúkdóma kvenna.
Karin Schenck-Gustafsson
Guðmundur Þorgeirsson
Dóra Lúðvíksdóttir.

Læknar af báðum kynjum eru hvattir til að taka þátt í þinginu og unnt er 

að skrá sig á staka daga eða allt þingið eftir atvikum. Sjá nánar á www.

fkli.is/congress 

Allar nánari upplýsingar og skráning fer fram hjá Ráðstefnum og fund-

um www.iii.is og mwia@iii.is
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Ráðstefna um krabbamein 
og líknandi meðferð 

á vegum Heilbrigðisdeildar Háskólans á Akureyri 16. og 17. september 2005

Ráðstefnan er opin öllum sem áhuga hafa en jafnframt er hún hluti af þverfaglegu meistaranámi í heilbrigðisdeild HA.

Föstudagur 16. september

08:30-08:50  Skráning, afhending ráðstefnugagna
09:00-09:10   Setning
09:10-09:45  Grundvallaratriði heilbrigðisþjónustu frá sjónarhóli fólks sem hefur haft krabbamein
 Dr. Sigríður Halldórsdóttir, prófessor, Heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri 
09:50-10:25  Fjölskyldunálgun í líknandi meðferð – hugmyndir og viðhorf
 Hrefna Ólafsdóttir MSW, yfirfélagsráðgjafi á Barna- og unglingageðdeild Landspítala, aðjúnkt í HÍ

10:25-11:00  Kaffi og meðlæti 

11:00-11:35  Ungir aðstandendur. Staða barna og unglinga við langvarandi sjúkdóma í fjölskyldunni
 Nanna K. Sigurðardóttir, félagsráðgjafi og verkefnisstjóri á Krabbameinsmiðstöð Landspítala 
11:40-12:15  Þróun krabbameinslækninga og framtíðarsýn
 Helgi Sigurðsson, dósent í krabbameinslækningum og forstöðumaður Krabbameinsmiðstöðvar Landspítala

12:15-13:30  Hádegismatur

13:30-14:15  Líknarmeðferð í Skotlandi – Dr. David Gray, læknir og sérfræðingur í líknandi meðferð, ACCORD Hospice, Glasgow
14:25-15:00  Hindrandi viðhorf og hlutverk sjúklingafræðslu í meðferð krabbameinsverkja
 Dr. Sigríður Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, Landspítala 

15:00-15:30  Kaffi 

15:30-16:05  Tilgangur lífsins – Dr. Róbert H. Haraldsson, dósent í heimspeki við HÍ

Laugardagur 17. september

09:00-12:00  Pallborðsumræður – Fyrirlesarar, nemendur meistaranámsins og aðrir ráðstefnugestir.

Skráning og frekari upplýsingar á vefsíðunni www.est.is/krabbameinoglikn

Hefurðu farið inn á heimasíðu 
Læknablaðsins nýlega?

laeknabladid.is
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På psykiatrisk afdeling Fredericia og Kolding Sygehuse søger vi 2 
overlæger pr. 01.09.05 eller snarest derefter.

Vi søger en overlæge til vores ambulatorium i Kolding samt en 
overlæge til ét af vores åbne sengeafsnit. Afdelingen har 55 senge 
fordelt på 15 senge i lukket afsnit og 40 senge fordelt på 2 åbne afsnit. 
Til det lukkede afsnit er tilknyttet skadestue med 4 overnatningspladser. 
Til afdelingerne er knyttet 2 udadgående teams, der betjener vores 
optageområde. Herudover har vi et ambulatorium i Fredericia. 

Udover sengeafsnittene har vi et terapiafsnit, der yder behandling 
til såvel indlagte patienter som ambulante patienter. Vi har indført 
elektronisk patientjournal i 2002, så det meste aktuelle journalmateriale 
er elektronisk tilgængeligt. 

Vores afdeling benytter sig i vid udstrækning af kognitive 
behandlingsformer i miljøterapien. 

Ved ansættelse kan der tilbydes uddannelse i kognitiv terapi og støtte 
til anden relevant videreuddannelse. Overlægerne i vores afdeling går 
i formaliseret bagvagtsfunktion med vagt og bolig sammen med vores 
afdelingslæger og andre kvalifi cerede yngre læger. 

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem 
Amtsrådforeningen og foreningen af speciallæger. Stillingen er omfattet 
af ny løn. 

Yderligere oplysninger om stillingen eller funktionsbeskrivelse og 
afdelingsbeskrivelse kan rekvireres hos ledende overlæge Peter 
Clemmesen, telefon 76 36 25 35, e-mail petcl@fks.vejleamt.dk

Ansøgning i 5 eksemplarer stiles til Psykiatriforvaltningen, Damhaven 
12, 7100 Vejle, att. Psykiatridirektør Kirsten Nielsen. Sendes til ledende 
overlæge Peter Clemmesen, Fredericia og Kolding Sygehuse, psykiatrisk 
afdeling, DK-6000 Kolding, senest mandag den 18. juli 2005. 

2 overlæger, Fredericia og 
Kolding Sygehuse i Danmark

Tvær stöður 
heimilislækna 

Lausar eru til umsóknar tvær stöður heimilislækna við Heil-
brigðisstofnun Þingeyinga. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
lokið sérfræðiprófi í heimilislækningum. Umsóknarfrestur 
er til 15. júlí 2005. Annar læknirinn mun hafa aðsetur á 
Þórshöfn og sinna fyrst og fremst Norður-Þingeyjarsýslu og 
er æskilegt að hann geti hafið störf á vormánuðum 2006. 
Hinn hefur Húsavík og Suður-Þingeyjarsýslu sem sína aðal-
starfstöð og veitist sú staða frá 1. nóvember 2005. 

Við Heilbrigðisstofnun Þingeyinga starfa níu læknar ásamt 
ýmsum sérfræðingum sem koma reglulega til að vinna í 
styttri tíma. Stofnunin þjónar öllum Þingeyingum austan 
Fnjóskadals. Reyndar kemur fólk alls staðar að af landinu 
til aðgerða á Sjúkrahúsinu á Húsavík. Öflugt tölvu- og fjar-
fundakerfi tengir Þórshöfn, Raufarhöfn, Kópasker, Húsavík, 
Laugar og Mývatnssveit í eina heild. Mikill metnaður ein-
kennir allt starf innan stofnunarinnar og má nefna þróun raf-
ræns lyfseðils, rekstur reyksímans 800-60-30 síðustu fimm 
ár og Evrópuverkefni í endurhæfingu öryrkja sem dæmi um 
ný verkefni sem ráðist hefur verið í. Frá árinu 2001 hafa tveir 
læknar verið í framhaldsnámi í heimilislækningum við stofn-
unina. Hátt í 200 þúsund ferðamenn koma í Þingeyjarsýslur 
á hverju ári og unnið hefur verið markvisst að því að tengja 
saman ferðamennsku og heilbrigðisþjónustu á svæð-
inu. Miklir möguleikar felast í því og það ánægjulegasta 
sem gerst hefur í þeim efnum er opnun Jarðbaðanna í 
Mývatnssveit á síðasta ári. Þar er frekari uppbygging heilsu-
þjónustu í samvinnu Baðfélagsins og Heilbrigðisstofnunar 
Þingeyinga í skoðun.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum og sambærileg við 
það sem gerist á svipuðum stofnunum á landsbyggðinni.

Áhugasömum er bent á heimasíðu stofnunarinnar heil-
thing.is til að afla sér nánari upplýsinga um starfsemina. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu og er hægt 
að senda þær rafrænt. Eins er hægt að senda umsóknir í 
pósti til Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga, Auðbrekku 4, 640 
Húsavík, b.t. Ásgeirs Böðvarssonar, framkvæmdastjóra 
lækninga.

Upplýsingar veita Friðfinnur Hermannsson, framkvæmda-
stjóri 895-0525 fridfinnur@heilthing.is, Ásgeir Böðvarsson, 
framkvæmdastjóri lækninga 860-7726 asgeir@heilthing.is 
og Sigurður Halldórsson, yfirlæknir N-Þing. 896-8109 og 
899-8645 sighall@heilthing.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið 
ákvörðun um ráðningu. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði.

Sumarlokun 
á skrifstofu 

læknafélaganna

Skrifstofan verður lokuð frá og með 

18.-29. júlí 

vegna sumarleyfa starfsfólks.


