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24. gr.
Stjórn Læknafélags Íslands ásamt með stjórnum 
svæðafélaga hefur eftirlit með því að reglum 
þessum sé fylgt. Siðanefnd félagsins sker úr um 
ágreining um skilning á reglum þessum og fjallar 
um siðamál sem til hennar er vísað.

25. gr.
Telji læknir að ástæða sé til íhlutunar vegna brots 
læknis á reglunum eða vanhæfni læknis í starfi, skal 
hann snúa sér til landlæknis, sem hefur eftirlit með 
heilbrigðisstéttum, stjórnar Læknafélags Íslands, 
stjórnar viðkomandi svæðafélags Læknafélags Ís-
lands eða til siðanefndar Læknafélags Íslands. Sé 
læknir í vafa um hvort nægileg ástæða geti verið 
til þess að gera athugasemdir við háttsemi læknis 
leitar hann ráðgjafar hjá Læknafélagi Íslands.

U M R Æ Ð A  &  F R É T T I R  /  C O D E X  E T H I C U S  /  L A U S A R  S T Ö Ð U R

Sérfræðilæknar
Sérfræðilæknar óskast við endurhæfingarsvið geðsviðs. Um er að ræða tvö 80-100% störf. Störfin verða veitt frá 1. janúar 2006 
eða síðar eftir nánara samkomulagi. Endurhæfingarþáttur samanstendur af legudeildum, dag- og göngudeildarstarfi auk þjónustu 
við einstaklinga á meðferðarheimilum. Umsækjendur skulu hafa sérfræðiréttindi í geðlækningum.

Með umsókn þurfa að fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum. Þá 
þurfa að fylgja ljósrit af birtum greinum og útdráttum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.

Umsóknargögnum ber að skila í tvíriti fyrir 22. desember n.k. til Halldórs Kolbeinssonar, yfirlæknis endurhæfingardeilda 
geðsviðs Landspítala Kleppi og veitir hann jafnframt upplýsingar í síma 824 5346, netfang halldork@landspitali.is 

Mat stöðunefndar byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist ákvörðun um 
ráðningu einnig á þeim.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi sjúkrahúslækna og er starfið bundið við sjúkrahúsið eingöngu samanber yfirlýsingu spítalans vegna 

kjarasamnings við sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002. Hægt er að nálgast umsókn um lækningaleyfi eða læknisstöðu á landspitali.is Tekið 

er mið af jafnréttisstefnu spítalans við ráðningar í störf á Landspítala.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Ársþing Skurðlæknafélags 
Íslands og Svæfinga- og 
gjörgæslulæknafélags 

Íslands 
verður haldið í háskólanum á Akureyri 

31. mars-1. apríl 2006

Frjáls erindi frá kl. 13:15-18:00 á föstudag og á laugardag frá kl 09:00-12:00 og 
frá kl. 15:00-18:00.

Á þinginu verða flutt frjáls erindi og kynnt veggspjöld. Ágrip erinda skulu 
berast fyrir 20. janúar til Björns Gunnarssonar læknis á svæfingadeild FSA, 
bjorngun@fsa.is

Vísindanefnd áskilur sér rétt til að hafna innsendum ágripum og einnig rétt 
til að hafna ágripum til flutnings en samþykkja í formi veggspjalds. Höfundar 
geti þess hvort þeir óska eftir að flytja erindi eða sýna veggspjald. Ágrip skulu 
skrifuð á íslensku. Hámarkslengd ágripa er 1800 letureiningar. Nafn flytjanda skal 
feitletrað.
Við ritun ágripa skulu eftirtalin atriði koma fram í þeirri röð sem hér segir.
• Titill ágrips, nöfn og vinnustaður höfunda, inngangur, efniviður og aðferðir, 

niðurstöður og ályktanir.

Málþing á laugardagsmorgni um verki og slitgigt og forgangsröðun sjúklinga í 
gerviliðaaðgerðir. Á þingið koma tveir erlendir gestir: 
prófessor Paul Dieppe frá Bristol í Englandi og prófessor Stefan Lohmander frá 
Lundi í Svíþjóð.

Hátíðarkvöldverður Skurðlæknafélags Íslands og Svæfinga- og gjörgæslulækna-
félags Íslands verður á laugardagskvöldi á Hótel KEA og byrjar kl. 19.00. Hægt 
er að fá pakkaferðir með flugi, hóteli, gistingu og skíðapassa hjá Ferðaskrifstofu 
Akureyrar (sími 460 0600).

Nauðsynlegt að fundarmenn skrái sig sem fyrst með tölvupósti hjá Helgu K. 
Magnúsdóttur helgam@fsa.is sími 860 0568 eða Girish Hirlekar girish@fsa.is sími 
860 0567. 

Aðalfundur Svæfinga- og 
gjörgæslulæknafélags 

Íslands (SGLÍ)
 
Aðalfundur SGLÍ haldinn í háskólanum á Akureyri föstu-
daginn 31. mars 2006, kl. 17:45. 
 
Dagskrá
1.    Hefðbundin aðalfundarstörf.
2.    Önnur mál.

Stjórnin

Aðalfundur 
Skurðlæknafélags Íslands

 
Aðalfundur haldinn í háskólanum á Akureyri föstudaginn 
31. mars 2006, kl. 17:45. 
 
Dagskrá
1.    Hefðbundin aðalfundarstörf.
2.    Önnur mál.

Stjórnin

Þ I N G
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Ráðstefna fyrir lækna og lögreglumenn 
haldin í Norræna húsinu, 7. desember nk. kl. 13-17

Fíkniefni
Samstarf og samskipti lögreglu og heilbigðisþjónustu

Fundarstjóri: Sigurður Guðmundsson, landlæknir

13:00 Setning  
 Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra 

13:15 Fíkniefni
 Efni, áhrif, einkenni – Elísabet Benedikz, læknir
 Burðardýr – Guðborg A. Guðjónsdóttir, lyfjafræðingur 

13:45 Faraldsfræði fíknar – Valgerður Rúnarsdóttir, læknir 

14:00 Vandamál tengd. Ofbeldi og ýmsar erfiðar spurningar – Karl Steinar Valsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn 

14:20 Kaffi

14:50 Vandamál tengd. Ofbeldi og ýmsar erfiðar spurningar – Kristín Sigurðardóttir, læknir 

15:10 Upplýsingar & fíkn – viðhorf lögreglu – Jóhann R. Benediktsson, sýslumaður 

15:30 Upplýsingar & fíkn – viðhorf heilbrigðisþjónustu.
 Þagnarskylda – Sigurbjörn Sveinsson, læknir
 Fyrir hvað stöndum við? – hugleiðingar um hugmyndafræði – Ástríður Stefánsdóttir, læknir

16:00 Pallborðsumræður 

17:00 Ráðstefnuslit  

Skráning er til og með 6. desember hjá Læknafélagi Íslands sími 564 4100 og á netfanginu magga@lis.is  

Félag íslenskra bráðalækna, Fræðslustjóri slysa- og bráðadeildar Landspítala-háskólasjúkrahúss, 
Landlæknir, Læknafélag Íslands, Lögreglan í Reykjavík, Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli.

Munið árshátíð LR
á Broadway

laugardaginn 21. janúar
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