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Mánudagur 21. janúar

09:00-12:00 Svefnleysi - uppvinnsla og lyfjalaus meðferð
09:00-12:00 Heilbrigðisupplýsingar landlæknis

12:10-13:00 Hádegisverðarfundir 
   -  Saga svæfinga á Íslandi
   -  kynning á nýjum lögum um  
       heilbrigðisstarfsmenn

13:10-16:10 notkun svefnlyfja 

16:20  Setning Læknadaga:   
  njála í íslenskum dægurlögum

Þriðjudagur 22. janúar

09:00-12:00 Hægra heilahvelið og sjálfið
09:00-12:00 Sterar, enn í góðu gildi eða úrelt meðferð? 
09:00-12:00 10 tilfelli og dreifbýlislækningar

12:10-13:00 Hádegisverðarfundir
    - Mun sjúklingurinn sem fór í tölvu- 
       sneiðmynd í dag fá krabbamein á morgun? 
    - nýr landspítali 
    - kynsjúkdómar (styrkt af Actavis)

13:10-16:00 krabbamein af óþekktum uppruna, greining,  
  meðferð og horfur
13:10-16:10 Slitgigt í mjóbaki – er verkurinn  
  í bakinu eða höfðinu?
13:10-16:10 „Sálin sigrar líkamann og líkaminn sálina  
  þegar ókindin ræður ríkjum“  
  Sjúklingurinn og læknislistin í bókmenntum
13:10-16:10 liðskoðun – vinnubúðir
  
16:20-19:40 Sársaukameðferð 
  Málþing á vegum heilaskurðdeildar, LSH
  styrkt af Medtronic 
16:20-18:00 Patient centric management of pain
  Málþing á vegum Norpharma
16:20-18:00 Málþing á vegum lÍ: kjaramál lækna

Miðvikudagur 23. janúar

07:30-08:45 Unloader One – verkjameðferð án lyfja
  Málþing á vegum össurar

08:00-17:00 Skoðun og fyrsta meðferð fjöláverkasjúklinga  
    – vinnubúðir á Landspítalanum
09:00-12:00 Tryggingar fyrir lækna
09:00-12:00 Fósturgreining
09:00-12:00 alzheimerssjúkdómur - ný sýn 
    - nýjar greiningaraðferðir

12:10-13:00 Hádegisverðarfundir
    -  Fjallgöngur Sveins Pálssonar (1762-1840)
    -  Meðgöngusykursýki
      -  Reykingar og reykleysismeðferð
        (styrkt af Pfizer)

13:10-16:10 Stofnfrumu- og erfðasjúkdómalækningar –  
  nýjungar í meðferð
13:10-16:10 Hjartastopp og skynlaust ástand
13:10-16:10 Yfirlitserindi - hjartalækningar

16:20-18:00 Sjálfsvíg í sögulegu samhengi
  Málþing á vegum Félags áhugamanna um  
  sögu læknisfræðinnar  

Fimmtudagur 24. janúar

07:30-08:45 karlaheilsa
  Málþing á vegum Bayer

09:00-12:00 Málþing um krabbamein í þvagvegum
09:00-12:00 Ungt fólk með langvinnan heilsuvanda    
09:00-12:00 Hvert er hlutverk lækna í starfsendurhæfingu?
 
12:10-13:00 Hádegisverðarfundir
    - kynlíf í Íslendingasögum
    - Róbót

13:10-16:10 krónískir verkir í grind
13:10-16:10 Hermikennsla. notkun kennsluherma  
  og hermikennslu í læknisfræði 
13:10-16:10 Maðurinn og bakteríurnar 
    – vinir sem vilja okkur vel

16:20-18:00 Góðkynja stækkun á blöðruhálskirtli  
  – þróun lyfjameðferða og ný úrræði
  Málþing á vegum lilly 

Föstudagur 25. janúar

09:00-12:00 borderline personality
09:00-12:00 Verkur í nára í íþróttamönnum
09:00-12:00 Þegar fæða verður mönnum að meini

12:10-13:00 Hádegisverðarfundir 
    - Hvað má líf kosta? 
    - active lives - góður lífsstíll lækna  
       smitar til sjúklinga
    - Resistant hypertension: renal  
       nerve denervation (styrkt af Medtronic)

13:00-16:00 Hugræn atferlismeðferð (HaM)  
  við þrálátum verkjum
13:10-16:10 Sarklíki. Áhrif erfða og umhverfis á svipgerð  
  og meðferðarval
13:10-16:10 Hnéáverkar

16:20-17:20 Lokadagskrá
  Glíma
17:20  kokdillir í boði VISToR
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