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M I N N I S B L A Ð I Ð

Ráðstefnur og fundir

14.-17. apríl
Utrecht, Hollandi. 
Árleg vísindaráðstefna
ESCI, European Society for
Clinical Investigation.
Skráning og allar frekari
upplýsingar:
www.esci.eu.com

21.-24 apríl
Juan-les-Pins, Frakklandi.
Scandinavian College of
Neuro-Psychopharmaco-
logy 45th Annual and 4th
Mediterranean Meeting.
Nánari upplýsingar á
vefsíðu: www.scnp.dk

26.-30. apríl
Melbourne í Ástralíu.
18. heimsþingið: Health
Promotion and Health edu-
cation, sjá nánar á slóðinni:
www.Health2004.com.au

12.-13. maí
Stokkhólmi, Svíþjóð. 
Jerring symposium, Trends
in pediatrics, from clinical
research til patient care. Vef-
síða www.jerringfonden.org

23.-28. maí
Montréal í Kanada. The
International Federation of
Fertility Societies heldur 18.
heimsþing sitt, IFFS 2004. 
Allar nánari upplýsingar á
vefslóðinni:
www.iffs2004.com

1.-4. júní
Amsterdam, Hollandi.
Wonca-ráðstefna: Quality in
practice. Skráning og allar
nánari upplýsingar: www.
woncaeurope2004.com

4.-6. júní
Sauðárkróki. 
XVI. þing Félags íslenskra
lyflækna. Nánari upplýsing-
ar hjá skipuleggjanda:
Menningarfylgd Birnu ehf,
s.: 862 8031, birna@birna.is

12.-15. júní
Helsinki, Finnlandi. NFOG
2004, XXXIV Congress of
Nordic Federation of
Societies of Obstetrics and
Gynecology. Nánari
upplýsingar
nfog2004@congreszon.fi

23.-25. júní
Rotterdam í Hollandi. 
Alþjóðleg ráðstefna sem ber
heitið „Migrant health in
Europe –  differences in
health and in health care
provision“. Nánari upplýs-
ingar veitir Elita Zoer,
Tolstraat 1, 4231 BB
Meerkerk, The Netherlands,
sími + 31 183 35 40 57,
e.zoer@planet.nl

21.-24. júlí
Reykjavík.
Norðurlandaþing heila-
skurðlækna. Efnið er: Basic
neurosurgery and neuro-
surgical history. Heimasíða:

www.sns2004.com
og tengiliður er 
gardarg@landspitali.is

31. ágúst-4. september
Stokkhólmi, Svíþjóð. 
14th World Congress on
Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology. Nánari upplýs-
ingar: www.isuog2004.com

6.-10. september
London.
Námskeið ætlað evrópskum
geðlæknum, The Fourth
Maudsley Forum. Skrásetn-
ing í síðasta lagi 28. maí.
Allar frekari upplýsingar á
slóðinni: www.iop.kcl.ac.uk/
MaudsleyForum

16.-17. september
Hótel Örk, Hveragerði.
LOFT 2004. Ráðstefna um
tóbaksvarnir á Íslandi. Þetta
er þriðja LOFT ráðstefnan
um tóbaksvarnir og er í
umsjón Heilsustofnunar
NLFÍ. Ráðstefnan er opin
vettvangur fyrir heilbrigðis-
starfsfólk sem og áhuga-
menn um tóbaksvarnir.
Nánari upplýsingar á vef-
síðu Heilsustofnunar NLFÍ
www.hnlfi.is

22.-24. september
Montreal, Kanada. 
ESSOP 2004 Annual
meeting: early childhood
prevention. Nánari
upplýsingar:
www.essop2004.ca

Frágangur
fræðilegra greina

Höfundar sendi tvær gerðir
handrita til ritstjórnar
Læknablaðsins, Hlíðasmára
8, 201 Kópavogi. Annað án
nafna höfunda, stofnana og
án þakka sé um þær að ræða.
Greininni fylgi yfirlýsing
þess efnis að allir höfundar
séu samþykkir lokaformi
greinar og þeir afsali sér
birtingarrétti til blaðsins.

Handriti skal skilað með
tvöföldu línubili á A-4
blöðum. Hver hluti skal
byrja á nýrri blaðsíðu 
í eftirtalinni röð: 

• Titilsíða: höfundar, 
stofnanir, lykilorð á ensku
og íslensku

• Ágrip og heiti greinar 
á ensku

• Ágrip á íslensku
• Meginmál
• Þakkir
• Heimildir

Töflur og myndir skulu vera 
á ensku eða íslensku, að vali
höfunda.

Tölvuunnar myndir og gröf
komi á rafrænu formi ásamt
útprenti. Tölvugögn (data)
að baki gröfum fylgi með,
ekki er hægt að nýta myndir
úr PowerPoint eða af netinu.

Eftir lokafrágang berist allar
greinar á tölvutæku formi
með útprenti.

Sjá upplýsingar um frágang
fræðilegra greina:
www.laeknabladid.is

Umræðuhluti

Skilafrestur efnis í næsta blað
er 20. undanfarandi mánaðar
nema annað sé tekið fram.
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22. mars-2. apríl og 24. maí-4. júní
Gautaborg. 
Child Public Health, folkhälsovetenskap med inriktning mot barns hälsa. 4-veckors kurs.
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Nordiska hälsovårdshögskolan), Göteborg,
Sverige. Kursen hålls på danska, norska och svenska. Kostnadsfri. Kursansvariga docent
Bengt Lindström och universitetslektorerna Ina Borup och Kjell Reichenberg. Information
www.nhv.se eller kursadministratör Eva Wimmerstedt, e-post eva@nhv.se, tel: +46 31 693950.


