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Félag íslenskra gigtlækna

Vísindastyrkir
Vísindasjóður Félags íslenskra gigtlækna auglýsir til
umsóknar allt að þrjá rannsóknastyrki. Heildarupphæð
er kr. 1.000.000.
Umsóknarfrestur er til 9. janúar 2005. Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar fást hjá Helga Jónssyni, formanni sjóðsins, Landspítala Fossvogi, í síma 543 5465,
helgijon@landspitali.is

Styrkur úr Jólagjafasjóði Guðmundar
Andréssonar gullsmiðs
Ákveðið hefur verið að auglýsa til umsóknar styrki úr
ofangreindum sjóði.
Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins er tilgangur hans að
veita styrki til þeirra verkefna sem stofnað er til í því
augnamiði að bæta umönnun barna og aldraðra sem
dvelja langtímum á stofnunum hér á landi, svo sem:
a. Styrkja samtök eða stofnanir sem annast aðhlynningu barna og aldraðra.
b. Veita námsstyrki til heilbrigðisstétta er gegna þessu
hlutverki.
c. Veita rannsóknarstyrki til viðfangsefna sem þjóna
þessum tilgangi.
Umsóknum, ásamt ítarlegri greinargerð, skal skilað til
Landlæknisembættisins, Austurströnd 5, 170 Seltjarnarnesi, eigi síðar en mánudaginn 6. desember 2004.

Sérfræðingur og
deildarlæknir
Staða sérfræðings við Sjúkrahúsið Vog er laus til umsóknar. Sérmenntun í geðlækningum, lyﬂækningum eða heimilislækningum æskileg.
Einnig er laus staða deildarlæknis.
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Tyrﬁngsson á staðnum eða í síma 824 7600.
Umsóknir sendist SÁÁ, Ármúla 18, 108 Reykjavík, merktar „læknir“.

Læknar í rekstri
Aðstoðum við
•
•
•
•
•
•

val á rekstrarformi
stofnun félags
yﬁrfærslu einkarekstrar yﬁr í ehf.
tilkynningar við upphaf rekstrar
bókhald
ársreikningsgerð

Leitið upplýsinga í síma 580 3000 eða í tölvupósti
shs@deloitte.is

Úthlutunarnefnd

Deloitte hf.
Stórhöfða 23

Íslandstrygging hf.

óskar eftir að ráða trúnaðarlækni fyrir félagið
Sérfræðimenntun æskileg eða mikil starfsreynsla. Helstu verkefni: Mat á tryggingabeiðnum vegna sjúkra- og slysatrygginga, læknisskoðun á tryggingartökum, öﬂun gagna frá læknum og sjúkrastofunum, mat á sjúkraskýrslum,
örorkumatsskýrslum og önnur verkefni því tengd.
Umsóknir óskast sendar til Íslandstryggingar hf., Sætúni 8, 105 Reykjavík merkt „Trúnaðarlæknir“ fyrir 15.12.2004.
Upplýsingar um starﬁð veitir forstöðumaður tjónasviðs Smári Ríkarðsson eða deildarstjóri atvinnutrygginga Valur
Arnórsson í síma 514-1000.
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OKKAR Á MILLI

Heimasíður og netföng

Einingaverð og ﬂeira

Læknafélag Íslands: www.lis.is
Formaður LÍ: sigurbjorn.sveinsson@mjodd.hr.is; form@lis.is
Framkvæmdastjóri LÍ: gunnar@lis.is
Formaður LR: oskare@mac.com
Formaður FÍH: elinborgb@simnet.is
Formaður FUL: thorira@hotmail.com
Félag íslenskra barnalækna: www.barnalaeknar.is
Íslenska bæklunarlæknafélagið: www.iceort.org
Félag íslenskra landsbyggðarlækna:
www.lis.is/felog_laekna/ﬁll.htm
Félag sérfræðinga í meltingarsjúkdómum: www.gastro.is
FÍLÍB: p.matthiasson@iop.kcl.ac.uk
FÍLÍN: www.vefur.is/ﬁlin • pjul@helse-bergen.no
FÍLÍS: www.ﬁlis.nu • tomasgudbjartsson@hotmail.com
FÍLUS: http://ﬁlus.icemed.is
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið: www.stjr.is/htr
Landlæknisembættið: www.landlaeknir.is
Tryggingastofnun Íslands: www.tr.is
Lyfjaeftirlit ríkisins: www.ler.is
Lyfjastofnun: www.lyfjastofnun.is
Nordiska hälsovårdshögskolan: www.nhv.se
Krabbameinsfélag Íslands: www.krabb.is
Landspítali: www.landspitali.is
Barnaspítali Hringsins: www.landspitali.is/hringur
HNE-deildin: www.hi.is/∼hne
Orðabanki Íslenskrar málstöðvar: www.ismal.hi.is/ob
Ráðstefnur á netinu: www.docguide.com
Golfklúbbur lækna: www.come.to/doctorgolf
Medscape – vefrit um læknisfræði: www.medscape.com
Norsk upplýsingasíða fyrir lækna: www.legeforeningen.no
Ugeskrift for læger: www.ugeskriftet.dk
Tidskrift for Den norske lægeforening: www.tidsskriftet.no
tidsskriftet@legeforeningen.no
Läkartidningen: www.lakartidningen.se
NOMESKO: www.nom-nos.dk
Norræna kóðunarmiðstöðin (Nordisk Center för klassiﬁkation
av sjukdomar) í Uppsala: www.nordclass.uu.se
World Organization of Family Doctors:
www.GlobalFamilyDoctor.com

Heilsugæslueining
frá 1. janúar 2004
Eining fyrir sjálfstætt
starfandi heimilislækna frá 1. janúar 2003
Sérfræðieining fyrir
klínískar greinar sem
sömdu 1998
frá 1. janúar 2004
Heimilislæknasamningur
A liður 1
frá 1. janúar 2003
A liður 2
frá 1. janúar 2003
B liður
frá 1. janúar 2004
E liður 1-6 frá 1. janúar 2004
E liður 7
frá 1. janúar 2004

95,48
57
206
255.000
223.000
350.409
264
527

Skólaskoðun í framhaldsskólum
Miðað við fyrri forsendur

222

Kílómetragjald frá 1. nóvember 2004
Almennt gjald
Sérstakt gjald (utan malbiks + 15%)

62,00
71,30

Dagpeningar frá 1. nóvember 2004
Innanlands
Gisting og fæði í einn sólarhring
Gisting í eina nótt
Fæði í heilan dag, minnst 10 klst.
Fæði í hálfan dag, minnst 6 klst.
Dagpeningar frá 1. júní 2004
Erlendis
Gisting
Almennir dagpeningar:
London, New York,
Washington DC
og Tókíó
145
Annars staðar
110
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða
eftirlitsstarfa:
London, New York,
Washington DC
og Tókíó
Annars staðar

93
70

13.100
7.500
5.600
2.800

Annað

SDR
Alls

110
100

255
210

70
64

163
134

Lækningaforstjóri
Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir eftir lækni með sérfræðileyﬁ til að gegna stöðu lækningaforstjóra við stofnunina. Lækningaforstjórinn er yﬁrlæknir stofnunarinnar, yﬁrmaður allrar læknisþjónustu hennar og á setu í framkvæmdastjórn. Gerð er krafa um
reynslu af stjórnun. Að öðru jöfnu gengur fyrir í starﬁð umsækjandi með sérfræðileyﬁ í heimilislækningum eða alm. lyﬂækningum,
enda er gert ráð fyrir að lækningaforstjóri sinni jafnframt klínískri vinnu á stofnuninni. Um er að ræða 100% starf auk vakta.
Laun samkvæmt samningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðuneytis. Gert er ráð fyrir að lækningaforstjórinn hefji störf eigi síðar
en 1. maí nk. Nánari upplýsingar gefur Magnús Skúlason, framkvæmdastjóri magnus@selfoss.is
Umsóknum, ásamt ítarlegum upplýsingum um menntun, starfs- og stjórnunarreynslu, vísindarannsóknir og annað skal skilað til
framkvæmdastjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, v/ Árveg, 800 Selfoss, fyrir 20. desember nk. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Heilbrigðisstofnun var stofnuð 1. sept. sl. við sameiningu heilsugæslustöðva á Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi. Þjónustusvæði
hinnar nýju stofnunar nær til um 17.000 íbúa á suðurlandsundirlendinu. Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á Selfossi með 55
sjúkrarúm, auk þess sem stofnunin rekur Réttargeðdeildina á Sogni í Ölfusi. Alls eru um 200 stöðugildi hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
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