MÁLÞING UM MEÐFERÐ
LUNGNAKRABBAMEINS
LÆKNADAGAR 2005
Fimmtudaginn 20. janúar nk. frá kl. 9.00 til 12.15 verður haldið
málþing á Læknadögum um meðferð lungnakrabbameins.
Málþingið fer fram á ensku og ber yfirskriftina:

Neoadjuvant and adjuvant treatment
of localised and regional non-small cell
lung cancer
DAGSKRÁ
Moderator:
9.00-9.05
9.05-9.20
9.20-9.40
9.40-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-11.45
11.45-12.15

Tómas Guðbjartsson, MD, Lund University Hospital, Sweden
Welcome, introduction
Tómas Guðbjartsson, MD
Epidemiology of lung cancer in Iceland
Steinn Jónsson, MD, (pulmonary medicine)
Work-up of patients with NSCLC
Sigríður Ó. Haraldsdóttir, MD, (pulmonary medicine)
Surgical perspectives on the treatment of NSCLC
Tómas Guðbjartsson, MD, (thoracic surgery)
Coffee break
Neoadjuvant and adjuvant treatment of localised and regional NSCLC
Bengt Bergman, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
(pulmonary medicine, oncology)
Radiotherapy for regional NSCLC
Hlynur N. Grímsson, MD (oncology)
Panel Discussion
Lyfjafyrirtækið Aventis styrkir þetta málþing

ÞING

Ársþing
Skurðlæknafélags Íslands og Svæﬁngaog gjörgæslulæknafélag Íslands
verður haldið á Nordica hóteli 11. og 12. mars 2005 (föstudag og laugardag). Á þinginu verða meðal annars ﬂutt frjáls
erindi og kynnt veggspjöld. Nánari dagskrá þingsins verður auglýst síðar.
Ágrip erinda skulu berast fyrir 20. janúar 2005 til Maríu Svavarsdóttur, læknaritara Landspítala Hringbraut, með
tölvupósti.
Þau ágrip sem vísindanefnd félaganna samþykkir til ﬂutnings á þinginu verða birt í Læknablaðinu. Vísindanefnd
áskilur sér rétt til að hafna innsendum ágripum og einnig rétt til að hafna ágripum til ﬂutnings en samþykkja þau 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 (characters). 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.
Nánari upplýsingar um þingið veita Helgi H. Sigurðsson, Landspítala Fossvogi og Felix Valsson, Landspítala Hringbraut.
Ritari þingsins er María Svavarsdóttir, Landspítala Hringbraut, sími: 543-7107, fax: 543-7109 og netfang: mariasv@
landspitali.is

Vísindaþing Geðlæknafélags Íslands
Vísindaþing Geðlæknafélags Íslands verður haldið á Hótel KEA á Akureyri helgina 25.-27. febrúar 2005.
Á þinginu munu íslenskir vísindamenn á geðheilbrigðissviði kynna rannsóknir sínar með stuttum erindum og veggspjöldum.
Tveir íslenskir gestafyrirlesarar sem starfa erlendis munu halda fyrirlestra. Það eru þeir Anton Pétur Þorsteinsson geðlæknir sem
starfar í Rochester New York og Páll Matthíasson geðlæknir í London.
Dagskrá þingsins hefst eftir hádegi föstudaginn 25. febrúar klukkan 15:00 með léttum veitingum á Hótel KEA. Fyrirlestrar hefjast
klukkan 16:30 og lýkur dagskrá föstudagsins með sameiginlegum kvöldverði klukkan 19:30.
Laugardagurinn 26. febrúar hefst með fyrirlestrum frá 09:00-12:30. Að loknum hádegisverði verður skíðafrí fram til klukkan
16:00 og verður frítt í skíðalyftur fyrir ráðstefnugesti. Dagskráin hefst aftur með léttum veitingum og fyrirlestrum til klukkan
19:00. Sameiginlegur kvöldverður verður klukkan 20:00.
Á sunnudeginum 27. febrúar hefst dagskráin klukkan 10:00 með erindum og lýkur þinginu klukkan 13:00.
Gert er ráð fyrir því að ráðstefnugestir ferðist á eigin vegum til Akureyrar. Boðið verður upp á niðurgreidda gistingu og fríar
máltíðir samkvæmt dagskrá á Hótel KEA fyrir félaga í GÍ og fyrirlesara á þinginu. Ráðstefnugestir sjá sjálﬁr um að bóka gistinguna.
Skráning fer fram við greiðslu skráningargjalds sem er 5000 kr og greiðist inn á reikning 0111-26-000351 í Landsbanka
Íslands.
Frestur til skráningar rennur út 15. febrúar.
Verð
Skráningargjald
Gisting 2 nætur

GÍ/fyrirlesarar
5000
5000

Aðrir
5000
16500
Stjórn Geðlæknafélags Íslands
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Fræðsludagur
heimilislækna
5. mars 2005

Hinn árlegi fræðslu- og fagnaðardagur heimilislækna
verður haldinn á Nordica Hótel fyrsta laugardag í mars.
Öldrunarlæknar eru sem fyrr hjartanlega velkomnir.
Fræðsludagurinn er sem áður skipulagður af FÍH og
styrktur af AstraZeneca.

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

Dagskráin hefst kl. 9:00 að venju.

Læknar í rekstri

Nánari dagskrá mun verða send læknum sérstaklega
Fræðslunefnd FÍH
AstraZeneca

Kirurgisk divisjon
Ullevål universitetssykehus er regionssykehus for Helse Øst og
landets største universitetssykehus med spisskompetanse innenfor en
rekke fagfelt. Som akademisk sykehus har vi særlige forpliktelser til å forske og undervise en lang rekke faggrupper, inklusive medisinske studenter.
Alle ansatte kan derfor bli pålagt undervisning. Ved ansettelse av helsefaglige medarbeidere vil forsknings- og undervisningserfaring bli vektlagt.
Ullevål universitetssykehus er et røykfritt sykehus.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon,
kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

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

Deloitte hf.
Stórhöfða 23

Plastikkirurgisk avdeling
Avdelingen har regionsansvar for Helse Øst og har ansvar for ca. 1.4 mill.
innbyggere. Avdelingen dekker de fleste felt innen faget unntatt leppekjeve- ganespalter. Hovedtyngden av pasientgrunnlaget består i rekonstruktiv kirurgi ved traumer og ved cancer. I tillegg behandler avdelingen
pasienter med moderate brannskader, en del håndkirurgiske pasienter
samt enkelte medfødte misdannelser.

Overlege
UUS nr. 202967. Lønn etter avtale.
Fast stilling for spesialist i plastikkirurgi. Nr-id.nr. 6756/
st.nr. 1080.02.
2 referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Personlig egnethet
vektlegges. Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk
språk både muntlig og skriftlig. Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon, norsk
spesialistgodkjenning og attester skal benyttes. Merk søknaden
med UUS nr. Søknadsblanketten finnes på Legeforeningens
internettside: www.legeforeningen.no
Kontaktperson: Avdelingsoverlege Sverre Harbo,
tlf. 22 11 97 86 /22 11 95 00. E.mail: sverre.harbo@ulleval.no.
Søknad sendes: Personalavdelingen, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo, innen 28.01.2005

www.ulleval.no
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Deildarlæknar
Stöður deildarlækna við lyﬂækningadeildir Landspítala
eru lausar til umsóknar frá 1. júlí 2005. Deildarlæknar hljóta þjálfun í almennum lyﬂækningum með störfum á öllum sérdeildum Lyﬂækningasviða I og II ásamt
bráðamóttöku og göngudeildum spítalans. Ráðning til
allt að 3 ára er í boði sem hluti af sérnámi í almennum
lyﬂækningum sem Landspítali stendur fyrir og hentar
þeim sem hyggja á framhaldsnám í lyﬂækningum eða
skyldum greinum. Fjölbreytt tækifæri gefast til þátttöku
í rannsóknarverkefnum í samvinnu við sérfræðinga á
lyﬂækningasviðum. Umsóknarfrestur er til 20. janúar
2004. Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá (curriculum vitae) skal skila til Steins Jónssonar, framhaldsmenntunarstjóra lyﬂækningasviða, sem veitir nánari
upplýsingar – steinnj@lsh.is – ásamt umsjónardeildarlæknunum Kristjáni Guðmundssyni og Ólaﬁ Sveinssyni
í síma 543-1000.

