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Vísindasjóður Félags 
íslenskra heimilislækna

Vísindasjóður Félags íslenskra heimilislækna úthlutar 
styrkjum til vísindarannsókna tvisvar á ári. Umsóknir 
fyrir vorúthlutun 2005 þurfa að berast sjóðnum fyrir 
20. apríl 2005 og ber að skila rafrænt á þar til gerðum 
eyðublöðum ásamt rannsóknar- og fjárhagsáætlunum, 
eða framgangsskýrslu ef um endurumsókn til sama 
verkefnis er að ræða. 

Lög vísindasjóðs eru á heimasíðu FÍH. Nánari upplýs-
ingar veitir undirritaður johsig@hi.is

Umsóknir skal senda til:

Vísindasjóður Félags íslenskra heimilislækna
c/o Jóhann Ág. Sigurðsson, ritari Vísindasjóðs FÍH
heimilislæknisfræði, 
Neshaga 16,
IS-107 Reykjavík

Aðalfundur 
Félags áhugamanna um sögu læknisfræðinnar 
verður haldinn laugardaginn 30. apríl 2005 kl. 11.00 í 
fundarsal Þjóðminjasafns við Suðurgötu.

Dagskrá
Hefðbundin aðalfundarstörf 
– Gjaldkeri leggur fram reikninga félagsins
– Formaður flytur skýrslu stjórnar
– Ákvörðun félagsgjalda
– Önnur mál

Fyrirlestur 
– Halldór Baldursson læknir: Fyrsti læknirinn í Nesi?
Absalon Laufman bartskeri 1718, landsins lög eða 
kóngsins flota lög?

Stjórnin

Heimasíða Félags áhugamanna um sögu læknisfræð-
innar: www.icemed.is/saga/
Vinsamlegast tilkynnið (ný og breytt) netföng á heima-
síðu félagsins undir hnappnum: Viltu gerast félagi?

Arendal er  paradis i sommerhalvår …
Liv er kort og godt enklere her nede …

Akutt behov for psykiater
Vikariat på åpen akuttpost fra 1. mai til 1. september

Kunne du tenke deg fire sommermåneder på Sørlandet?
– det er nå landsdelen er på sitt beste …

Du blir ikke alene …

På posten jobber også erfaren sjefpsykolog 
samt assistentlege og kandidater.

Alle øvrige fagstillinger i akuttseksjonen er besatt.

Vi har også andre ledige stillinger for spesialister 
og leger som vi ønsker besatt, både på psykosepost 
og intermediærpost.

Fullstendig utlysingstekst på jobbnor.no og finn.no

Kontaktpersoner: Overlege Tore Buer Christensen, e-post tore.buer.christensen@sshf.no

Tlf. +47 37 01 44 00 Overlege Hans Jørgen Walvig, e-post hans.jorgen.walvig@sshf.no

  Overlege Anne Dalen, e-post anne.dalen@sshf.no

Sørlandet 
Sykehus HF
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Læknadagar 
2006

Nú er að hefjast undirbúningur fyrir Læknadaga sem haldnir verða 
16.-20. janúar 2006. Fyrirhugað er að ganga frá stærstum hluta 
dagskrárinnar fyrir sumarið. Þeir aðilar sem vilja leggja til efni eru 
vinsamlegast beðnir að senda hugmyndir að fyrirlestrum, málþing-
um, „vinnubúðum“ eða öðrum dagskráratriðum fyrir 1. maí næst-
komandi til Margrétar Aðalsteinsdóttur hjá Fræðslustofnun lækna, 
Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi eða með tölvupósti magga@lis.is

Nauðsynlegt er að fram komi hvort óskað er eftir þátttöku Fræðslu-
stofnunar við að greiða kostnað fyrir erlendan fyrirlesara.

Undirbúningsnefnd

Raðhús 
í Hollandi

Til leigu raðhús með garði að síki á góðum 
stað í Amsterdam. Staðsetning 10 mínútur 
(bíll) frá Schiphol og 20 mínútur (hjól/spor-
vagn) frá miðborginni. Tímabil 6.-27. ágúst. 
Leiguverð miðast við vikudvöl og er háð 
nánara samkomulagi.

Helgi H. Helgason
Sími + 31 20 6693508

helgi@planet.nl

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


