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Frágangur
fræðilegra greina

Höfundar sendi tvær gerðir 
handrita til ritstjórnar Lækna-
blaðsins, 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 tvö-
földu 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/bladid

Umræðuhluti

Skilafrestur efnis í næsta blað 
er 20. undanfarandi mánaðar 
nema annað sé tekið fram.

Ráðstefnur og fundir

12.-16. september
London.
The Maudsley Fora 2005. Tvö námskeið í 
boð fyrir evrópska geðlækna (almennt og 
framhalds). Áhersla lögð á nýjar rannsóknir í 
geðlækningum og klínískri sálfræði. 
Sjá heimasíðuna: www.iop.kcl.ac.uk/Mauds-
leyForum

 
14.-16. september

Kaupmannahöfn.
Reuma2005, norræn gigtarráðstefna á vegum 
The Nordic Rheuma Council, norræna gigtar-
ráðsins. Viðfangsefnið er forvarnir. 
Nánari upplýsingar á slóðinni: www.gigtforen-
ingen.dk/reuma2005

29. september-1. október
Soria Moria ráðstefnusetrið í Osló.
Norrænt þing, Nordic CME Course in Ped-
iatric Pharmacotherapy. Sjá heimasíðuna:
www.med.uio.no/rh/bk/seminar/NordicCM-
E05/Index.html Umsjón í höndum Betty 
Kalikstad: betty.kalikstad@medisin.uio.no

8. október
Akureyri.
Haustþing Læknafélags Akureyrar og 
Norðausturlandsdeildar Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. Efni: Endurhæfing. Nánari
upplýsingar hjá Ingvari Þóroddssyni, ingvart-
h@fsa.is og Gígju Gunnarsdóttur, giga@fsa.is

26.-28. maí 2006
Reykjavík.
Árlegt þing Scandinavian Society for the 
Study of Diabetes. 
Umsjónaraðili er Félag um innkirtlafræði. 
Sjá www.innkirtlar.org

2.-4. júní 2006
XVII. þing Félags íslenskra lyflækna verður
haldið á Hótel Selfossi dagana
2.-4. júní 2006. Skipulagningu annast Menn-
ingarfylgd Birnu ehf, s. 862 8031, 
birna@birna.is


