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Ársþing Skurðlæknafélags 
Íslands og Svæfinga- og 
gjörgæslulæknafélags 

Íslands 
verður haldið í háskólanum á Akureyri 

31. mars-1. apríl 2006

Frjáls erindi frá kl. 13:15-18:00 á föstudag og á laugardag frá kl 09:00-12:00 og 
frá kl. 15:00-18:00.

Á þinginu verða flutt frjáls erindi og kynnt veggspjöld. Ágrip erinda skulu 
berast fyrir 20. janúar til Björns Gunnarssonar læknis á svæfingadeild FSA, 
bjorngun@fsa.is

Vísindanefnd áskilur sér rétt til að hafna innsendum ágripum og einnig rétt 
til að hafna ágripum til flutnings en samþykkja 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. 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.

Málþing á laugardagsmorgni um verki og slitgigt og forgangsröðun sjúklinga í 
gerviliðaaðgerðir. Á þingið koma tveir erlendir gestir: 
prófessor Paul Dieppe frá Bristol í Englandi og prófessor Stefan Lohmander frá 
Lundi í Svíþjóð.

Hátíðarkvöldverður Skurðlæknafélags Íslands og Svæfinga- og gjörgæslulækna-
félags Íslands verður á laugardagskvöldi á Hótel KEA og byrjar kl. 19.00. Hægt 
er að fá pakkaferðir með flugi, hóteli, gistingu og skíðapassa hjá Ferðaskrifstofu 
Akureyrar (sími 460 0600).

Nauðsynlegt að fundarmenn skrái sig sem fyrst með tölvupósti hjá Helgu K. 
Magnúsdóttur helgam@fsa.is sími 860 0568 eða Girish Hirlekar girish@fsa.is sími 
860 0567. 

Aðalfundur Svæfinga- og 
gjörgæslulæknafélags 

Íslands (SGLÍ)
 
Aðalfundur SGLÍ haldinn í háskólanum á Akureyri föstu-
daginn 31. mars 2006, kl. 17:45. 
 
Dagskrá
1.    Hefðbundin aðalfundarstörf.
2.    Önnur mál.

Stjórnin

Aðalfundur 
Skurðlæknafélags Íslands

 
Aðalfundur haldinn í háskólanum á Akureyri föstudaginn 
31. mars 2006, kl. 17:45. 
 
Dagskrá
1.    Hefðbundin aðalfundarstörf.
2.    Önnur mál.

Stjórnin
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Fræðsludagur 
heimilislækna

4. mars 2006

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.

Dagskráin hefst kl. 9:00.

Nánari dagskrá verður send læknum sérstaklega.

Fræðslunefnd FÍH
AstraZeneca

Sérfræðingur og 
deildarlæknir

Staða sérfræðings við sjúkrahúsið Vog er laus til um-
sóknar nú þegar. 

Sérmenntun í geðlækningum, lyflækningum eða heimil-
islækningum æskileg.
Einnig er laus staða deildarlæknis.

Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Tyrfingsson forstöðu-
læknir í síma 824 7600.

Umsóknir sendist SÁÁ Stórhöfða 45, 110 Reykjavík 
merktar „læknir“.

Til sölu
glæsilegt 165 m2 einbýlishús í Malmö í Svíþjóð. Vand-
fundin eign sem er einstaklega vel staðsett. Áhuga-
sömum er bent á heimasíðuna: 

http://home.rixtele.com/~olab

Málþing um 
geðheilbrigðismál

Laugardaginn 18. febrúar 2006 í sal 
Læknafélags Íslands í Hlíðarsmára

Samfélagsgeðlækningar og 
geðheilbrigðisþjónusta á 

landsbyggðinni

Framsögumenn

13.00-13.20 Prófessor Hannes Pétursson 
 sviðsstjóri geðsviðs Landspítala

13.20-13.40    Sigurður Guðmundsson landlæknir

13.40-14.00  Óskar S. Reykdalsson lækningaforstjóri
 Heilbrigðisstofnun Suðurlands

14.00-14.20 Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir 
 geðdeildar Fjórðungssjúkrahússins 
 á Akureyri

14.20-14.40 Kaffi

14.40-15.00 Magnús Haraldsson geðlæknir á 
 Landspítala

15.00-15.15 Auður Axelsdóttir verkefnisstjóri 
 hjá Hugarafli, heilsugæslu Reykjavíkur

15.15-15.30 Auður Styrkársdóttir/Erna Indriðadóttir
 frá aðstandendasamtökum geðsjúkra

15.30-15.45 Sigríður Bjarnadóttir verkefnastjóri 
 geðteymis heimahjúkrunar

15.45-16.30   Pallborðsumræður

Málþingið er opið öllum 

Stjórn Geðlæknafélags Íslands




