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U M F J Ö L L U N  O G  G R E I N A R

Styrkir til rannsókna  
vegna vandamála  
er tengjast eyrum 

Liljusjóðurinn 
Rannsóknar- og styrktarsjóður Lilju Guðrúnar Hann-
esdóttur auglýsir til umsóknar styrki til rannsóknar á 
vandamálum er tengjast eyrum með sérstöku tilliti til 
vandamála í mið- og innra eyra svo sem eyrnasuðs, 

svima og heyrnartruflana 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja rannsóknir á vanda-
málum er tengjast eyrum með sérstöku tilliti til vanda-
mála í mið- og innra eyra svo sem eyrnasuðs, svima 

og heyrnartruflana. 
Tilgangur rannsókna skal vera sá, að afla hverrar 

vitneskju, sem hægt er, til að komast að uppsprettu 
vandamála er tengjast eyrum og/eða hvernig leysa 

megi þau. 

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2017. 
Úthlutað verður úr sjóðnum á afmælisdegi Lilju, þann 

24. maí 2017. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu sjóðsins 
liljusjodurinn.is eða hjá undirrituðum. 

Arnar Guðjónsson, yfirlæknir 
Háls-, nef- og eyrnadeild Landspítala; arnarg@landspitali.is 

Ingibjörg Hinriksdóttir, yfirlæknir 
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands; ingibjorg@hti.is

að árið sé vel skipulagt. Svona nám verður 
aldrei fullmótað. Núna þurfum við að 
innleiða marklýsinguna betur í daglega 
vinnu kandídatanna. Í júní tökum við 
upp rafrænt skráningarkerfi sem mun 
gera okkur kleift að tengja matsblöðin 
við marklýsinguna sem vafalaust verður 
framfaraskref. 

Í dag geta kandídatar verið að starfa á 
fjórum til 6 starfsstöðum á kandídatsárinu 
og þá getur verið erfitt að hafa yfirsýn yfir 
hvað þau eru að sýsla. Við erum að taka í 
gagnið skráningarkerfi sem nefnist ePort-
Folio, til að fylgjast með framgangi. Þar 
verða öll matsblöð færð inn og aðgengileg 
fyrir handleiðara. 

Ef það koma upp vafamál sem varða 
hæfi kandídatanna á framkvæmdastjóri 
lækninga að koma með tillögur að úr-
lausnum en það er hann sem vottar að 
kandídat hafi lokið starfsnámi á fullnægj-
andi hátt á þeirri starfsstöð. Ef upp koma 

vafaatriði tekur nefndin afstöðu til þess. 
Að öðru leyti eru það kennslustjórarn-
ir á starfsstöðvunum og handleiðarar 
kandídatanna sem og þeir sérfræðingar 
sem kandídatar vinna með sem hafa 
afskipti af þeim frá degi til dags. Á 
Landspítala eru tekin starfsmannaviðtöl 
við þau þegar árið er hálfnað og svo hitta 
þau handleiðara reglulega allt árið. 

Kynnisferðir til útlanda

Starfsnámið er töluvert að umfangi því 60-
90 kandídatar stunda nám á hverjum tíma. 
Inga Sif segir að þeim kunni að fjölga þar 
sem margir íslenskir læknanemar eru 
í námi erlendis. Okkur í nefndinni um 
kandídatsárið þykir fengur að fá þessa 
læknanema til Íslands á kandídatsár og 
fór hluti nefndarinnar eins og greint var 
frá í júníblaði Læknablaðsins í fyrra til 
Debrechen í Ungverjalandi. Við stefnum á 

að fara á næsta ári aftur til Debrechen en 
einnig til Martin í Slóvakíu en á báðum 
þessum stöðum eru íslenskir læknanemar 
við nám. 

– Ég held líka kynningarfundi bæði 
í janúar og í ágúst á hverju ári fyrir þá 
læknanema sem eru í verknámi hér á Ís-
landi. Við erum með flott kandídatsár og 
reynslan sem þau fá er ómetanleg fyrir 
unga lækna sem eru að stíga sín fyrstu 
spor. Þarna er hópur sem þarf að vita að 
við viljum fá þau á kandídatsárið, þau eru 
framtíðarstarfskraftar fyrir Ísland og við 
þurfum að sinna þeim til jafns við aðra. 
Við urðum þess líka vör að kollegar okkar 
á Norðurlöndunum voru að róa í þeim að 
koma til Danmerkur og Noregs. Við getum 
ekki setið afskiptalaus því það eru miklu 
meiri líkur á að læknir sem kemur hingað 
á kandídatsár komi aftur sem sérfræðing-
ur, segir Inga Sif Ólafsdóttir að lokum.

Besta vísindaerindi unglæknis 
eða læknanema 2017
Sameiginlegt vísindaþing lækna og hjúkrunarfræðinga á skurð-, fæðinga- 
og gjörgæsludeildum var haldið helgina 31. mars - 1. apríl síðastliðna. 
Þingið þótti takast sérlega vel, en hátt í 300 læknar, hjúkrunarfræðingar og 
læknanemar tóku þátt í þinginu sem haldið var í Hörpu. Hápunkturinn var 
að venju keppni um besta vísindaerindi unglæknis eða læknanema og er 
keppt um verðlaun sem kennd eru við Jónas Magnússon fyrrverandi pró-
fessor. Keppnin var hnífjöfn að þessu sinni og öll erindin sérlega vel flutt. 
Hlutskörpust í ár var Klara Guðmundsdóttir læknanemi á 6. ári en verkefni 
hennar fjallar um miðþekjuæxli (mesothelioma) í fleiðru og lungum.

Á myndinni má sjá keppendur ásamt Engilbert Sigurðssyni prófessor 
og deildarforseta læknadeildar HÍ sem var formaður dómnefndar. Frá 
vinstri: Elva Dögg Brynjarsdóttir deildarlæknir, læknanemarnir Hilda 
Hrönn Guðmundsdóttir, Klara Guðmundsdóttir og Þórður Páll Pálsson og 
deildarlæknirinn Guðrún María Jónsdottir. 


