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Afmælisnefnd LÍ

Undirbúningur er hafinn að afmælishaldi 
Læknafélags Íslands, LÍ sem verður 100 
ára 14. janúar 2018. Til stendur að það 
verði gert á margvíslegan hátt á víð og 
dreif allt árið. Við skipulag afmælishalds 
hefur verið haft að leiðarljósi að læknar 
gleðjist saman, skemmti hver öðrum og 
minni í leiðinni á sig í samfélaginu á já-
kvæðan máta. Afmælisnefnd var skipuð 
sem unnið hefur hugmyndir um fjöl-
breytta viðburði sem dreifast eiga yfir árið 
2018. Fyrst og fremst vakir fyrir okkur 
að færa stærstu viðburði í starfi félagsins 
í hátíðarbúning. Einnig vildum við búa 
til ný og skemmtileg atriði. Nefndarstarf 
hefur verið í náinni samvinnu við stjórn 
LÍ, framkvæmdastjóra, formann Fræðslu-
stofnunar og ritstjórn Læknablaðsins.

Læknadagar

Læknadagar gefa eftir setningarhátíðina 
15. janúar og flyst öll dagskrá í Eldborgar-
sal Hörpu seinnipart mánudags. Von er 
á hrífandi atriðum beint frá læknum en 
einnig fáum við góða gesti.

Ætlunin er að hafa þrisvar í Lækna-
dagavikunni opna kvölddagskrá í Hörpu, 
Norðurljósasal, þar sem almenningi 
verður gefinn kostur á einhverju af því 
besta sem í boði hefur verið undanfarin 
ár. Við höfum vilyrði fyrir endurflutningi 

á Kaldalónsdagskránni sem þótti takast 
einkar vel í janúar síðastliðnum til að 
nefna dæmi. Vonandi tekst okkur líka að 
halda opinn fræðslufund norðan heiða, 
HOF hefur verið nefnt í því samhengi en 
ekki er komin dagsetning.

LÍ tekur við kefli LR hvað varðar árs-
hátíðarhald sem verður með sérstöku há-
tíðaryfirbragði 20. janúar. 

Læknablaðið

Læknablaðið hyggur á greinaflokk í öllum 
tölublöðum ársins þar sem læknar og mál 
félagsins gömul og ný, og jafnframt í öðru 
ljósi en hefðbundið er, verða reifuð. For-
síðumynd og annar leiðari þessara blaða 
verða tileinkaðir félaginu auk greina, ljós-
mynda og viðtala.

Fjölbreytt félagslíf

Smærri viðburðum verður dreift yfir bjart-
ari tíma ársins, til dæmis göngum, golfi, 
fjallaferðum og garðveislu. Ýmis félaga-
samtök meðal lækna hafa verið virkjuð til 
dæmis öldungadeild, en þátttaka enn fleiri 
er vel þegin. Á vegum öldungadeildar 
er hópur sem tekið hefur að sér að nafn-
greina einstaklinga sem eru á ljósmyndum 
úr eigu félagsins, sem nú eru komnar á 
Þjóðskjalasafn. Þarna er nokkurt safn 

árgangshópa sem myndaðir voru á seinni 
hluta 20. aldar. Ætlunin er að setja upp 
ljósmyndasýningu seinni hluta 2018. Félag 
áhugamanna um sögu læknisfræðinnar 
FÁSL hefur einnig lýst sig fúst til sam-
starfs um afmælishaldið.

Innra starf 

Siðfræðiþing á vegum LÍ verður haldið 
í tengslum við ársfund World Medical 
Association, WMA sem haldinn verður í 
Reykjavík í október.

Aðalfundur LÍ er samkvæmt venju 21. 
aldarinnar á haustdögum. Afmælisnefnd 
væntir sérlega höfðinglegs kvöldverðar 
með góðum gestum í þeim fundarhöldum 
en útfærsla verður á vegum stjórnar.

Við sem stöndum að skipulagningu 
með stjórn lögðum til að fagmenn kæmu 
að útfærslu stærri viðburða. Ætlunin er 
að bæta fánaeign félagsins og einnig að 
útfæra kennimerki svo prenta mætti það 
á nytjahluti og gera okkur sýnilegri. Í 
haust á að verða til viðburðadagatal og við 
viljum hafa hirðljósmyndara með okkur 
í skipulögðum atriðum. Afmælisnefndin 
vill svo skila af sér uppgerðu ári í mynd-
um ekki síðar en á Læknadögum 2019.

Með félagskveðju,
fyrir hönd afmælisnefndar,
Birna Jónsdóttir

Aldarafmæli Læknafélags 
Íslands 2018

Birna Jónsdóttir

röntgenlæknir
formaður afmælisnefndar LÍ

birna@rd.is

Ljósmyndir úr eigu félagsmanna LÍ óskast! 
Í tilefni aldarafmælis Læknafélagsins kallar Læknablaðið eftir ljósmyndum frá félagsmönnum af viðburðum úr starfi félagsins. Myndum af 
nefndum, ferðum, hópum, ráðstefnum, útskriftarhópum, og öðru sem væri gaman fyrir aðra félagsmenn að sjá og skoða. Á afmælisárinu 
2018 er fyrirhugað að birta í hverju tölublaði myndir úr eigu félagsmanna LÍ og búa þannig til myndasafn lækna.

Ritstjórn blaðsins vonar að félagar bregðist vel við og að inn muni snjóa mörgum ljómandi góðum myndum með myndatexta sem skýri 
myndefnið vel, ásamt mannanöfnum, staðsetningu og ártali, – að því gefnu að það sé þekkt.

 

 
 

 

        VIRÐING + SAMVINNA + TRAUST + JÁKVÆÐNI 
 

LAUSAR  STÖÐUR LÆKNA VIÐ HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTFJARÐA 

 
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVest) óskar eftir að ráða lækna til starfa við stofnunina á 
Ísafirði. Um er að ræða eftirtaldar stöður: 
 
Á sjúkrasviði; 
Staða skurðlæknis við sjúkrahúsið, sem sinnir almennum skurðlækningum á skurðdeild og göngudeild auk 
bakvaktar fyrir skurðdeild og fæðingardeild. Hann sinnir einnig slysamóttöku í samvinnu við aðra lækna 
stofnunarinnar og ráðgjöf. Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðiviðurkenning í almennum skurðlækningum er 
skilyrði. Staðan er laus frá 1. ágúst 2017 eða eftir nánara samkomulagi. 
Staða lyflæknis við sjúkrahúsið, sem sinnir almennum lyflækningum á lyflækningadeild og göngudeild 
lyflækninga ásamt og kemur að ýmsum þáttum heilsugæslu. Hann tekur þátt í bakvöktum í samvinnu við aðra 
lækna stofnunarinna og veitir ráðgjöf til annarra lækna og deilda s.s. hjúkrunarheimili. Íslenskt lækningaleyfi 
og sérfræðiviðurkenning í almennum lyflækningum er skilyrði. Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara 
samkomulagi. 
Staða yfirlæknis á sjúkrasviði, en sú staða getur hvort heldur verið á hendi starfandi skuðlæknis eða 
lyflæknis. Yfirlæknir ber ábyrgð á starfsemi og er yfirmaður sjúkrasviðs og er næsti yfirmaður er 
framkvæmdastjóri lækninga.  
 
Á Heilsugæslusviði; 
Staða heilsugæslulæknis, til að sinna almennri móttöku við Heilsugæsluna á Ísafirði, sem og við  
heilsugæsluna í Bolungarvík og heilsugæsluselin í Súðavík, á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Viðkomandi tekur 
þátt í forvöktum og bakvöktum samkvæmt vaktskema í samvinnu við aðra lækna stofnunarinnar.  Íslenskt 
lækningaleyfi er skilyrði og sérfræðiviðurkenning í heimilislækningum er æskileg. 
Sérnámsstaða í heimilislækningum,  
Við heilsugæslu HVest á norðanverðum Vestfjörðum, með aðalstarfsstöð á Ísafirði. Námið verður byggt á 
marklýsingu fyrir sérnámslækna í heimilislækningum og þeim reglum er um námið gilda. Þátttaka í vöktum 
eftir samkomulagi. Íslenskt lækningaleyfi og samþykki kennslustjóra í heimilislækningum er skilyrði. 
Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslusviðs. 
 
Störfin bjóða upp á mikla fjölbreytni og möguleika á að móta nýja stofnun, með jákvæðni, sveigjanleika, 
áreiðanleika og hæfni í mannlegum samskiptum. Áhersla er lögð á sjálfstæði í vinnubrögðum, faglegan 
metnað, frumkvæði og góða samskiptahæfni. Íslenskukunnátta og ökuréttindi eru áskilin. 
 

- Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.  
- Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; www.landlæknir.is á 

netfangið ; hallgrimur@hvest.is eða til HVEST, framkvæmdastjóra lækninga, Torfnesi, 400 Ísafirði 
- Starfshlutfall allra ofangreindra starfa er 100% eða eftir nánara samkomulagi. 
- Umsóknarfrestur er til 28. júlí 2017.  
- Nánari upplýsingar veita; Hallgrímur Kjartansson yfirlæknir og framkvæmdastjóri lækninga, netf.; 

Hallgrimur@hvest.is s: 897 8340/450 4500 og Kristín B.Albertsdóttir, forstjóri, netf. kba@hvest.is    
s: 866 8696/ 450 4500. 

 
Þjónustusvæði heilsugæslunnar á Ísafirði nær yfir norðanverða Vestfirði, þ.e. Ísafjörð, Bolungarvík, Súðavík, Suðureyri, Flateyri og 
Þingeyri. Á Ísafirði er sjúkrahús sem sinnir almennri sjúkrahússþjónustu, s.s. almennri skurð- og lyflæknisþjónustu, auk fæðingarþjónustu.  
Lögð er áhersla á þverfaglega samvinnu fagfólks. 
Á Ísafirði og í nágrenni búa um 5000 manns. Helstu atvinnugreinar eru opinber þjónusta, sjávarútvegur, ferðaþjónusta og verslun. Góðir 
leik- og grunnskólar eru í bænum ásamt öflugum framhaldsskóla. Einstök náttúra einkennir svæðið, íþróttalíf er fjölbreytt og gróskumikið 
menningarstarf fer fram allt árið um kring,sérstaklega á sviði tónlistar. 
 
 


