
Fyrirkomulag við vaktaskemagerð á lyflækningasviði fyrir námslækna 

Vaktaskemagerð er í höndum Ragnhildar Nielsen (ragnhn@landspitali.is). 

Inga Sif Ólafsdóttir aðstoðar hana og sér um að úthluta teymum (ingasif@landspitali.is). 

Gerður Helgadóttir tekur við tilkynningum um vaktaskipti og sér um vinnustundina fyrir deildarlækna, 

kandídata og læknanema á lyflækningasviði. 

Vaktaskemagerð á öldrunardeildum er í höndum Baldurs Helga Ingvarssonar (baldurhi@landspitali.is)  

Vaktaskema eru gerð fyrir 2 tímabil 

Vikur 33-viku 9 (miður ágúst til loka febrúar) er unnið í mars/apríl og fullgert í byrjun júní. Allar 

séróskir fyrir það tímabil verða að berast fyrir 1 mars. 

Vikur 10-32 (mars til miður ágúst) er unnið í september/október og fullgert í desember. Allar 

séróskir fyrir það tímabil verða að berast fyrir 1 september. 

Reynt er að verða við óskum en ekki er hægt að tryggja að hægt sé að verða við öllum óskum. Öll 

vaktaskipti á að tilkynna Gerði Helgdóttur. Vaktaskema er að finna á slóðinni: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VvzpzfckOhvSVnZEelulV0vBb-8l60KHg9YTlyr-

bLM/edit?usp=sharing 

Flipinn: Fossvogur Klasi A og B er fyrir öll teymi í Fossvogi og líknardeild. Námslæknar í klösum A og B 

sjá sínar vaktir á þessum flipa. 

Flipinn: Hringbraut Klasi C og D er fyrir öll teymi á Hringbraut og öldrun. 

Námslæknar í klösum C og D sjá sínar vaktir á þessum flipa. 

Í hverjum klasa er klasastjóri sem starfar skv starfslýsingu. 

Vaktaskema er alltaf birt með fyrirvara um breytingar.  

Varðandi staðarvaktafrí  

 Staðarvaktafrí er fyrirfram skipulagt í tengslum við næturvaktir. 

 Staðarvaktafrí eftir helgarvaktir er ekki fyrirframskipulagt. Námslæknir ræðir það við sitt 

teymi/klasa hver dekkar hans störf. 

 Önnur staðarvaktafrí eru aðeins veitt í samráði við teymið sem námslæknir er á. Réttast er að 

hafa samband við yfirlækni á því teymi og fá að vita hvaða sérfræðingur er með teymið þá 

viku og senda þeim lækni ósk um staðarvaktafrí. Staðarvaktafrí er aðeins hægt að veita ef það 

passar inn í vinnufyrirkomulag deildarinn. Ekki er hægt að reikna með að annar námslæknir 

geti komið í staðinn fyrir þann námslækni sem er í staðarvaktafríi. 

 Það er alfarið á ábyrgð námslæknis  að dekka fjarvistir og séróskir með skiptum innan klasans. 

Lengri leyfi (5 dagar eða meira) 

 Óskir um slíkt þarf að senda til Ingu Sifjar Ólafsdóttur og Ragnhildar Nielsen með góðum 

fyrirvara.  

 Ráðstefnuferðir. Ósk um leyfi til að fara á ráðstefnu skal senda á Friðbjörn Sigurðsson, Ingu 

Sif Ólafsdóttur og Ragnhildi Nielsen. Fáist leyfi verður senda beiðni um ráðstefnu í 

vinnustundinni sem Friðbjörn samþykkir. 

Bókanir á göngudeildir námslækna. Viljum minna alla á að ef þið takið staðarvaktafrí eða annað orlof 

þegar þið eruð á göngudeildum eða mönnun á göngudeildarrótation er felld niður þegar þið áttuð að 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VvzpzfckOhvSVnZEelulV0vBb-8l60KHg9YTlyr-bLM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VvzpzfckOhvSVnZEelulV0vBb-8l60KHg9YTlyr-bLM/edit?usp=sharing


vera á göngudeildinni, þá er það á ykkar ábyrgð að láta loka göngudeildum þá daga sem þið eruð ekki 

og færa til sjúklinga sem þið hafið etv bókað á ykkur þessa daga. 

Reglur við veikindaforföll: 

 Veikindaforföll skulu berast til: 
a. Gerðar Helgadóttur á virkum dögum 8-16 í síma:543-6550 eða 824-5216. Í fjarveru 

hennar tekur klasastjóri/Ragnhildur Nielsen við veikindatilkynningum á 
dagvinnutíma. 

b. Tilkynna á legudeild/teymi fyrir stöðumatsfund 
c. Láta sérfræðilækni á teymi vita af þinni fjarveru (netpóstur eða símtal) 

 

 Sms-skilaboð og skilaboð á fésbók eru ekki gild aðferð til að tilkynna veikindi.  
 

 Veikindatilkynningar skula berast a.m.k 8 klukkustundum fyrir áætlaða byrjun á vinnutíma, 
eða eins fljótt og hægt er ef óvænt atvik koma upp. 

 

 Ef boða verður veikindi utan dagvinnutíma skal hringja í deildarlækni í Fossvogi sími 825-
9415. Deildarlæknirinn í Fossvogi sér um að hringja út og finna einhvern til að vinna vaktina. 

 

 Ef veikindi eru lengur en vika eða óvenjutíð styttri veikindi getur LSH farið fram á 
veikindavottorð. 

 

 Við veikindi á vakt er eðlilegt að bjóðast ávallt til að taka vakt af þeim unglækni sem vinnur 
veikindavakt í þinn stað. Við biðjum ykkur að virða þessar reglur og minnka það álag sem 
fylgir því að þurfa að fá einhvern á vaktir með stuttum fyrirvara. Það er allra hagur. 


