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Umsókn um almennt lækningaleyfi að loknum 
sérnámsgrunni 

 
 

Þeir sem hafa verið með tímabundið lækningaleyfi á sérnámsgrunnsárinu eru hvattir til að 
sækja um almennt lækningaleyfi strax að loknum sérnámsgrunni eða í góðum tíma áður en þið 
hefjið störf sem almennir læknar. Athugið að tímabundna leyfið á aðeins við um tíma á 
sérnámsgrunnári skv. sérnámsgrunnsblokk. Afgreiðsla á umsókn um almennt lækningaleyfi 
getur tekið allt að þrjár vikur og umsækjandi getur ekki starfað sem læknir með lækningaleyfi 
fyrr en að umsóknin hefur verið afgreidd og almennt lækningaleyfi hefur verið gefið út. 
 
Það sem þið þurfið að gera er eftirfarandi: 

1. Þegar þið hafið  fengið vottorð um lok á sérnámsgrunni, þá getið þið sent inn umsókn um 
almennt lækningaleyfi.  

2. Sækið og fyllið út umsóknareyðublað á heimasíðu Landlæknisembættisins og skilið öllum 
gögnum sem þar er óskað eftir.  
Sjá https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/heilbrigdisstett/item13346/Laeknar  
Umsóknarform um almennt lækningaleyfi er að finna efst til hægri á síðunni undir 
fyrirsögninni Starfsréttindi. Athugið að það getur tekið langan tíma að fá gögn frá háskólunum 
ykkar. Sjá hér fyrir neðan upplýsingar um skjöl sem þarf að fá þaðan. 

3. Skila þarf frumriti af prófskírteini eða staðfestu afriti. 
4. Skila þarf „Certificate of Confirmity (eða Letter of Confirmity) frá viðkomandi háskóla, sjá 

upplýsingar á eftirfarandi slóð:  
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item41247/breytt-verklag-vardandi-
framvisun-umsaekjanda-um-almennt-laekningaleyfi-a-vottordinu-%E2%80%9Ecertificate-of-
confirmity%E2%80%9C 
Þau sem koma frá háskólum utan EES og tóku stöðupróf við Háskóla Íslands, þurfa ekki að 
skila Certificate of Confirmity, en skila þess í stað vottorði með niðurstöðum úr því 
stöðuprófi. 

5. Skila þarf „Letter of good standing“ frá viðkomandi háskóla. 
6. Farið með öll umsóknargögn til embættis landlæknis (sjá nánar inni í umsóknarforminu hvaða 

gögnum óskað er eftir).  
7. Skilið vottorði um almennt lækningaleyfi eins fljótt og hægt er til launadeildar viðkomandi 

vinnustaðar. 
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