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Laus er til umsóknar námsstaða deildarlæknis í meinafræði við Landspítala (LSH). 
 

 Staðan er veitt til allt að tveggja ára frá 26. ágúst 2019 eða eftir samkomulagi.  

 Um er að ræða fyrstu tvö árin í sérnámi í almennri meinafræði, samkvæmt marklýsingu.  

 Mats- og hæfisnefnd hefur formlega samþykkt marklýsingu námsins skv. reglugerð (nr. 467/2015).  

 Námið hentar vel fyrir þá sem hyggja á frekara framhaldsnám í meinafræði erlendis. 

 Kennslustjóri hefur umsjón með náminu og sérnámshandleiðari, sem fengið hefur sérstaka þjálfun, fylgir 
námslækni eftir bæði árin. 

 Sérfræðilæknar með breiða þekkingu í meinafræði, frumumeinafræðingar og sameindameinafræðingar taka þátt í 
kennslunni. 

 Skipuleg kennsla fer fram samhliða starfi og er innbyggð í vinnuskipulag námslækna. 

 Reglulegir fræðslufundir fara fram meinafræðideildinni. 

Helstu verkefni og ábyrgð 

 Vinna og nám á meinafræðideild ásamt vaktþjónustu . 

 Kennsla læknanema og annarra fagstétta heilbrigðisstarfsmanna eftir því sem við á. 

 Þátttaka í gæða- og vísindavinnu. 

 Standast þarf árlegt stöðumat, til að námslæknir geti færst yfir á seinna námsár. 

Hæfnikröfur 

 Hafa lokið kandídatsári og hafa lækningaleyfi á Íslandi eða uppfylla skilyrði til þess. 

 Áhugi á að starfa við meinafræði. 

 Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum. 

Frekari upplýsingar um starfið 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.  
 
Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um námsferil og fyrri störf. Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í viðtal og 
byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og innsendum gögnum. 

Starfshlutfall er 100%. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019. 

Nánari upplýsingar veitir 

Jón Gunnlaugur Jónasson, yfirlæknir - jongj@landspitali.is – sími 543 8354                                                        
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