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Formaður Öldungadeildar LÍ, Kristófer Þorleifsson, setti fund kl. 16:00 eftir að fundarmenn höfðu 

gætt sér á kaffi og vínarbrauði og bauð fólk velkomið á fundinn. Formaður minntist látins félaga 

okkar, Brynleifs Steingrímssonar er andaðist 24. apríl sl. og bað menn að votta honum virðingu sína 

með því að rísa úr sætum. Fyrri hluti fundarins var fyrirlestur Ólafs Z. Ólafssonar en hinn síðari 

aðalfundur ÖLÍ. 

 

Formaður kynnti fyrirlesara fundarins Ólaf Z. Ólafsson svæfingarlækni en hann nefndi erindi sitt „Í 

slóð tauga – Taugavísindi með sögulegu ívafi“. Skrásetjari áréttar að mjög er hlaupið á hundavaði yfir 

umfangsmikið og flókið erindi, en stórfróðlegt. Fyrst gat Ólafur Constantin Economo austurrísks 

geðlæknis sem helgaði sig taugavísindum í byrjun 20. aldar og uppgötvaði m.a. VEN-frumur (Von 

Economo Neuron) í nokkrum svæðum í cortex cerebri.  Þaðan stýrðist geðshræring, matarlyst, 

krefjandi dómgreind, sjálfsagi, félagsleg vitund og sjálfsímynd. Hann rannsakaði og skrifaði 

monografíu um erfiðar afleiðingar influensu í og eftir fyrri heimstyrjöld og kennt er við hann: Von 

Ekonomo´s disease (1931). Tilgáta er um að þetta sé hið sama og Akureyrarveikin svokallaða.  

Næsti vísindamaður sem Ólafur kynnti var Spánverjinn Santiago Ramón y Cajal (1852 – 1934) er 

hlaut Nóbelsverðlaunin 1906 og oft nefndur faðir taugavísinda. Ólafur gerði síðan grein fyrir 

framgangi taugavísinda. Hortega staðfesti micrologia phagocytosis. Camillo Golgi fann eftir 

mikilvæga tilkomu silfurkrómatlitunar á taugum,  Golgi apparatus, Golgi tendon organ.  Rita Levi 

Montalcini ítalskur gyðingur starfaði í USA og hlaut Nóbelsverðlaun fyrir fund neuron growth factor 

(NGF). Kandell hlaut Nóbelinn 2000 sem rannsakaði skammtíma- vs. langtímaminni. Taldi hann að 

nýir synapsar gætu myndast og að minnið tilheyrði m.a. Hippocampus. Antonio Damasio rannsakaði 

tilfinningar sem hafa mikið að segja því heilinn er ekki biologisk tölva! En allt gengur þetta út á 

jónagöngin og boðefnin. Glutamat er eitt þeirra. Boðefnin geta bæði verið örvandi og bælandi.  

Að lokum minntist fyrirlesari á einstaka eiginleika Ketamíns og neurodegenerativa sjúkdóminn 

Alzheimer. Að fyrirlestri loknum svaraði Ólafur nokkrum fyrirspurnum og athugasemdum 

fundarmanna. 

Fyrirlesara var að lokum fært viðurkenningarskjal og bókargjöf. 

 

Aðalfundur Öldungadeildar Læknafélags Íslands. 

1) Skýrsla Öldungadeildar L Í fyrir starfsárið 2017-2018 upplesin af formanni, sjá viðhengi. 

2) Samskipti ÖLÍ og Læknafélags Íslands. Túlkun LÍ er sú að með því að 70 ára læknar séu 

undanþegnir félagsgjaldi og jafnframt að þeir einir sem staðið hafa skil á félagsgjaldi hafi 

kosningarétt og kjörgengi. Gjaldfrelsi var þannig túlkað jafngilt vanskilum! Á fundinum 

mótmælti K.Þ formaður ÖLÍ þeirri túlkun. Til að hnykkja á þessari túlkun LÍ var á 

aðalfundinum gerð breyting á 11. gr. laga LÍ þannig: „Félagsmaður sem orðinn er sjötugur og 

sem ekki starfar lengur samkvæmt kjarasamningi ríkisins og LÍ getur ákveðið að greiða ekki 

lengur félagsgjöld til LÍ. Ákveði félagsmaður að hætta greiðslu félagsgjalds nýtur hann hvorki 

kjörgengis né atkvæðisréttar í LÍ og fær ekki Læknablaðið nema gerast áskrifandi að því 

sérstaklega“. Kom þessi afstaða aftan að öldungum. 



Ólafur Ólafsson fv. landlæknir óskaði eftir að bókfærð séu mótmæli hans við þessari afstöði 

aðalfundar LÍ sem hann taldi kaldar kveðjur og órökstudda afstöðu. 

Formaður þakkaði starfsfólki skrifstofu Lækafélaganna afar góða þjónustu við 

Öldungadeildina. Nánar vísast til ársskýrslu Öldungadeildar LÍ 2017 – 2018 sem hér fylgir. 

3) Ársskýrsla gjaldkera: Gjaldkeri Guðmundur Viggósson las reikninga ársins.  Lítilsháttar 

neikvæð afkoma.  Lagði hann til hækkun árgjalds úr 1500 í 2000 kr. Samþykkt.  

4) Kjör meðstjórnenda: Kjörtímabil Kristrúnar Benediktsdóttur er nú lokið. Formaður leggur til 

að í hennar stað verði kjörin Halldóra Ólafsdóttir geðlæknir. Ekki kom fram önnur tillaga og 

var Halldóra kjörin með lófaklappi.  

 

Fundi slitið. 

 

 Til næsta fundur er boðað 3. október 2018. 

 

Jóhannes M. Gunnarsson, ritari 

Hjálagt: Ársskýrsla Öldungadeildar Læknafélags Íslands 2017 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


