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Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi
nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest
avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen
av landets medisinske forskning. Vi er også landets eneste transplantasjonssykehus.
Oslo universitetssykehus satser tungt på utdanning av helsepersonell og hvert år tar vi
imot cirka 1500 praksisstudenter, 600 medisinske studenter og 800 leger i
spesialisering. Våre forskere deltar i internasjonale studier og vi er med å utvikle
morgendagens medisiner og behandlinger.

Det er ledig et vikariat som overlege i perioden 01.01.2018 til og med 30.06.2018 med mulighet for forlengelse.
Stillingen er tilknyttet Seksjon for muskel-skjelettradiologi i Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.
Modaliteter: CT, MR, ultralyd, radiografi.
Fagområder: Generell muskel-skjelettradiologi der ca halvparten av pasientene er barn. Disse er henvist for
syndromutredning, rekonstruktiv ortopedisk kirurgi, inkl skoliosekirurgi, overekstremitetsskader og generell
barneortopedi. Enheten betjener også barnerevmatologene, spesielt med MR og en del ultralyd av ledd. I tillegg
demonstrerer vi for voksenrevmatologer som kun behandler systemsykdommer med hovedvekt på bindevevs- og
vaskulittsykdommer, ikke leddsykdommer.

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:
Oslo universitetssykehus
HF
Ref. nr.: 3591945611
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:
Paulina Due-Tønnessen
Avdelingsleder leger RH
23071571
Ragnhild Gunderson
Seksjonsleder Muskelskjelett radiologisk seksjon
23073393/95834321

Arbeidstid: Daglig 07-16, ikke vakt. 10 dager avspasering pr år. Arbeidstid kan diskuteres.

Søkekriterier:
Rikshospitalet har et åpent og spennende fagmiljø med høy vitenskapelig aktivitet.
Vi tilstreber høyt faglig nivå, godt arbeidsmiljø og løpende forbedring av arbeidsprosesser, inkludert
IT-løsninger. Enhetene har gjennomgående moderne apparatur.
Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres. Bekreftelse på norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning og
attester må kunne fremvises.

Sted
OUS Rikshospitalet, Oslo
Bransje
Helse / Sosial

Oslo universitetssykehus sender ut tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.

Fagfelt
Radiologi
Medisin

Kvalifikasjoner

Rolle
Medarbeider

Norsk spesialistgodkjenning i radiologi eller LIS i slutten av radiologispesialisering
Erfaring i muskel-skjelettradiologi er ønsket.

Arbeidssted:
Rikshospitalet, 0372 Oslo

Utdanningsretning
Medisin

Utdanningsnivå
Profesjonsstudium

Vi tilbyr
En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
Medlemskap i pensjonskasse, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring
Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.

Vis arbeidssted i større
kart

