
Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. 
Vi samarbeider med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak for å gi Østfolds
befolking et best mulig helsetilbud. Vi er et sykehus i utvikling. Nytt sykehus på Kalnes i
Sarpsborg vil stå ferdig i 2015, og Sykehuset Østfold Moss er oppgradert. Dette skal, sammen
med helsetjenester i Østfolds fem regioner, gi gode helsetjenester til befolkningen i fremtiden. 
Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med 4800 medarbeidere, og er lokalisert i Fredrikstad,
Moss, Halden, Sarpsborg, Askim og Eidsberg.

Sykehuset Østfold, NorgeNevrologisk avdeling, Fredrikstad
Overlege - klinisk nevrofysiologi 
Det søkes etter spesialist i klinisk nevrofysiologi i en nyopprettet 100 % stilling.Klinisk nevrofysiologisk laboratorium er i dag lokalisert i Fredrikstad og flytter inn i nyttsykehus på Kalnes i mai 2015.Avdelingen har medarbeidere med høy kompetanse og stor vilje til faglig utvikling. Klinisknevrofysiologisk laboratorium (KNF-lab) har en seksjonsoverlege som er spesialist i klinisknevrofysiologi og nevrologi, samt 3 teknikerstillinger/ingeniører i klinisk nevrofysiologi. KNF-laben har ansvar for all nevrofysiologi i Østfold.Seksjon for klinisk nevrofysiologi utfører diagnostikk av barn og voksne. Det gjøres ca 4200undersøkelser årlig fordelt på EEG, fremkalte responser, nevrografi og EMG. Seksjonen har etønske om å utvide tilbudet ytterligere.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkerenhar anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Arbeidsoppgaver• Ansvar for tolking av EEG, søvndeprivert EEG, nevrografi og fremkalte responser (VEP, SEP og AER) på voksne og barn• Selvstendig utførelse av EMG og nevrografi• Vurdering av henvisninger• Delta i seksjonens internundervisning, inkludert opplæring og faglig oppdatering av ingeniører i klinisk nevrofysiologi
Kvalifikasjoner• Autorisasjon som lege i Norge og spesialistgodkjenning i klinisk nevrofysiologi• Særskilt relevant erfaring og kompetanse som lege i spesialisering i klinisk nevrofysiologi kan oppveie for det formelle kvalifikasjonskravet• Tidligere erfaring fra sykehus er ønskelig• Må beherske norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper• Du har et tydelig pasientfokus• Du har evnen til å arbeide selvstendig• Du er kunnskapsrik innenfor klinisk nevrofysiologi• Du er opptatt av å utvikle faget videre og deltar gjerne i utvikling av evidensbasert kunnskap• Du er god på tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon• Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr• En veldrevet KNF-lab med godt og trivelig arbeidsmiljø• Spennende og varierte oppgaver i et utviklende fagmiljø med erfarne medarbeidere• Gode pensjonsordninger gjennom KLP
Kontakinformasjon: Seksjonsoverlege Ketil Berg Olsen, tlf. 0047 69 86 10 84 eller konsulent avdelingsledelse Turid S. Davidsen, tlf. 0047 69 86 10 84
Referansenummer: 2376508820
Søknadsfrist: 15. desember 2014

Søknad sendes elektronisk via link på www.sykehuset-ostfold.no
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