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To overlæger med speciale i ortopædi til Landssygehuset på Færøerne,  
Kirurgisk Center 
 

To overlægestillinger, heraf én nyoprettet stilling ved Kirurgisk Center på Landsygehuset er 
ledige til besættelse snarest muligt. 
 
Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 
50.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 160 senge, fordelt på psykiatri, medicin, 
pædiatri og kirurgi med gynækologi og obstetrik. 

Visionen for sygehuset er at patienten er i centrum, personalet er stolte af at arbejde her, 
og at samfundet får gavn af vores indsats. 

Missionen for sygehuset er at yde sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi uddanner og 
udvikler vores medarbejdere og udøve forskning. 

De strategiske mål viser vejen og danner grundlag for de forskellige indsatsområder. 

Patientsikkerhed og kvalitet skal indgå, som en naturlig del af det daglige arbejde. Der stilles 

krav til, at  medarbejderne sætter sig ind i og bruger gældende retningslinier og instrukser, 

og udviser vilje til proaktivt, at arbejde for, at Landssygehuset fortsat udvikler sig til en 

lærende organisation. 

Kirurgisk Center er sektioneret i parenkymkirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik 

med seperate bagvagtsberedskaber. Desuden findes specialefunktioner indenfor øje og øre-

, næse- og halssygdomme samt tandklinik.  Derudover er der faste konsulenter indenfor 

mammakirurgi og urologi. Forvagtslaget er normeret til 7 reservelæger, som er fælles for 

afdelingens specialeområder. Fra efteråret er der oprettet et mellemvagtslag med 3 

reservelæger. Desuden er der varierende antal introduktionslæger indenfor specialerne. Der 
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er omkring 190 ansatte, fordelt på ca. 130 årsværk. Centerledelsen består af ledende 

overlæge og ledende sygeplejerske. 

Ortopædien på LS 

Den kirurgiske centerledelse har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens 

ortopæderne har ansvaret for de ortopædiske patienter inkl. nyhenvisninger. 

Arbejdsopgaver: 

 Medansvarlig for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed, indenfor 
det kirurgiske område 

 Varetage alle kliniske kirurgiske funktioner på indlagte og ambulante patienter, 
herunder visitation, også til udlandet. 

 Bagvagtfunktion 

 Beskrive og evaluere mål for det ortopædiske speciale, indenfor de økonomiske 
rammer   

 Implementere, og evt. justere udarbejdede ortopædiske  patient-forløbs-beskrivelser 

 Undervise andre på afdeling, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger 
 

Kvalifikationer: 

 Speciallæge i ortopædi med bred ortopædkirurgisk erfaring 

 Høj faglig ekspertise 

 Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt 

 Lyst og evner til at formidle viden til andre på afdelingen og kan begå dig socialt i 
afdelingens team 

 Har lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og 
andet personale 

 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske 
Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS). 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirurgisk centerledelse, ledende overlæge, 
Eyðfinnur Olsen, tlf.: +298 304500 lokal 5100, e-mail: lseydol@ls.fo eller Asta Joensen, 
ledende ovursygeplejerske Asta Joensen, tlf.: +298 304500 lokal 5102, e-mail: lsastjo@ls.fo 

Ansøgningsfristen er 14. juli 2015 kl. 12.00 

Ansøgning med CV sendes til: umsokn@ls.fo    

Dokumentation for uddannelse og videnskabeligt arbejde i original version medbringes ved 
evt. samtale.  

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider: 

www.ls.fo 
www.tourist.fo   
www.sightseeing.fo  

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lseydol@ls.fo
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=umsokn@ls.fo
http://www.ls.fo/
http://www.tourist.fo/
http://www.sightseeing.fo/
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www.faroeislands.com   
www.torshavn.fo  
www.framtak.com  
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