Overlæge i ortopædi til Klaksvik sygehus, Færøerne
Har du et ønske om at stå i spidsen for driften og udviklingen af orthopædkirurgien på Klaksvik
sygehus, så søger vi overlæge med speciale i ortopædi pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt.
Du har som ortopædkirurg mulighed for at arbejde på et velfungerende og hyggeligt hospital, hvor
samarbejdet mellem faggrupperne er godt, og du deler arbejdstiden med en kirurg i almen kirurgi.
På Færøerne bor der ca. 53.000 mennesker fordelt på 17 af 18 øer. Klaksvik sygehus ligger på
Nordøerne, hvor der bor ca. 6.000 mennesker, og er et af tre sygehuse i organisationen, Sjúkrahúsverk
Føroya. Imellem Nordøerne og Østerø er der en undersøisk tunnel til et område med ca. 11.000
mennesker. På Klaksvik sygehus behandler og plejer vi patienter fra hele Færøerne.
Klaksvik sygehus har et blandet kirurgisk og medicinsk sengeafsnit med 22 faste senge, en
akutmodtagelse, 4 dagkirurgiske pladser og 3 opvågningspladser. Der er 2 operationslinjer,
skadestue, ambulatorieafsnit, røntgen, bioanalytisk ambulatorium, fysio- og ergoterapi m.m.
Klaksvik sygehus indgår som et af tre sygehuse i Sygehusværk Færøerne og har således et tæt
samarbejde med Landssygehuset i Tórshavn og sygehuset på Suðoroy.
På Klaksvik sygehus er der 124 årsværk og ca. 150 medarbejdere. Til dagligt er der en læge i forvagt,
denne er en erfaren læge. Derudover er der en kirurg, enten en parenkymkirurg eller en læge i
ortopædkirurgi. Jævnligt kommer konsulenter fra Danmark og Sverige til Klaksvik sygehus. Disse
kommer typisk 4 gange pr. år. Specialerne er håndkirurgi, hofte- og knæ alloplastikker og urologi.
Aftale er med en færøsk ortopædkirurg, som kommer en uge pr. måned til Klaksvik sygehus, denne
laver operationer af ankler, korsbånd, skuldre, alloplastikker m.v.
Aktiviteten på sygehuset er ca. 1.600 indlæggelser, 22.000 ambulante kontakter samt ca. 700
operationer årligt.
Den lokale ledelse består af en sygehuschef og en vicedirektør med sygeplejefaglig baggrund.
Sygehusværkets vicedirektør med lægefaglig baggrund indgår ligeledes i ledelsesorganisationen.
Arbejdsopgaver:
 Medansvarlig for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed indenfor det
ortopædkirurgiske område.
 Varetage alle kliniske ortopædkirurgiske funktioner på indlagte og ambulante patienter
herunder visitation, også til udlandet.
 Bagvagtsfunktion.
 Beskrive og evaluere mål for det ortopædiske speciale indenfor de gældende økonomiske
rammer.
 Implementere, og evt. justere udarbejdede ortopædiske patientforløbsbeskrivelser.
 Undervise andre på afdelingen.
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 sygeplejersker og andet personale.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið (Færøske
Finansministerium) og Serlæknafelagið (FAS).
Vi vil være behjælpelige med praktiske forhold, så som rejse og anskaffelse af bolig.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sygehusdirektøren, Alexandra á Dul, tlf. 00298 28 89
22, e-mail alexandra@ks.fo eller vicedirektør Súsanna Olsen, tlf. 00298 22 03 66, e-mail
susanna@ks.fo.
Ansøgningsfristen er tirsdag, 01.11.19.
Ansøgning sendes til umsokn@ks.fo sammen med autorisation, CV, uddannelse og videnskabeligt
arbejde.
Evt. samtale afholdes i uge 45.
Læs mere om Klaksvíkar sjúkrahús og Færøerne på følgende hjemmesider:
www.ks.fo
www.visitfaroeislands.co
www.hiking.fo

