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”Barneklinikken består av Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen. Det er til sammen 7 leger under 
spesialisering i pediatri og 11 overleger ved avdelingen hvorav 2 overleger ved Habiliteringsavdelingen.
Barneavdelingen har ansvar for et befolkningsgrunnlag på ca. 240.000 og et fødselstall på ca. 3500
hvorav ca. 2000 på Sykehuset Buskerud HF. Avdelingen har Nyfødt Intensiv post med respiratorbe-
handling og 2 barneposter og 1 poliklinikk. Det er et meget bredt spekter av pediatrisk virksomhet.”

Overlegestilling-Barneavdelingen
Hjemmelsnr. 6100012, id nr: 2349
Det er ledig fast stilling som overlege med hovedfunksjonsområde innenfor neonatologi fra 01.03.05. Stillingen vil i hovedsak ha sitt daglige virke på
Nyfødt Intensiv avdelingen. Vedkommende deltar i generell bakvaktsordning i den til en hver tid gjeldende vaktturnus og det er derfor også nødvendig
med bred generell pediatrisk kompetanse. P.t. er det 7-delt bakvaktsordning. Av hensyn til vaktordningen kan det periodevis være aktuelt med rullerings-
ordninger, slik at det i forholdsvis korte perioder kan være aktuelt med rokkering mellom postene. Overlegene ved avdelingene har ofte ansvar for 1-2 evt.
flere spesialområder, slik at det kan være ønskelig med sidekompetanse innenfor tilgrensende områder. 

Funksjon som seksjonsoverlege ved Nyfødt Intensiv avdelingen er også ledig og kan evt. søkes i tillegg. Det må i så fall spesifiseres i søknaden. 
Søknaden merkes id.nr.: 05/5166 Søknadsfrist: 10.02.05

Overlegestilling-Barneavdelingen
Hjemmelsnr. 6100002, id nr: 2352
Det blir ledig fast stilling som overlege ved Barneavdelingen fra ca. mars-april. Det er ønskelig med bred generell pediatrisk erfaring samt evt. spesialkompe-
tanse eller vilje til å erverve seg slik innenfor et eller flere av følgende områder: Gastroenterologi, astma, allergi, endokrinologi, onkologi/hematologi, 
nevrologi, kardiologi. Den som søker må også ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring innenfor neonatologi i det man deltar i den til en hver tid gjeldende,
generelle bakvaktsordning, som inkluderer Nyfødt Intensiv avdelingen. P.t. er det 7-delt bakvaktsordning. 
Søknaden merkes id.nr.: 05/5167 Søknadsfrist: 10.02.05 

To overlegevikariater-Barneavdelingen:
Hjemmelsnr. 6100001, id nr: 2346 
Hjemmelsnr. 6100016.

Vi har ledig overlegevikariat med ett års varighet fra 01.01.05. Stillingene inngår i generell bakvaktsordning, som beskrevet over. Bred pediatrisk erfaring
er nødvendig og det vil også bli vektlagt evt. spisskompetanse. Det kan være mulighet for forlengelse av vikariatet. 
Søknaden merkes id.nr.: 05/5168 Søknadsfrist: 10.02.05 

Alle stillinger:
Det vil bli lagt vekt på gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, samt personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Søknad på søknadsblankett for
legestillinger vedlagt attestkopier og vitnemål, sendes Sykehuset Buskerud HF, Personalavdelingen, 3004 Drammen. Attestkopier vil ikke bli returnert. 

Nærmere opplysninger kan fås hos klinikksjef Jardar Hals, 32 80 31 10 e-post: jardar.hals@sb-hf.no, eventuelt stedfortreder seksjonsoverlege
Johan Ek. tlf. 32 80 31 04

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema finnes på www.sykehuset-buskerud.no, Nrk1 tekst-tv side 840 eller fås ved 
henvendelse til administrasjonens ekspedisjon, tlf. 32 80 30 12.

Søknad sendes på E-post: stillingsannonser@sb-hf.no eller til Sykehuset Buskerud HF, personal- og
omstillingsavdelingen, 3004 Drammen.

Sérfræðingur í háls-, nef- og eyrnalækningum
Laus er til umsóknar staða sérfræðings hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Um er að ræða 30-60% starf. Umsækj-
andinn skal vera sérfræðingur í háls-, nef- og eyrnalækningum.

Staðan er laus frá 1. mars næstkomandi eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Hinriksdóttir, yfirlæknir.

Umsóknum um starfið skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um menntun, starfsferil, rannsóknir, ritstörf og kennslustörf. 
Umsóknum skal skilað í tvíriti á þar til gerðum eyðublöðum sem fást hjá Landlæknisembættinu, ásamt fylgiskjölum 
og skulu sendar fyrir 26. febrúar næstkomandi til framkvæmdastjóra Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands eða á net-
fangið gudrung@hti.is

Hefurðu skoðað laeknabladid.is í dag?


