Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Vi har
driftsavtale med Helse Sør-Øst som har primært behandlingsansvar for pasienter fra Akershus fylke, og mottar
pasienter fra hele landet i samsvar med fritt behandlingsvalg. Vi er et av landets ledende sykehus innen elektiv
ortopedi og er nest størst på revmatologiske behandlinger. Sykehuset ligger sentralt i Bærum kommune i rolige
og landlige omgivelser, som nærmeste nabo til Bærum sykehus. Se vår hjemmeside: www.mhh.no

Stilling som Lege i spesialisering, 6 måneders vikariat, med
mulighet for forlengelse, revmatologisk avdeling
Revmatologisk avdeling har ledig 6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse, for Lege i spesialisering.
Revmatologisk avdeling er eneste avdeling for dette fagfeltet i Akershus fylke.
Revmatologisk avdeling har for tiden 4 rehabiliteringssenger, samt 4 medisinske utrednings og
behandlingssenger. Det er i nærmeste fremtid planlagt en ytterligere reduksjon i antall senger og en styrking
av avdelingens polikliniske virksomhet. Avdelingen har ca. 12 000 polikliniske konsultasjoner pr. år.
Avdelingens målsetning er å bli ledende innen bruk av kliniske kvalitetsmål i oppfølging av pasienter med
revmatiske sykdommer. Revmatologisk avdeling bruker to IT systemer, DIPS og GoTreatIT-Rheuma til
oppfølging, monitorering og dokumentasjon av pasientforløp.
Sykehuset har også som målsetning å forbedre pasient bruker medvirkningen, utvikle og ta i bruk moderne IT
løsninger for å bedre pasientflyt og legge til rette for blant annet hjemmemonitorering av pasienter.
Flere av legene ved avdelingen driver utstrakt forskning. I staben har vi en professor, en lege med doktor grad
og en overlege som er i ferd med å avslutte sitt doktorgradsprosjekt. Akademisk kompetanse vil også bli
vektlagt i vurderingen. Spesielle ferdigheter innen billeddiagnostikk (røntgen, MR og ultralyd) vil også bli
vektlagt.
Legebemanningen består fortiden av: avdelingsoverlege, seksjonsoverlege for sengeavdeling og
infusjonsenhet, seksjonsoverlege for poliklinikken og 7 overleger.
Den som ansettes må inngå i gjeldende vakt-/beredskapssystem.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingssjef Glenn Haugeberg, telefon: 67 52 17 63, e-mail:
glenn.haugeberg@mhh.no
Søknad vedlagt helsedirektørens søknadsskjema med CV og attester sendes postmottak@mhh.no eller til
Martina Hansens Hospital, Postboks 823, 1306 Sandvika.
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