
Universitetssjukhuset i Lund
är ett regionsjukhus som erbjuder högt specialiserad sjukvård till 
invånarna i södra sjukvårdsregionen, det vill säga Skåne län, 
Blekinge län, Kronobergs län och södra delen av Hallands län. 
Dessutom erbjuder vi bassjukvård till invånarna i närområdet.Vår 
ambition är att med hög kompetens och kvalitet vara ett ledande 
sjukhus och att därmed bidra till ett friskare samhälle och en god 
livskvalitet. Forskning, undervisning och utveckling är en viktig 
del av sjukhusets vardag. Sjukhuset är givetvis rökfritt. Plats- 
annonser och kontaktpersoner finns på www.skane.se/platsnytt 
och www.lund.skane.se   

Verksamhetsområde Klinisk Mikrobiologi och Immunologi 

Överläkare (LUS)
med tjänstgöring vid Klinisk Mikrobiologi och Immunologi, 
Universitetssjukhuset i Lund och Centralsjukhuset i 
Kristianstad
Vi söker en överläkare till den kliniskt mikrobiologiska 
verksamheten där också vårdhygien ingår. Laboratoriet ingår i en 
laboratoriemedicinsk division inom Universitetssjukhuset i Lund 
och bedriver verksamhet såväl i Lund som vid Centralsjukhuset  
i Kristianstad. Du blir anställd vid Universitetssjukhuset i Lund 
men tjänstgöringen kan vara förlagd till Kristianstad eller fördelas 
mellan Lund och Kristianstad efter överenskommelse. 
Laboratoriet har en bred verksamhet omfattande klinisk 
mikrobiologi (bakteriologi, parasitologi och mykologi), klinisk 
immunologi, vårdhygien samt substrattillverkning. Förutom den 
laboratoriediagnostiska delen av vårt uppdrag lägger vi stor vikt 
vid kliniska kontakter i form av ronder och konsultationer. 
Laboratoriet deltar i undervisning och handledning av studenter 
vid bl.a. läkarutbildningen, BMA-utbildningen och biomedicina
rutbildningen. Andra viktiga delar i vår verksamhet är 
forsknings- och utvecklingsarbete.

Vi söker dig som är specialistkompetent bakteriolog med flerårig 
erfarenhet av diagnostisk bakteriologi. Även om det inte är ett 
formellt krav ser vi gärna att Du är disputerad samt har 
erfarenhet av forskning, undervisning och handledning.  
Intresse för vårdhygienisk verksamhet är meriterande då denna 
verksamhet ingår i tjänsten. Erfarenhet av mykologi, parasitologi 
och/eller fördjupade molekylärbiologiska kunskaper är också 
värdefullt.

Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper som 
initiativ- och samarbetsförmåga.

Upplysningar lämnas av verksamhetschef Vasile Soltesz,  
tfn 046-17 32 52 och avd.chef Johan Rydberg, tfn 046-17 32 74.

Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga 
handlingar. Sista ansökningsdag är den 13 maj 2005.

Ansökan, märkt med ref nr 36-X003-LTN, skickas till:  
Carina Berglund (personalsekreterare), Klinisk Mikrobiologi och 
Immunologi, Universitetssjukhuset i Lund,221 85 Lund.
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