
Lediga jobb
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för människor? I Landstinget i

Östergötland hittar du intressanta och utvecklande jobb inom många olika områden.

Om du har problem med att registrera i systemet kan du kontakta landstingets IT-support på telefon 010-103

30 00.

Specialistläkare, Klinisk bakteriologi och virologi
till Klinisk mikrobiologi, US Linköping

Klinisk mikrobiologi är en av specialiteterna inom den
Laboratoriemedicinska verksamheten och ingår tillsammans
med Röntgenklinikerna, Fysiologiska kliniken ViN och Medicinsk
teknik i Diagnostikcentrum i Östergötland.
Verksamheten är fokuserad på diagnostik inom klinisk
bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi. Laboratoriet
har en substratavdelning med egen produktion av medier och
reagenser och även ett P3-laboratorium där diagnostik av
mykobakterier bedrivs.
Ett 80-tal personer arbetar vid laboratoriet som har samarbete
med Vårdhygien, smittskyddsläkarfunktionen samt
Hälsouniversitetet.
Klinisk mikrobiologi är ett regionlaboratorium för sydöstra
sjukvårdsregionen och samarbetar med närliggande landsting.
Laboratoriet har ett brett diagnostiskt och metodologiskt utbud.

Arbetsbeskrivning
Arbetet som läkare inom klinisk mikrobiologi omfattar

utvecklings/förbättringsarbete är en viktig del av vår
verksamhet då framtidens mikrobiologi kommer i större
omfattning att bedrivas med ökad automatisering av
odling, artbestämning och resistensbestämning samt med
molekylärbiologiska metoder för artbestämning och
epidemiologisk typning.
forskning vid avdelningen bedrivs med studier av
resistensmekanismer mot antibiotika,
molekylärbiologiska metoder för diagnostik och
epidemiologiska studier, mikroorganismers
sjukdomsframkallande mekanismer, begreppsanalys för
expertsystem inom klinisk mikrobiologi och
vårdhygieniska åtgärder.
medverka vid undervisning inom Hälsouniversitetet med
dess framgångsrika PBL-pedagogik inom ett flertal olika utbildningar.
klinisk laboratoriediagnostik av infektionssjukdomar med övervakning, utvärdering och tolkning av
befintlig diagnostik inom laboratoriet och rådgivning till kliniken. På senare tid har fokus satts på att
begränsa omfattningen och spridning av oönskade bakterier i samhället och på sjukhus vilket också
innebär en ökad utåtriktad kundkontakt.

Utbildning och erfarenhet
Du har specialistkompetens inom Klinisk bakteriologi/virologi. Tidigare arbete inom kliniskt arbete, forskning
och undervisning är mycket meriterande.

Personliga egenskaper
Vi söker dig med intresse för/kompetens inom Klinisk mikrobiologi. Du är en medarbetare med personlig
mognad som tar ansvar för dina uppgifter samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du organiserar
ditt arbete på ett effektivt sett, underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och delar med dig av dina
kunskaper. Du har god samarbetsförmåga och arbetar bra tillsammans med andra. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Verksamhetschef Eva Fremner, 010-103 83 31, eva.fremner@lio.se
Professor Lennart Nilsson, 010-103 20 98,  lennart.E.nilsson@liu.se 

Facklig företrädare för Östergötlands Läkarförening är Sven-Eric Åström, 010-104 34 35.

mailto:eva.fremner@lio.se
mailto:lennart.E.nilsson@liu.se


Facklig företrädare för Östergötlands Läkarförening är Sven-Eric Åström, 010-104 34 35.

Ansökan 
Du ansöker genom att registrera ditt intresse online. Ansökan ska innehålla en komplett ifylld
"Meritsammanställning för läkare". Denna ska vidimeras.

Sista ansökningsdag är den 3 augusti 2014. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så
snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. 

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Landstinget
i Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.
Landstinget i Östergötland

Landstinget i Östergötland behandlar personuppgifter i enlighet med PUL, som syftar till att skydda
privatpersoners integritet. Härmed godkänner jag att mina uppgifter kommer att behandlas av berörd
rekryteringspersonal inom Landstinget i Östergötland i enlighet med PUL.

Jag accepterar ovanstående villkor.

Ansök/Prenumerera Tipsa en vän tillbaka

http://www.lio.se/PageFiles/587/Meritsammanstallning.pdf






Informationsansvarig: Sara Mellergård, senast uppdaterad 27 juni 2014.
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