
Strama och Smittskyddsinstitutet (SMI)
söker en läkare för arbete

med antibiotikafrågor

SMI är en central expertmyndighet med uppgift att bevaka det
epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland
människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.
STRAMA är ett nätverk av organisationer och myndigheter som
arbetar för en rationell antibiotikaanvändning och minskad an-
tibiotikaresistens. STRAMA stöds ekonomiskt av medel från Re-
geringens anslag för Folkhälsopolitiska åtgärder. STRAMA:s
kansli finns på Smittskyddsinstitutet som också blir den formel-
la arbetsgivaren. 

Arbetsuppgifter: Vid Smittskyddsinstitutet kommer du att för-
stärka institutets expertroll genom att leda, samordna och effek-
tivisera arbetet med epidemiologisk övervakning och analys av-
seende antibiotikaresistens. I uppgifterna ingår också att bygga
upp ett nätverk av kontaktpersoner från landstingen för att sam-
ordna övervakningen inom landet och att förmedla kunskap om
resistensläget nationellt och internationellt till professionen, an-
dra myndigheter och media. 

Vid STRAMA kommer du att ingå i ledningen av det nationel-
la arbetet för rationell antibiotikaanvändning och minskad anti-
biotikaresistens. Du kommer att utveckla och stärka samarbetet
med sjukvården och de lokala STRAMA-grupperna, leda pro-
jekt och utbildningsaktiviteter, och sammanställa kunskapsun-
derlag inom området. Du kommer också att medverka i kontak-
ter mellan STRAMA och berörda myndigheter och organisatio-
ner. 

Kvalifikationer: Disputerad läkare med kunskap om infek-
tionsmedicin/mikrobiologi och intresse för antibiotikaresistens.
Stort avseende fästs vid personliga kvalifikationer såsom initia-
tivförmåga, samarbetsförmåga och ledarskap.

Anställningsform: Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid
som delas lika mellan STRAMA och Epidemiologiska avdel-
ningen på Smittskyddsinstitutet. Tillträde snarast. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Annika Linde, Smitt-
skyddsinstitutet tfn 08-457 23 60 och Otto Cars, STRAMA tfn
0708-92 02 03. Fackliga representanter är Elba Abreu tfn 08-
457 26 16 och Melinda Simon tfn 08-457 26 14, SACO. 

Senast den 28 februari vill vi ha din ansökan skickad till Smitt-
skyddsinstitutet, Registrator, 171 82 SOLNA eller till
registrator@smi.ki.se.
Vänligen märk din ansökan med Dnr: 41/2006-55.


