Fagområdeuddannelse i allergologi på Klinik for allergi, Gentofte
Hospital
Stillingen
Ved Klinik for allergi, Hud og allergiafdeling U, Gentofte Hospital er en fagområdeuddannelsesstilling i
allergologi ledig til besættelse pr. 1. september 2016.
Stillingen kan søges af speciallæger i intern medicin, lungemedicin og dermatologi samt speciallæger i
arbejdsmedicin. Stillingens uddannelsesmæssige indhold svarer til Dansk Selskab for Allergologis krav til
uddannelsen i fagområdet allergologi. Se bilag 1.
Der vil ved besættelse af stillingen blive lagt vægt på interesse og viden indenfor det allergologiske
område.
Om klinikken
Klinik for allergi er organisatorisk sammenlagt med specialet dermato-venerologi under Hud- og
allergiafdelingen. Tilknyttet Hud- og allergiafdelingen er endvidere to forskningscentre (Videncenter for
Allergi, samt Dansk Børne Astma Center).
Klinik for allergi er den eneste højt specialiserede allergifunktion i Region Hovedstaden for voksne.
Klinikken modtager patienter indenfor hele det allergologiske sygdomsspektrum, overvejende lands/landsdelspatienter med komplicerede allergologiske sygdomsforløb og behov for tværfagligt samarbejde.
Klinikken modtager også børn > 6 år. De højt specialiserede børneallergologiske funktioner varetages af
klinikkens pædiatrisk e speciallæge, i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger og med den
pædiatrisk allergologiske funktion på Herlev Hospital.
Klinikken lægger stor vægt på forskning, høj kvalitet i patientbehandlingen og patientoplevet kvalitet,
kommunikation og et godt samarbejdsmiljø.
Ansættelsesvilkår
Afdelingslægestilling. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge, dr.med. Lone Winther på
telefon 22 89 72 36.
Ansøgning
Ansøgning med curriculum vitae samt kopi af speciallægegodkendelse indsendes via linket nederst på
siden.
Ansøgningsfrist 1. juni 2016 kl. 12 med forventede samtaler fra d. 26.-30. juni 2016.
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Herlev og Gentofte Hospital er pr. 1. januar 2015 fusioneret til et af Danmarks største hospitaler. Vi er et
højt specialiseret universitetshospital med 7.000 ansatte, forskning på internationalt niveau og aktivitet på
to matrikler. På Herlev og Gentofte Hospital skal hver enkelt patient føle sig ventet og velkommen. Vi sigter
mod høj patienttilfredshed, høj faglighed og høj produktivitet for at skabe de bedste rammer for patienter
og medarbejdere. Vi bygger for milliarder. Og i 2018 står en ny fælles akutmodtagelse og et kvinde-barncenter klar i Herlev. I 2016 er Herlev og Gentofte Hospital det første hospital, der tager den nye
Sundhedsplatform i brug med helt nye muligheder for at understøtte patientforløbet. Herlev og Gentofte
Hospital er en del af Region Hovedstaden, som har 1,7 millioner indbyggere, et årligt budget på 37
milliarder kroner og godt 36.000 medarbejdere med vigtige opgaver inden for hospitaler, praksissektor,
psykiatri, handicap og regional udvikling. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der
kan se sig selv i stillingen til at søge.
Læs mere på www.regionh.dk

