
Sykehuset Innlandet HF’s oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40
ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak, med
8500 ansatte, og et stort antall faggrupper, er vi også den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.

Alt arbeid i Sykehuset Innlandet HF bygger på følgende verdier:

• Fremtidsrettet og kunnskapsbasert
• Åpenhet og involvering
• Respekt og forutsigbarhet

Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet,
kjønn og økonomi.

VI ER DER NÅR DU TRENGER OSS!

Vår nettside:www.sykehuset-innlandet.no   

Sykehuset Innlandet HF, divisjon Elverum - Hamar består av sykehusene i Elverum og Hamar. Divisjonen behandler årlig ca 150 000
pasienter og har omlag 1 600 medarbeidere. Divisjonen har avdelinger innen akuttmedisin, barn, gyn./føde, indremedisin, onkologi, øre-
nese-hals, ortopedi, kirurgi, bildediagnostikk og pasienthotell. Hovedsenter for SI HF: Øye, karkirurgi/urologi/mammaendokrin.
Elverum ligger ca 15 mil nord for Oslo og 12 fra Gardermoen hovedflyplass, med god offentlig kommunikasjon og bare 7 mil fra
Trysilfjellet med Norges største alpinanlegg. 

Hudpoliklinikken i Elverum ble opprettet i 1992. Den er organisatorisk innordnet medisinsk avdeling. Det er ingen tilhørende sengepost.
Dette er den eneste hudpoliklinikken i Sykehuset Innlandet, og betjener befolkningen i Hedmark og Oppland som har 396 000
innbyggere. (De øverige dermatologer i område er avtalespesialister) Utover legestillingen, er enheten bemannet med 1-2 sykepleiere og
2 helsesekretærer i deltidsstilling.
Det utføres blant annet kirurgisk behandling, PDT, kryo, UV-behandling, dermojet, leggsårbehandling, vortebehandling og
allergiutredning.

Søknadsfrist: 1. juni 2015.

Gå inn på våre hjemmesider www.sykehuset-innlandet.no for å søke stilling og for fullstendig utlysningstekst. 
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. 
Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. 
Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. 
For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter
før tiltredelse. fr
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Ref. nr.: 2568930792

Kontaktinfo: Avdelingssjef Arne Floor,  0047 480 55 005 eller Overlege i hudsykdommer Eli Nordal, tlf. 0047 476 24 324

Arbeidssted: Kirkeveien 31, 2418 Elverum

Divisjon Elverum-Hamar

Medisinsk avdeling, Elverum 

Overlege i hudsykdommer (id.nr. 10145) 
100 % fast stilling ledig f.o.m. 01.01.2016.

Kvalifikasjoner
• Må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
• Norsk autorisasjon.
• Spesiallistgodkjenning.

Utdanningsretning
• Medisin

Utdanningsnivå
• Tilleggsutdanning
• Høyskole / Universitet

Vi tilbyr
•Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i 

pensjonsordning
• En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift


