Vi är Västra Götalandsregionen

NU-sjukvården söker AT-läkare
AT-läkare i NU-sjukvården 2017
NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs
Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla
sjukhus. Primärvårdsområdet FyrBoDal har en
spännande geografisk variation, vilket innebär
att du kan välja att arbeta i tätort, småstad,
landsbygd, skogsbygd eller kustnära.
Under hösten har vi ca 25 block med start i
augusti och i november.
Blockinnehåll:
• 21 veckor internmedicin
• 5 veckor ortopedi
• 1 vecka radiologi
• 13 veckor kirurgi
• 3 veckor anestesi
• 6-7 veckor valfri del (kan väljas bort)
• 14 veckor psykiatri, med möjlighet till rättspsykiatri
• 27 veckor allmänmedicin
En AT-chef ansvarar för samtliga AT-Iäkare.
Din tjänstgöring börjar med en introduktionsvecka med bland annat akutdagar i medicin
och kirurgi samt hjärt- och lungräddning.
AT-tjänsten innefattar ledarskapsutbildning samt
att du får möjlighet att delta på regionalt
AT-forum första året. Under andra året får du
möjlighet att delta på AT-stämman, i mån av
plats. Du deltar i flera utbildningsdagar/år och får
kontinuerligt mentorskap under din AT-tid.
Som AT hos oss erbjuds du även:
-Förbättringsprojekt inom valfritt område
-Ultraljudsundervisning av flera specialiteter
-Klinikundervisning
-Stöttning av forskningsmöjligheter
-Inga ensamma nattjourer
-Goda möjligheter till ST
-God sammanhållning med regelbundna
aktiviteter
Två gånger om året firar vi alla färdiga
AT-Iäkare!

Mer information hittar du på:

www.nusjukvarden.se/nu/at

Olle Fridholm, NU-sjukvården. En av våra före detta
AT-läkare och numera ST-läkare inom barnmedicin.

Upplysningar:
AT-chef Cecilia Swärd,
tfn 010-435 67 00.
HR Rekryteringsenhet Cimona Sjöstrand,
tfn 010-435 68 22.
Studierektor primärvård Kristofer Wennerström,
tfn 073-394 82 49.
Studierektor sjukhus Johanna Abelsson,
tfn 070-682 55 52
SYLF Johan Klaar,
tfn 010-435 00 00 (vxl).
Intervjuer kommer att ske i vecka 12.
Bifoga skriftliga referenser och betyg för
tjänstgöring som läkare samt läkarexamensbevis,
Socialstyrelsens tillstånd att fullgöra AT
alternativt studieintyg.
Ansök via vår hemsida:
www.nusjukvarden.se/nu/at
Sista ansökningsdag: 2017-03-15
Välkommen med din ansökan!

