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Annonstext: 
Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! 
 
Infektionskliniken har fått ett nytt uppdrag och behöver utöka läkargruppen. 
 
 
Om oss 
 
Kliniken kommer att starta ett länsövergripande projekt med regelbundna antibiotikaronder på 
somatiska vårdavdelningar på våra tre akutsjukhus enligt de nationella rekommendationerna. Vi 
behöver då utöka läkarbemanningen med två läkare, i första hand infektionsspecialister men även du 
som vill satsa på en ST-utbildning inom Infektionssjukdomar är välkommen att söka. 
 
 
Dina arbetsuppgifter 
 
Infektionskliniken är en välfungerande länsövergripande klinik som är lokaliserad till Mälarsjukhuset i 
Eskilstuna. Vi delar vårdavdelning med Lungkliniken och har även en gemensam klinikledning. Vi är 
fullbemannade med specialister och ST-läkare för vårt nuvarande uppdrag. Vår slutenvård består av 
15 vårdplatser i form av enkelrum och vi har en omfattande konsultverksamhet riktad mot både det 
egna sjukhuset och våra två länsdelssjukhus. Vi har beredskapsjour gr A i hemmet efter kl. 17.00 
vardagar och helger. 
 
 
Din kompetens 
 
Du är infektionsspecialist alternativt legitimerad läkare och vill bidra till att utveckla 
infektionsverksamheten i Sörmland. Som specialist på vår klinik arbetar du med alla delar av 
infektionsspecialiteten inom både sluten- och öppenvård, men självklart förväntas du bidra med 
spetskompetens inom ett par av våra olika ämnesområden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga 
egenskaper. 
Om du söker ett ST-block hos oss kommer vi att erbjuda dig en komplett utbildning till 
infektionsspecialist. Vårt utbildningsklimat är mycket gott och vi har nyligen genomfört en SPUR-
inspektion med mycket gott resultat 
https://www.lipus.se/app/uploads/2017/12/eskilstuna-171120.pdf 
 
 



Anställningsform och sysselsättningsgrad 
 
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. 
 
 
Information om tjänsten lämnas av 
 
Göran Stenlund, läkarchef, 070-357 94 25. 
ST-studierektor Markus Kalén, 070-516 39 61. 
Facklig kontaktperson (LF) Håkan Lindroth, 070-258 95 09. 
 
 
Kom och jobba hos oss på infektions-och lungkliniken! 
 
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2019-01-07. 
Intervjuer kan komma att ske löpande. 
 
Se våra förmåner 
http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Jobba-hos-oss/Jobba-hos-oss/Vara-formaner/ 
 
Följ oss gärna på 
https://www.facebook.com/lstsormlandJobbahososs 
 
 
URL för ansökan: 
https://sormland.powerinit.com/Modules/Recruitments/Public/?JobPositionId=15641&RefNo=RMSE
-18-279 
 


