Stillings- og personprofil

Overlæge til Børneonkologi
Aalborg Universitetshospital, Børn og Unge
afdelingen
Januar 2021

Opdragsgiver

Aalborg Universitetshospital

Adresse

Aalborg Universitetshospital
Reberbansgade 15
9000 Aalborg
Tlf. 97 66 00 00
https://aalborguh.rn.dk/

Stilling

Overlæge til Børneonkologi.
Speciallæge i pædiatri med subspeciale i Børneonkologi.

Refererer til

Ledende overlæge, Charlotte Siggaard Rittig

Ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende
overenskomst.
Ansættelsen er afhængig af, at der foreligger en blank
børneattest (bekendtgørelse nr. 650 á 27.06.2005).
Fast ansættelse. Fuldtid. Efter aftale kan der opnås
vagtfrihed fra almen pædiatri.
Tiltrædelse: Efter nærmere aftale, - senest 1. juli 2021

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Charlotte Siggaard Rittig
Tlf.: + 45 9766 3391 eller + 45 2024 0150
Mail: c.rittig@rn.dk
Searchchef Carsten Lysdahl Søgaard, MUUSMANN A/S
Tlf.: + 45 3030 2881
mail: cls@muusmann.com
Se Aalborg Universitetshospitals hjemmeside
https://aalborguh.rn.dk/

2

Ansøgningsfrist

Søndag den 14. marts 2021
Søg stillingen på www@muusmann.com/stillinger

Processens forløb

Samtaler foregår løbende indtil ansøgningsfristens
udløb. Dato herfor aftales individuelt med ansøgerne.

Præsentation af Børneonkologisk afdeling.
På Aalborg UH findes i dag et selvstændigt børneonkologisk afsnit, hvor visse børnecancertyper
diagnosticeres og behandles i overensstemmelse med specialeplanen. Afsnittet har eksisteret i
mange år og har på nuværende tidspunkt to børneonkologer, 12 onkologiske sygeplejersker og en
forløbskoordinator.
Afdelingen har en sengeafdeling med 18 almene senge og 6 onkologiske senge separeret herfra. Der
er tilhørende daghospital og ambulatorier, hvor der bl.a. gives ambulant kemoterapi. Afsnittet har et
stærkt tværfagligt team med psykolog, pædagog, socialrådgiver og et yderst velfungerende palliativt
team. Sidstnævnte har gennem en del år samarbejdet direkte med andre universitetshospitalers
børneonkologer i forhold til palliative onkologiske forløb for nordjyske børn. Afdelingen har et
struktureret og velfungerende tværfagligt samarbejde med meget erfarne sygeplejersker. Afdelingen
har et velfungerende senfølge-ambulatorie for onkologiske patienter.
Vi er en spændende, alsidig og travl afdeling med godt humør og sammenhold både i lægegruppen og
tværfagligt.
Børn og Ungeafdelingen har et aktivt forskningsmiljø, der initierer og deltager i en lang række såvel
nationale som internationale forsknings konsortier og projekter. Forskningsenheden understøttes af
Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet med en bred vifte af funktioner inklusive
statistisk konsulenttjeneste, fundraisings støtte, juridisk bistand og administration. Tilmed er der
under Pædiatrisk Forskningsenhed etableret en pædiatrisk CTU, som bidrager med støtte ved
planlægning og udførsel af lægemiddelstudier til børn og unge
Børn og Ungeafdelingen har, i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan alle de specialiserede
regionale funktioner, samt i form af samarbejdsaftaler med Skejby Universitetshospital højt
specialiseret neonatologi, endokrinologi, hæmatologi, onkologi, nefrologi, urologi, neuropædiatri,
kardiologi og reumatologi.
Intensiv pædiatri varetages i samarbejde med børneanæstesiologer.
Børn og Unge afdelingen modtager om året knap 4.000 børn til indlæggelse og ser ca. 20.000 børn
ambulant.
Afdelingen har et 2-skiftet forvagtslag, bagvagtslag og neonatalvagtlag.
Kolleger for den/de nye overlæger er: 1 ledende overlæge, 18 overlæger, 7 afdelingslæger, 8 HU-læger
i pædiatri, 8 uddannelsesstillinger i almen medicin og 2 introduktionsstillinger.
Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende samt
specialuddannelsen i pædiatri og almen medicin.
Med udgangspunkt i en familiecentreret pleje og behandling prioriterer vi et nært samarbejde med
den enkelte familie højt.
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Stillingens opgaver:
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for børneonkologien i Nordjylland
Deltage i det daglige kliniske arbejde i børneonkologien
Ansvarlig for undervisning og udarbejdelse af instrukser indenfor børneonkologien og den
benigne hæmatologi
Indgå i tæt samarbejde med de øvrige børneonkologiske afdelinger i Danmark og i
særdeleshed med de børneonkologiske afdelinger i Vestdanmark. (Vestdansk Pædiatrisk
samarbejdet)
Deltager i og initierer børneonkologisk forskning i afdelingen, nationalt og i relation Vestdansk
Pædiatrisk samarbejdet.
De primære børneonkologiske patienter som ses i Aalborg er aktuelt (dette i henhold til
specialplanen for Børneonkologi) ALL, lymfomer, Wilms tumorer, germinal celle tumorer og
visse CNS tumorer. Der ses ligeledes børn med benign hæmatologiske lidelser.

Funktionsbeskrivelse:
Den uddybende Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Ledende Overlæge Charlotte
Siggaard Rittig, Aalborg Universitetshospital eller Searchchef Carsten Lysdahl Søgaard, MUUSMANN

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer
Vi søger 1-2 engagerede overlæger der brænder for børneonkologi, som har stærke faglige
kompetencer, og som vil være med til at udvikle den vestdanske børneonkologi i en positiv retning
med god teamånd, højt til loftet, høj faglighed, og lyst til tværgående samarbejde.
Vi tilbyder gode muligheder for forskning f.eks. delvis forskningsstilling eller professorat – og er i
øvrigt fleksible i at forhandle en god løsning der balancerer de personlige og karrieremæssige ønsker.
Personligt vægter vi højt, at du har evnen og lysten til at indgå i et tværgående konstruktivt
samarbejde, at du er udviklingsorienteret og drives af en høj faglig profil. Forskningserfaring er en
fordel.
Sprogligt skal du kunne tale og skrive skandinavisk eller engelsk.

Andet
Afdelingen flytter til det nye supersygehus i Aalborg, med et dedikeret børne og unge hus i foråret
2023.
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller (www.kompetenceskema.rn.dk).
Speciallægeautorisation og Curriculum vitae skal vedlægges.
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en ledelsestest hos MUUSMANN.
Ved flytning til Danmark hjælper Universitetshospitalet i hele processen, - dansk autorisation, dansk
CPR nr., godkendelser, bolig mv.
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