
 

 

Fellowship/Specialistläkare inom 
endokrinkirurgi till Bröst- och 
Endokrinkirurgiska kliniken  
Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, BEK, vid Karolinska 
Universitetssjukhuset är en enhet för specialiserad och 
högspecialiserad vård inom områdena bröstcancer, endokrin- 
och sarkomkirurgi.  
 
Vi är ensamutövare av de båda sistnämnda områdena i 
Stockholms Läns Landsting och är därmed Nordens största 
endokrinkirurgiska enhet. BEK bedriver därtill ett omfattande 
forsknings-, undervisnings- och utvecklingsarbete. 
 
Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken erbjuder härmed för 
tredje gången ett ettårigt nationellt fellowship inom 
endokrinkirurgi. För närvarande har vi en fellow som innehar 
det andra. Detta är tänkt som en del i subspecialiseringen till 
självständig endokrin-kirurg med fokus främst på tyreoidea- 
och paratyreoideakirurgi.  
 
Tanken är att vederbörande efter ettårigt fellowship vid BEK 
återvänder till sin moder-klinik och är helt eller delvis 
ansvarig för endokrinkirurgin. Detta kan innebära delvis 
skräddarsydd aktivitet utifrån definierat behov. 

Arbetsuppgifter: 
I arbetet ingår sedvanligt kirurgiskt arbete, initialt med nära 
handledning. Avdelnings- och mottagningsarbete varvas med 
operationsdagar och multidisciplinär konferens-verksamhet.  
 
Beredskapsjour kan komma att ingå i tjänstgöringen. Ett relevant 
forsknings- eller utvecklingsprojekt kommer att erbjudas under året. 

Anställningsform: 
Allmän visstidsanställning, ett år, heltid. Tillträde beräknas till 2016-
09-01. 

Kvalifikationer: 
Legitimerad läkare med specialistkompetens i kirurgi. Dokumenterat 
intresse för endokrinkirurgi samt intresse för utvecklingsarbete är 
meriterande.  

Personliga egenskaper: 
Vana att arbeta i team och multidisciplinärt, samt god 
samarbetsförmåga med olika personalkategorier är ett grundkrav. Ett 
genuint intresse för endokrinkirurgi och dess utveckling är också en 
förutsättning. Stor vikt läggs därför vid de personliga egenskaperna.  

Information om tjänsten lämnas av: 
Sektionschef Robert Bränström 
tel:08-517 792 13 
epost:Robert Bränström 

Fackliga företrädare: 
Läkarföreningen Hanna Fredholm 
tel:08-517 791 76 
epost:Hanna Fredholm 

Övrig information: 
Till ansökan bifogas ett brev från den sökandes 
huvudarbetsgivare/verksamhetschef eller motsvarande, gällande 
planeringen för framtida endokrinkirurgisk verksamhet vid 
hemortssjukhuset. 

Sista ansökningsdatum: 2016-03-23 refnr K-16-71748 
 
  

http://rekrytera.sll.se/Start_Page/Ansokningsformular/?ToEmail=robert.branstrom@karolinska.se&ToName=Robert++Br%c3%a4nstr%c3%b6m
http://rekrytera.sll.se/Start_Page/Ansokningsformular/?ToEmail=hanna.fredholm@karolinska.se&ToName=Hanna++Fredholm


Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att 
klicka på knappen ”Ansök här”. Ansökningar per brev eller e-post 
beaktas inte. 

LUS-information 
Information till dig som söker tjänst som överläkare, biträdande 
överläkare eller specialistläkare. 
 
Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök här” och fyll i dina 
kontaktuppgifter.  
 
Ladda sedan upp följande OBLIGATORISKA dokument/bilagor: 
(Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf) 
 
1. Personligt brev 
 
2. CV/Meritförteckning för läkare  
a) Meritförteckning för läkare ska vara undertecknad och vidimerad  
 
3. Övriga bilagor (max 10) 
a) Bevis om specialistkompetens 
b) Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall) 
c) Bevis om docentur (i förekommande fall) 
d) Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer 
 
Observera att samtliga kompletta ansökningshandlingar måste vara 
oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska kunna 
beaktas vid sakkunnigprövning. Du kommer inte att få någon 
uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  
 
Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare 
under "Ansökan läkartjänst". 
 

http://www.karolinska.se/jobb
http://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/ansokan-lakartjanster/

