Traineesjuksköterska till Kärl-Thorax IVA (TIVA)
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta på en avdelning som är i framkant inom den
högspecialiserade vården och som präglas av stark teamkänsla, engagemang och professionalitet.
Kärl-Thoraxklinikens verksamhet fortsätter att expandera och vi behöver utöka vårt team. På TIVA
vårdas patienter postoperativt efter sin hjärt- kärl- eller lungoperation. Här vårdas även andra
patientgrupper som ex hjärtstopp, akuta aorta dissektioner samt thoraxtrauman. På TIVA bedriver vi
högspecialiserad kärl-thoraxkirurgisksjukvård dygnet runt med bland annat inslag av CVVHD, ECMO
och aortaballongpump.
Syftet med Trainee-anställningen är att tillhandahålla en individuell introduktion i arbetsområdet
intensivvård för att förbereda sig för specialistutbildning inom intensivvård. I trainee program får du
ta dela av klinikens olika enheter. Huvuddelen av tiden görs på klinikens intensivvårdsavdelning och
intermediäravdelningen (IMA). PÅ TIVA får du möjlighet att lära dig grunderna i IVA-sjuksköterskans
arbete. På IMA ges du möjlighet att jobba mera självständigt och utöva dina nya kunskaper
tillsammans med en erfaren IMA sjuksköterska.
Intensivvårdsutbildning ska påbörjas inom 6-12 månader efter anställningsstart. Efter avslutade
studier väntas vidare tjänstgöring på TIVA som intensivvårdssjuksköterska.

Traineeprogrammet erbjuder dig:







Ett mycket givande arbete inom högspecialiserade Kärl-thoraxintensivvården vid
Universitetssjukhuset Örebro som ger dig en unik möjlighet att växa och utvecklas i din roll
som blivande specialistsjuksköterska.
En individuell inskolning utifrån din kompetens och tidigare erfarenheter
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling med möjlighet att få jobba självständigt
på klinikens intermediärvårdsavdelning.
Kontinuerlig uppföljning av utbildningssjuksköterska på respektive vårdenhet.
Betald vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterska.
Hospitera på klinikens operationsavdelning, vårdavdelning och mottagning.

Anställningsform:
Tillsvidare
Arbetstid:
Omfattning 100 % (eller efter önskemål)
Individuell schemaplanering
Tjänstgöringen innefattar dag-kväll och nattarbete.
Kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Tillträde:
Enl. överenskommelse
För dig som är nyfiken på vad arbetet som intensivvårdssjuksköterska innebär är du välkommen att
hospitera på TIVA. Kontakta då Avdelningschef Jonas Broström.

Upplysningar lämnas av:
Jonas Broström, Avdelningschef TIVA 019-602 11 78 jonas.brostöm@regionorebrolan.se
Johan Lindqvist, Avdelningschef 53 019-602 52 57 johan.lindqvist@regionorebrolan.se
Caroline Frid, Kliniksamordnare 019-602 52 31 caroline.frid@regionorebrolan.se

