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Sjuksköterska - är Avdelning 131, Njurmedicin din nya arbetsplats?

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Njurmedicin, Avdelning 131
Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus.
Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt
från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot
framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har –
Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Sjuksköterska, här finns äkta och god kamratskap och ett utvecklande arbete, kom till oss och se
själv! 
 
Beskrivning av arbetsplatsen 
 
Vill du fördjupa din kunskap om ett av våra centrala och viktiga organ som har stor påverkan på hur vi mår?
Avdelning 131, Njurmedicin är Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialiserade vårdavdelning för
omhändertagande av patienter med akuta och kroniska tillstånd som påverkar njurens funktion. Patienter
kommer både planerat och akut till avdelningen under dygnets alla timmar. Vi utreder, vårdar och kan
förbereda för fortsatt behandling som dialysvård. En del av våra patienter ska eller har genomgått en
njurtransplantation och kommer till avdelningen för kontroll som exempelvis sker genom njurbiopsi. 
 
En betydande del av vården avser omhändertagande av dialyspatienter som behöver sjukhusvård.
Avdelningen tar också hand om akuta problem hos patienter i peritonealdialys (PD) när PD-mottagningen är
stängd. Vi har ett nära samarbete med mottagningarna inom Njurmedicin och Transplantationscentrum på
Sahlgrenska. 
 
Vad kan vi erbjuda dig som söker? 
 
Nu finns möjlighet för dig att söka som sjuksköterska till oss inom Njurmedicin, där du får använda dig av dina
många olika kompetenser, som exempelvis att kunna se detaljer i kombination med ett helikopterperspektiv. Vi
kan lova dig att du får kunskaper som du har nytta av resten av ditt yrkesverksamma liv i en trivsam atmosfär
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som kännetecknas av omsorg om patienterna och varandra som arbetskamrater. 
 
Du får möjlighet att påverka ditt arbetstidsschema genom att vi använder ISP- individuell schemaplanering. Tid
för regelbunden kortare undervisning är självklart för att både du och avdelningen ska utvecklas och få
fördjupad kunskap, allt för att vi ska ge den bästa vården till dem vi är till för. Du har stor möjlighet att engagera
dig i ett ansvarsområde utifrån ditt intresse och personliga förmågor. 
 
Utvecklingsarbeten pågår på avdelningen och för att nämna några så arbetar vi med patientsäkerhetsbladet
"Din säkerhet på sjukhus" och har nyligen infört att bedöma patientens vitala funktioner utifrån NEWS (National
Early Warning Score). 
 
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras eller om du föredrar att arbeta helt på natten under kortare eller längre
period. Vi ger dig utbildning i Peritonealdialysvård om du inte har denna kunskap sedan tidigare. 
 
Arbetsuppgifter 
 
Som sjuksköterska arbetar du i team med gemensamt ansvar för vården och ett gott omhändertagande av
patienten enligt sjukhusets värdegrund Tillsammans - för patienten, med patienten. Du leder teamets arbete
och planerar tillsammans med patienten och andra yrkesgrupper som arbetar på avdelningen, vården och
omvårdnaden kring patienten. 
 
Kvalifikationer 
 
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du sätter patienten i fokus och arbetar för att ge patienterna
bästa möjliga vård och bemötande. Du hittar lösningar och tar ansvar för att arbetet ska bli bra, både för den
enskilde patienten och för avdelningen i sin helhet. För dig är det lika självklart att hjälpa dina arbetskamrater,
som att själv be om hjälp när så behövs. Du tycker om när arbetstempot växlar och kan planera och anpassa
ditt arbete utifrån det. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 
 
Urval och intervjuer pågår löpande under hela rekryteringsprocessen, så välkommen med din ansökan
redan idag! 
 
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i en extra satsning, vårt Kliniska basår. Det Kliniska basåret är
obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår
föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktiskt träna moment hos Simulatorscentrum. Dessutom ingår att
arbeta på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens. Läs mer om basåret via denna
länk: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Jobb-och-framtid/Kliniskt-basar/ 

Om Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och
sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv
och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.

 
Ansökan 
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som
sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina
uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.

 
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag
samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har
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upphandlade avtal.

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning
Heltid

Tillträde
Enligt överenskommelse

Löneform
Individuell lönesättning

Antal lediga befattningar
1

Sysselsättningsgrad
100%

Ort
Göteborg

Län
Västra Götalands län

Land
Sverige

Referensnummer
2018/3785

Kontakt
Vårdenhetschef, Maria Hagsmyr, 070 - 074 85 30

Facklig företrädare
Vårdförbundet, Malin Karlsson, 031 - 342 11 31
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