"Interesseret i traumatologi?
Ortopædkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospitalet søger netop nu forskningsassistenter til et
randomiseret forskningsprojekt indenfor traumatologi. Projektet omhandler traumepatienter med
blødningschok, der har stor risiko for at udvikle multiorgansvigt.
Projektets primære fokus
Vi skal gennemføre et dobbelt-blindet, randomiseret, klinisk forsøg involverende patienter med traumatisk
blødningschok som indlægges på traumeenhederne på Universitetshospitalerne i København, Odense, Århus,
Aalborg og Oslo. Patienterne bliver randomiseret til enten 72 timers infusion af lav-dosis Iloprost eller
placebo. Studiets primære effektmål er antallet af intensiv-frie dage indenfor 28 dage fra hospitalsankomst.
Arbejdsopgaver
Du indgår i et vagthold bestående af engagerede medicinstuderende, som i samarbejde med studiets læger og
sygeplejerske står for den kliniske del af studiet.
Dine primære arbejdsfunktioner vil bestå af at assistere ved inklusion af patienter, trække blodprøver på
CVK og lign., blande forsøgsmedicin (under supervision), sende prøverne til laboratoriet samt indhente
fysiologiske data. Vi følger patienten fra ankomst til Traumecenteret og i 72 timer imens patienten ligger på
intensivafdelingen. Du vil derfor blive oplært i at kunne begå dig på traumecenteret under en
traumemodtagelse, på en operationstue samt intensivafdelingerne.
Hver aktiv time bliver aflønnet. Studiets vagthold dækker alle dage på året. Vi har fast weekend-rul og du
kan forvente gennemsnitligt at få tildelt ca. 4-6 vagter om måneden.

Vi forventer, at du
•

Er Aktiv på vagtholdet i minimum 1. år

•

Har bestået 1. år af medicinstudiet

•

Kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst

•

Har en positiv tilgang til arbejdet og er god til at omgås andre

•

Bopæl max. 30 min. fra Odense Universitetshospitalet

Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet på et hospital. Erfaring med blodprøvehåndtering er ikke
nødvendig.
Ansøgningsfrist senest fredag d. 8. marts 2019.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospitalet i uge 12.
Oplæring vil foregå, efter aftale, i marts og april 2019. Endvidere skal du have mulighed for at deltage i en
fælles oplæring lørdag den 30. marts 2019.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV.
Har du spørgsmål omkring stillingen, kontakt da:
Lonnie Froberg (overlæge, ph.d.) Lonnie.Froberg@rsyd.dk eller Hagen Schmal (overlæge, professor)
Hagen.schmal@rsyd.dk

