
  

Vagtordningen Region Syddanmark 

 

Vagtordningen Region Syddanmark søger 3 engagerede medicinstuderende til 

Knoglemarvsholdet til en stilling pr. 01.03.2021. 

 

Vagtordningen Region Syddanmark har et knoglemarvshold på Hæmatologisk afdeling på OUH i 

Odense. Holdet består af 5-7 medicinstuderende, hvoraf én fungerer som holdleder. Arbejdstiden 

på holdet er mandag – onsdag kl. 7.15-17.15 samt torsdag og fredag kl. 7.15-14.45.  

Holdets primære arbejdsopgaver er:  

 Knoglemarvsundersøgelse 

 Lumbalpunktur 

 Hudstansebiopsi og fedtaspiration 

Vi forventer at du:  

 Er serviceminded, idet du skal have meget patientkontakt 

 Har gode samarbejdsevner, idet du skal kunne samarbejde med resten af holdet og 

personalet på afdelingen 

 Kan arbejde i ferieperioder 

 Kan tage 3-4 vagter om måneden, men stadig være fleksibel, hvis der skulle være behov for 

at få dækket yderligere vagter 

 Kan tage 3-4 bagvagter om måneden (Bagvagter er en form for sikkerhedsnet, så man står 

til rådighed såfremt et holdmedlem bliver syg og ikke kan tage sin vagt)  

For at kvalificere til stillingen er det et krav, at du har bestået det overenskomst bestemte SPV-

kursus, har afsluttet 7. semester og har arbejdet minimum 300 SPV-timer. Kravende kan ikke 

fraviges. 

Holdet mødes en gang om måneden, sidst på måneden, for at planlægge vagter, for den 

kommende måned. 

Der vil i forbindelse med ansættelsen være 3 oplæringsdage og efterfølgende 2 selvstændige 

vagter. Med disse 5 intensive dage bliver du sat godt ind i arbejdsgangene fra start af. Oplæring vil 

ske primo marts. 

Der er en rigtig god holdånd på holdet og det forventes, at man som holdmedlemmer hjælper 

hinanden med at få dækket vagterne, da holdet har dækningspligt. 



  

Ansøgningsfrist: 14.02.2021. 

Samtaler forventes afholdt onsdag i uge 8. 

Kort motiveret ansøgning, CV samt dokumentation for de 300 timer sendes til: 

ouh.log.vagt@rsyd.dk  Skriv ”ansøgning – knoglemarvsholdet” i emnefeltet.  

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte holdleder: Christoffer Cain på 

chrcainh@gmail.com  

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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