Professor in medical radiology combined with
employment as specialist in radiology at Radiology
Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset
Do you want to contribute to top quality medical research?
- with focus on research
The Department of Clinical Science, Intervention and Technology is looking for a professor with great
research experience in the field of medical radiology. The employment is based at KI Campus
Flemingsberg.
Your mission
The employment is focused on research.
In your role as a professor at the Unit of Radiology, you lead the academic work. In addition to the
formal eligibility requirement, we attach great importance on documented scientific independence and
administrative, leadership and cooperative ability. The position includes supervising doctoral students
and participating in teaching at both postgraduate and undergraduate level within the subject area. The
position includes the main responsibility for basic education in medical radiology for the medical
program at Karolinska Institutet.
Eligibility requirements
To be eligible for employment as Professor the applicant must have demonstrated both research and
teaching expertise, as well as management, development and collaborative skills and clinical expertise
(See the instructions regarding the Appointment Procedure for Teachers at Karolinska Institutet).
The position will be combined with a position as a specialist in radiology at the Medical Unit for
Radiology, Karolinska University Hospital Huddinge and therefore the candidate must have a MD with
specialist competence in medical radiology, or corresponding competence, as well as fulfill the National
Board of Health and Welfare’s requirements for practicing medicine in Sweden.
The clinical duty requires language skills in a Scandinavian language.
Bases of assessment
The Professorship focus is on research. The assessment will weight qualifications as follows: research
expertise (3), educational expertise (2), leadership, development and collaboration expertise (2), and
clinical expertise (1).
Proven ability to develop and maintain both national and international networks is important.
Research within the abdominal and thoracic area is meriting.
The appointee must have undergone 10 weeks (or equivalent competence) of higher education training in
teaching in accordance with the Association of Swedish Higher Education Institutions recommendations
for qualification as a higher education teacher or having otherwise obtained equivalent knowledge. If the
person appointed for the position is lacking such education at the time of the employment, the appointee
must undergo such education during the first two years of employment.
After an overall assessment of the expertise and merits of the candidates, Karolinska Institutet will judge
which of the candidates that have the best potential to contribute to a positive development of the
activities at KI.

What do we offer?
A creative and inspiring environment full of expertise and curiosity. Karolinska Institutet is one of the
world's leading medical universities. Our vision is to pursue the development of knowledge about life
and to promote a better health for all. At Karolinska Institutet, we conduct successful medical research
and hold the largest range of medical education in Sweden. Karolinska Institutet is a state university,
which entitles to several benefits such as extended holiday and generous occupational pension.
Employees also have access to our modern gym for free and receive reimbursements for medical care.
Location: Flemingsberg
https://ki.se/en/clintec/division-of-radiology
Application process
An application must contain the following documents in English curriculum vitae, qualifications and
description of planned research, presented in accordance with Karolinska Institutet’s qualifications
portfolio (http://ki.se/qualificationsportfolio).
Clinical position at Karolinska University Hospital:
To obtain position as specialist doctor (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) at Karolinska
University Hospital, assessment of the applicant’s clinical qualifications by the hospital’s Expert
Committee is mandatory.
Hence, the documents listed below are required for determining the correct service level.
• Karolinska University Hospital’s form for Curriculum Vitae
• Swedish specialist certificate(s) issued by the National Board of Health and Welfare, as well as
specialist certificate(s) from other countries than Sweden.
Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset (in Swedish).
The applications will be reviewed by external reviewers in English. All the submitted documents shall
therefor be written in English.
The application is to be submitted through the Varbi recruitment system.
Want to make a difference? Join us and contribute to better health for all
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Professor i medicinsk radiologi vid Karolinska
Institutet, förenad med anställning som
specialistkompetent läkare vid Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
- med inriktning mot forskning
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik söker en professor med stor erfarenhet och
god forskningsaktivitet inom ämnesområdet medicinsk radiologi. Tjänsten är placerad vid KI Campus
Flemingsberg.
Din roll
Anställningen är inriktad mot forskning.
I din roll som professor vid Enheten för Radiologi leder du det akademiska arbetet vid enheten. Förutom
de formella behörighetskraven lägger vi stor vikt vid uppvisad vetenskaplig självständighet och
administrativ- samt ledarerfarenhet och samarbetsförmåga. I anställningen ingår att handleda
doktorander och delta i undervisning på både forskarutbildnings- och grundutbildningsnivå inom
ämnesområdet. I tjänsten ingår huvudansvar för grundutbildning i medicinsk radiologi under
läkarprogrammet vid Karolinska Institutet.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet
samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet (Se anvisningar till
anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)
Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid
Medicinska enheten Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, därför ska sökande inneha
läkarexamen samt specialistkompetens i medicinsk radiologi, eller motsvarande samt uppfylla
Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.
Den kliniska tjänstgöringen förutsätter språkkunskaper i skandinaviska språk.
Bedömningsgrunder
Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske
enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och
samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (1).
Visad förmåga att utveckla och bibehålla både nationella och internationella forskningsnätverk är
viktiga.
Forskning inom buk- och thoraxområdet är meriterande.
Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt
SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt
tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom
ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.
Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som

Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en
positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av
världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och
verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största
utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig
myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra
tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.
Placering: Flemingsberg
https://ki.se/clintec/enheten-for-radiologi
Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad
forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/meritportfolj).
Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla
bifogade handlingar vara skrivna på engelska.
För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:
Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla
specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna
besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående
dokument/bilagor:
• Karolinska Universitetssjukhusets meritförteckning för läkare
• Bevis på specialistkompetens
Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla
bifogade handlingar vara skrivna på engelska.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss
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