Region Hovedstaden

Drømmer du om din egen praksis eller et praksisfællesskab med en kollega?
Region Hovedstaden tilbyder netop nu tre lægekapaciteter på Solskinsøen.
Mange muligheder
Et praksisfællesskab eller din helt egen klinik? Praksis på
overenskomstvilkår eller licensklinik? Egne lokaler eller
regionens kliniklokaler? Du har nu mulighed for at skabe
netop dén praksis, der passer bedst i dit arbejdsliv, hvis
du nedsætter dig på Bornholm.

Som læge på Bornholm har du særlige fordele:
• øget basishonorar
• udvidet mulighed for at ansætte læger i praksis
• ret til at etablere delepraksis
• særlig hjælp og tilskudsmuligheder fra regionen på
en række øvrige områder.

Indtjeningen er sikret fra første dag, da de to kapaciteter ud
bydes med samlet ca. 3200 patienter. Du har også mulighed
for én kapacitet uden tilknyttede patienter.

Læs mere om muligheder for lokaler til din kom
mende praksis, mulighed for licensklinik, hjælp til
opstart og om lægelivet på Bornholm. Klik ind på
www.regionh.dk/PraksisBornholm

Spændende faglige udfordringer
Som praktiserende læge på Bornholm kan du få faglige
udfordringer og samtidig gøre en forskel for en aldrende
befolkning og et stigende antal patienter med multisygdom.
Du bliver en del af et godt fagligt fællesskab og samarbejde
med øens øvrige praktiserende læger, speciallæger, hospitals
læger og kommunen.
Med projekt Digital Ø vil flere bornholmerne få digitale fore
byggelses- og behandlingstilbud. Der er derfor potentialer for
dig, der interesser dig for det digitale sundhedsvæsen.
Hjælp til opstart
Der er hjælp at hente, når du starter op. Med tilbud om hjælp
til organisering, it, rollen som lægefaglig, forretningsdrivende
og arbejdsgiver står Region Hovedstaden og KAP-H klar til at
støtte dig.

ANSØGNINGSFRIST den 28. juni 2021
Der gives fortrinsret til ansøgere, som søger flere kapa
citeter og/eller ansøgning om overtagelse på almindelige
overenskomstvilkår.
Det er et krav for at få tildelt en kapacitet, at du kan være
klar til at aktivere praksis pr. 1. maj 2022.
Du kan finde ansøgningsskema på aktuelle opslag
(sundhed.dk), hvor du også kan læse mere om, hvad vi
vægter i din ansøgning
For spørgsmål kontakt rekrutteringskonsulent
Camilla Skanderup Brandt, tlf. 21606653
E-mail: rapcenter-for-sundhed@regionh.dk.

Lægehuset
Bornholm

Forestil dig et sted, hvor solen skinner mere
end andre gode steder. Forestil dig et sted,
hvor naturen er helt sig egen, og hvor køer
er noget, der går på marken. Forestil dig et
sted med huse til ’fornuftige priser’, mange
jobåbninger og kun en time til København.
Bornholm har en befolkning på knap
40.000 mennesker.

Børnefamilien på Bornholm

At komme til øen som børnefamilie er
noget helt særligt. Her er en nærhed,
tryghed og livskvalitet. Vi holder øje med
hinanden og kender naboerne. Øen byder
på et rigt outdoorliv med mulighed for
cykling, løb, klatring eller padlen.

Hjælp til tilflyttere

Har du spørgsmål til dine muligheder
på Bornholm fx tilbud på børne- og
ungeområdet, støtte til job til ægtefælle?
Så kontakt Bornholms tilflytterkonsulent
Rune Holm, tlf. 31 21 88 80,
E-mail: tilflytter@bornholm.biz
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Start din egen praksis på Bornholm

