
 

Patholoog (voltijd) 

Maak het verschil. Elke dag. 
 

Malmö is de derde grootste stad van Zweden en ligt op een half uur reizen van Kopenhagen. De 
klinische pathologie in Malmö verzorgt samen met de laboratoria in Helsingborg, Lund en 
Kristianstad de diagnostiek voor de regio Skåne, de meest zuidelijke regio van Zweden. We bieden 
histopathologische, cytologische en moleculaire diagnostiek aan private zorgverleners, 
huisartsenpraktijken, stadsziekenhuizen en Skånes universiteitsziekenhuis.  
  
De klinische pathologie in Skåne werkt volledig met digitale diagnostiek. Als leidend centrum in de 
digitalisering van de pathologie in Scandinavië steunen we projecten in het aanpassen en verbeteren 
van digitale producten en methodes. 
 

Daarnaast neemt onze afdeling actief deel aan kwaliteitscontroles en zorgprogramma’s, zowel 

op regionaal als nationaal niveau.  
 

Wie zoeken wij 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en communicatief vaardige patholoog met interesse voor de 
volledige breedte van de pathologie. AIOS in de afsluitende fase van de opleiding zijn ook welkom om 
te solliciteren. Er zijn goede mogelijkheden om je verder te specialiseren in een of meerdere 
deelgebieden. Wij zoeken iemand met affiniteit voor nieuwe diagnostische methodes en 
wetenschappelijk onderzoek. Een (bijna) afgeronde promotie strekt dan ook tot aanbeveling. Verder 
zul je betrokken zijn bij de opleiding van AIOS pathologie en participeren in beleids- en 
kwaliteitszaken.  

Onze afdeling levert ondersteuning bij de registratie als patholoog in Zweden en bij het 

bereiken van taalkennisniveau C1 (CEFR). 
 

Wat bieden wij 

Een voltijd functie in één van de grootste ziekenhuizen in Zweden met een combinatie van perifere 
en academische pathologie. 
 
Mogelijkheid om door te groeien naar functieniveau van ´överläkare´.  
 
Salaris volgens de Zweedse collectieve overeenkomst. 
 
Een gevarieerd en internationaal team van 16 pathologen. 
 

Interesse? 
Voor reactie of meer informatie over de functie en het leven van een patholoog in Malmö kunt u 

contact opnemen met het hoofd van de afdeling pathologie in Malmö Kevin Sandeman via 

kevin.sandeman@skane.se. 
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