
 

 

 

 

 

Bilder fra Brandnorway 

 

Moere og Romsdal wordt geacht als een van de mooiste provincies in Noorwegen. 

Hier kunt u genieten van een prachtig landschap met de open zee, fjorden, eilanden, hoge 

bergen en een schone natuur. 



De provincie heeft ook veel mooie steden en ziekenhuisen met radiologische afdelingen in 

Volda, Aalesund, Molde en Kristiansund. 

Zie foto’s hierboven en deze websites. 

 

Visit MR 

Visit Norway | Official travel guide to Norway 

 

Helse Moere og Romsdal heeft vier ziekenhuizen en ongeveer 6500 medewerkers. 

Klinikk for diagnostikk heeft ongeveer 500 medewerkers in de laboraturiumgeneeskunde, 

pathologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. 

Onze radiologische afdelingen beschikken over moderne apparatuur. 

Wij kunnen onder andere vermelden dat we over zeven 1,5T MRI scanners beschikken, en in 

de loop van 2024 krijgen we een 3T MRI scanner erbij. 

Wij hebben zes CT-machines, een SPECT/CT en een high-end 6-ring PET/CT.  

Wij hebben een laboratorium voor interventie radiologie waar onder andere EVAR-

procedures wordt uitgevoerd. Daarnaast ook een centrum voor borstdiagnostiek en 

meerdere laboratoria voor algemene echografie en algemene radiologie.  

Er wordt in het noordelijke deel van Møre og Romsdal een nieuw ziekenhuis gebouwd dat in 

2025 in gebruik zal worden genomen. Dit wordt een van de modernste ziekenhuizen van 

Noorwegen en de meeste apparatuur zal nieuw zijn.  

Wij hebben momenteel 45 radiologen in dienst, maar we zouden graag meer willen.  

Wij denken dat U het leuk zult vinden om bij ons te werken en in onze prachtige provincie te 

wonen.  

Wie bent U: U bent een geautoriseerd radioloog of nucleair geneeskundige, bij voorkeur met 

ervaring met verschillende modaliteiten. 

 

U bent positief ingesteld, toekomstgericht en houd van professionele uitdagingen. U werkt 

graag met de algemene radiologie maar U bent ook geïnteresseerd in subspecialisatie.  

Geeft U gerust aan waarin U gespecialiseerd bent of zou willen worden. 

U bent een persoon die graag bijdraagt aan een goede werkomgeving en welzijn om je heen. 

Noorwegen is een veilig en democratisch land met goede arbeidsomstandigheden, 

marktconforme lonen en goede pensioenregelingen. 

https://www.visitmr.com/
https://www.visitnorway.com/?lang=uk


Noorwegen heeft goede openbare scholen, gratis onderwijs, gezondheidszorg voor iedereen 

en over het algemeen een goed aanbod voor zowel kinderen als jongeren. 

Onze regio heeft een goed cultureel aanbod en veel mogelijkheden voor sport en 

buitenactiviteiten. 

In Møre og Romsdal kunt u desgewenst vrij en landelijk wonen, maar toch een korte reisweg 

naar het ziekenhuis hebben. 

Neemt U contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek. 

Wij staan open voor een gesprek over de werkplek, taken, roulaties/wachtdiensten, 

praktische vragen enz. 

Met vriendelijke groet. 

 

 

Med vennleg helsing 

Per Erik Tødenes 

Klinikksjef, klinikk for diagnostikk 

 

 

 

 

 

+47 70 10 68 62 

+47 90 05 86 31 

helse-mr.no 

facebook.com/HelseMoreogRomsdal 
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