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Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus
for 460 000 innbyggere fordelt på Romerike, Follo, tre bydeler i
Oslo og Rømskog. Om lag 9 000 medarbeidere leverer
spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk
helsevern og rus. ”Menneskelig nær - faglig sterk” er vårt
verdigrunnlag og ledestjerne. Vår strategiske utviklingsplan for
2012-2016 tydeliggjør våre overordnede valg og prioriteringer. Les

mer på www.ahus.no

 

Som universitetssykehus har vi ambisjoner om å være:

Pasientenes førstevalg1.
Et robust og fremragende forskningsmiljø2.
Den mest attraktive arbeidsplassen for helsepersonell3.
Ledende på samhandling med kommuner og bydeler4.
Et sykehus som setter agendaen i Helse-Norge5.

 

Ahus har som personalpolitisk målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet,
mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en balansert alders- og kjønnssammensetning og å
rekruttere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn.

 

Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) er et av de ledende miljøer innen helsetjenesteforskning i
landet. Per i dag har HØKH ca. 30 ansatte. Miljøet er tverrfaglig, de fleste ansatte er forskere og
aktiviteten er høy. Forskerne i avdelingen har sin hovedinteresse knyttet til organisatoriske, finansielle,
praktiske og kvalitetsmessige spørsmål i spesialisthelsetjenesten, og i samhandlingen med
kommunehelsetjenesten (klinikknær helsetjenesteforskning). HØKH ble i 2013 tildelt rollen som
koordinator for en nasjonal satsing på helsetjenesteforskning, som er et av fem satsingsområder i regi av
Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Det utlyses 2-3 stillinger som seniorforsker for å
utvikle klinikknær helsetjenesteforskning i samarbeid med forskere i avdelingen, sykehusets ansatte og
ledelse, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartner.

Arbeidsoppgaver

Den som blir ansatt vil få innflytelse på tematisk innretning og metodevalg.
Forskning på rammevilkårenes betydning for praksisutøvelsen og pasientbehandlingen, forskning om
helsepersonell, pasienter og pårørende, og forskning på kvalitets- og kompetanseforbedringsprosesser
er blant aktuelle områder, men dette er ikke fastlåst.
I tillegg til å drive egen forskning vil andre oppgaver være:
Søke ekstern finansiering av prosjekter
Veilede doktorgradsstipendiater
Gi råd og veiledning til sykehusansatte som gjennomfører forskningsprosjekter i klinikken

Kvalifikasjoner

Doktorgrad eller tilsvarende utdanning
Helsefaglig, medisinsk eller samfunnsvitenskapelig utdanning
God kjennskap til helsetjenesten, særlig spesialisthelsetjenesten
Betydelig erfaring med vitenskapelig publisering innenfor helsetjenesteforskning, helsefaglig
forskning eller tilgrensende fagområder
Erfaring med å søke forskningsfinansiering
Erfaring med veiledning og/eller undervisning
Godt nettverk i helsetjenesten, helseforvaltningen og/eller relevante forskningsmiljø
Internasjonale samarbeidspartnere er en fordel

Personlige egenskaper

Søkeren må ha vilje og evne til å samarbeide på tvers av metodegrenser
Gode kommunikasjonsevner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
Vi legger vekt på at søkeren er serviceinnstilt og selvstendig, med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Interessante og utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø
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Ahus, Nordbyhagen
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Forskning / Utvikling
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Medarbeider
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Sykehusveien 25, 1478
Lørenskog

Vis arbeidssted i større kart



Dyktige og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø
Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass
Sentral beliggenhet kort reise vei fra Oslo
Lønn etter avtale


