Har du interesse i eHealth og almen praksis?
Praktikant fra Folkesundhedsvidenskab søges til praktikophold ved Afdeling for
Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
I et nyt forskningsprojekt "eASY" udvikles et internetbaseret selvhjælpsprogram til patienter, der
henvender sig til egen læge med vedvarende symptomer (se www.mine-symptomer.dk). Dette
eHealth-program skal indarbejdes i et efteruddannelsestiltag for praktiserende læger. Projektet
gør brug af såvel kvalitativ som kvantitativ metode i relation til komplekse interventioner i praksis.
Heri indgår bl.a. systematisk review, participatory design og et randomiseret klinisk forsøg.
I projektets første del skal der udvikles en behandlingsmodel for en række almindelige
symptomer fra kroppen. Dette sker med udgangspunkt i systematisk litteratursøgning. I den
forbindelse søger vi en praktikant, som:

Er studerende ved Folkesundhedsvidenskab

Har lyst til at afprøve og udvikle sine metodiske redskaber

Har lyst til at få indblik i og erfaring med forskningsprocessen

Har flair for systematik og arbejder med høj grad af ansvarlighed

Har mulighed for et praktikforløb svarende til 20 ECTS med opstart i januar 2019
Vi kan til gengæld tilbyde dig at blive en del af en engageret og erfaren tværfaglig forskergruppe,
hvor du vil få en fast praktikvejleder, som løbende vil give dig vejledning og sparring på de
opgaver, du varetager.
Projekt "eASY" udgår fra Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, hvor du vil få
arbejdsplads i din praktikperiode. Vi er en udviklingsorienteret afdeling med et godt arbejdsmiljø,
som forsker i årsager til og behandling af funktionelle lidelser. Udover at bedrive forskning,
modtager afdelingen desuden patienter til udredning og behandling.
Dine konkrete opgaver aftales i forbindelse med en samtale, men der vil være tale om opgaver
som indbefatter litteratursøgning, litteraturvurdering og rapportskrivning.
Hvis du har interesse i at høre mere om mulighederne for et praktikforløb ved Afdeling for
Funktionelle Lidelser så kontakt projektleder og seniorforsker Marianne Rosendal via
mailadressen mrosendal@health.sdu.dk .
Send en kort motiveret ansøgning, dit CV og en eksamensudskrift til:
Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, bygning 4, 1. sal
8000 Aarhus C
Att. Mette Trøllund Rask
merask@rm.dk
Ansøgningsfrist den 15. november, 2018.
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