
 

 
 

3-årig postdoc-stilling ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus 

 

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus søger en postdoc til forskningsgruppen 

’Kvalitetsudvikling i almen praksis’. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller 

snarest derefter. 

 

Forskningsgruppen 

Forskningsgruppen arbejder med at udvikle og afprøve interventioner, der kan forbedre det 

kliniske arbejde i almen praksis. Vi interesserer os for de mekanismer hos klinikere og i 

organiseringen af sundhedsvæsenet, der påvirker den kliniske adfærd, og hvordan ændringer i 

almen praksis implementeres bedst og mest effektivt. Vi arbejder med komplekse 

interventioner og har bl.a. brugt COM-B-modellen og normaliseringsprocesteori som 

teoretiske afsæt. Vi har forskellige faglige baggrunde (fx medicin, antropologi, folke-

sundhedsvidenskab og farmakologi) og samarbejder på tværs af videnskabelige metoder. Et 

nyt fokusområde i gruppen er, hvordan almen praksis kan optimere patienternes medicinering. 

 

Dine opgaver 

Din vigtigste arbejdsopgave bliver at udvikle forskningsområdet om medicinoptimering i 

almen praksis, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelser, budgetlægning, fonds-

ansøgninger, dataproduktion og formidling af resultater. Du vil indgå i et tæt samarbejde med 

forskere og øvrige medarbejdere ved forskningsenheden og med eksterne samarbejdspartnere.  

 

Din profil 

Vi forventer, at du har en samfundsvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig kandidatgrad 

og forskningserfaring i form af en ph.d.-grad eller tilsvarende. Det vil være en fordel, hvis du 

har erfaring med medicinoptimering eller forandring af klinisk adfærd. I vurderingen af 

ansøgernes kvalifikationer vil der blive lagt vægt på kendskab til almen praksis og erfaring 

med at samarbejde på tværs af sektorer, primært med region, kommune og almen praksis.  

 

Ansættelsesstedet 
Forskningsenheden for Almen Praksis er en 25 år gammel selvstændig forskningsinstitution 

med ca. 50 ansatte, heraf en fast stab på 12 personer og en række fondsansatte forskere og 

ph.d.-studerende. Enheden udfører forskning og yder rådgivning inden for almen medicin og i 

tilgrænsende områder. Forskningen bygger på sundhedsvidenskabelige, 

samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange, herunder både kvalitative og kvantitative 

metoder. Se http://feap.au.dk for yderligere oplysninger. 

 

Forskningsenheden indgår i et fælles fagligt miljø med Sektion for Almen Medicin på Institut 

for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og har et tæt og frugtbart samarbejde med en række 

forskningsmiljøer i Danmark og udlandet. Vi tilbyder en arbejdsplads med engagerede, 

hjælpsomme og dygtige kolleger, hvor den daglige trivsel prioriteres højt. 

 

Løn og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med gældende overenskomst mellem 

Danske Regioner og AC eller anden relevant fagforening. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år. 

Stillingen er på fuldtid eller efter aftale. 

 

Kontaktoplysninger 

http://feap.au.dk/


 

 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte professor Flemming Bro (mobil nr. 6167 0071 

eller e-mail: fbro@ph.au.dk).  

 

Ansøgning 
Ansøgning og vedhæftet CV sendes til Birthe Brauneiser på e-mail: bib@ph.au.dk. Materiale, 

der ønskes inddraget i bedømmelsen, skal også vedhæftes ansøgningen. 

 

Ansøgningen skal være modtaget senest den 10. august 2018 kl. 12.00.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34. 
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