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Doktorand i Hälsa och välfärd med fokus
utveckling av stöd för partners till person
med demenssjukdom
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid
Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och
forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. I
forskarutbildningsområdet Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik erbjuds
doktoranderna en sammanhållande struktur med kurser och stödjande aktiviteter under hela
forskarutbildningen.
Doktorandprojektet
Projektet syftar till att utforska vilket behov av stöd partners (make/maka/sambo) till person med
demenssjukdom har, samt att utveckla ett skräddarsytt stöd för denna grupp.
Projektet har tre steg där det första är en nationell kartläggning av vilket stöd partners erhåller.
Denna studie görs i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhörig. I det första steget
utvecklas också en fördjupad enkät med fokus på stöd och behov av stöd, samt upplevelsen av
att vara partner till en person med demenssjukdom. I projektets andra steg görs fördjupade
intervjuer med partners och om möjligt även med personen med demenssjukdom. Fokus i
intervjuerna är grundat i resultat från projektets första steg. Utifrån resultat utvecklas i ett tredje
steg en stödintervention tillsammans med klinisk verksamhet, patient- och anhörigföreningar etc.
och partners till personer med demenssjukdom.
Forskargrupp
Projektet bedrivs i en tvärvetenskaplig och internationell forskargrupp där du kommer verka och
knyta kontakter med doktorander och forskare inom forskargruppen ReCALL (Research Center
for Aging and Later Life), inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna. Vi som närmast
kommer att samarbeta med dig har våra hemvister på Högskolan Dalarna, Mälardalens
Högskola och på Florida Atlantic University, USA.
Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter
Ett antal studier är planerade i projektet med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Doktoranden
förväntas att med stor självständighet driva forskarstudier genom de olika stadierna av
forskningsprocessen, där det ingår att planera och genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa
studier. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt granska och värdera
forskningsresultat samt att skriva på engelska för publicering. Anställningen är visstidsanställning
på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand)
och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Tillträdesdatum
är 9 januari 2019. Placeringsort Falun med goda möjligheter att delvis arbeta från annan ort.
Anställningen innebär resor i samband med datainsamling.

Arbetsuppgifter
Doktorandanställningen innefattar en forskarutbildning där du driver ditt eget doktorandprojekt
med stöd av handledare och skriver en sammanläggningsavhandling av de artiklar du publicerar
under projektets gång (80%) med fokus på det beskrivna projektet. Dessutom kommer du arbeta
med bland annat undervisning (20%) på akademin vid Högskolan Dalarna där du kommer vara
anställd.
Kvalifikationer
För att kunna antas till denna forskarutbildning krävs att du:
- avlagt en examen på avancerad (master- eller magisterexamen) nivå inom Vårdvetenskap,
Socialt arbete eller motsvarande.
Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Du
behöver också ha förmågan att arbeta självständigt, vara problemlösningsorienterad och
analytiskt lagd. Meriterande är tidigare utbildning/erfarenheter av att leda projekt och arbeta
systematiskt med dokumentation, rapportskrivning och uppföljning. Meriterande är även att
kunna hantera kvantitativ och kvalitativ forskningsdata.
Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning
bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via Rekryteringslots Dalarna. Lön efter Högskolan
Dalarnas doktorandstege.
Ansökningshandlingar
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:
- Ett personligt brev samt curriculum vitae inklusive uppgift om referens (max tre sidor totalt)
- Kopia av examensbevis och betygshandlingar
- Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.
Du ansöker via vår webbplats senast 2018-08-19.
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för
denna rekrytering.
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