
Har du lyst til at forske? 

Vil du være med til at sætte dit præg på, hvordan vi bruger og fortolker vores spørgeskemaer indenfor 

sundhedsvidenskab? Og har du lyst til at forske på et projekt, hvor alt det finansielle er klaret?  

Vi søger lige nu en forskningårsstuderende med opstart 1. september 2019 til vores projekt ’validering af 

spørgeskema om urininkontinens hos kvinder’.  

Du får: 

 et skolarstipendiat på 11.000 kr./mdr. Ansat på 37 timer/uge i et år. 

 et afgrænset og relevant projekt: perfekt til et forskningsår under kandidaten. Det er godkendt af 

Videnskabsetisk komite og Datatilsynet.  

 oplæring i grundlæggende forskningsmetode.  

 adgang til supervision fra kvalificerede forskere samt kendskab og erfaring med hele processen i et 

forskningsstudie fra start til slut. 

 mulighed for at deltage i op til 3 ph.d.-kurser. 

 mulighed for at publicere artikel om projektet. 

Vi ser gerne, at du: 

 er i gang med en kandidat indenfor sundhedsvidenskab. 

 har lyst til at forske inden for gynækologi og validering af spørgeskema. 

 arbejder selvstændigt og struktureret. 

Det er en fordel, hvis du har kendskab til validering af spørgeskema, dog ikke et krav for stillingen.  

Kort om projektet: 

Urininkontinens er et hyppigt problem og et nyt dansk studie viser, at op mod halvdelen af alle danske 

kvinder over 18 år lider af urininkontinens. Der findes forskellige typer af urininkontinens, som hver især 

kan mindskes eller helbredes med få ukomplicerede tiltag.  

For at finde ud af hvilke tiltag der fungerer mest effektivt, skal man vide, hvilken type inkontinens der er 

tale om. Her er der er udviklet forskellige spørgeskemaer, som alle har til hensigt at finde ud af typen af 

inkontinens. Vi skal validere to spørgeskemaer om urininkontinens. De er vel-valideret på engelsk men ikke 

systematisk på dansk i en dansk kohorte. Det ene bruges bl.a. på de fleste danske afdelinger til indberetning 

af data om urininkontinens. Det er vigtig at vide om vi kan skelne syge fra raske, som vi tror vi kan.  

Projektet er tilknyttet Nykøbing Falster Sygehus, Sjællands Universitets Hospital og SDU. Projektet er 

finansieret med lønmidler, men du kan forvente at skulle søge finansiering til kongresdeltagelse. Der vil 

være mulighed for at have arbejdsplads enten i Odense eller i Københavns området. Hovedvejleder er 

dr.med., overlæge og klinisk lektor Helga Gimbel, speciallæge i gynækologi og obstetrik og specialist i 

urogynækologi. Medvejleder er læge og ph.d.-studerende Ea Løwenstein.  

Ansøgningsprocessen:  

Send motiveret ansøgning (maks 1 side) og CV til Ea Løwenstein, Læge og ph.d.-studerende på mail 

ea.loewenstein@gmail.com. Skriv ”Ansøgning til prægraduat forskningsår” i emnefeltet.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon 21 93 03 26. 

Ansøgningsfrist er onsdag d. 27.3 og samtaler vil foregå mandag d. 1. april seneftermiddag og aften. 
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