CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER
- CLEARINGHOUSE

Videnskabelig medarbejder til Center For Kliniske Retningslinjer, CFKR

Center for Kliniske Retningslinjer søger en videnskabelige medarbejder pr. 1. januar 2021
eller snarest derefter. Stillingen forudsætter ansættelse i Dansk Sygepleje Selskab
(DASYS) og Aalborg Universitet.
Center for Kliniske Retningslinjer
CFKR er et virtuelt clearinghouse, der vejleder i at udarbejde og kvalitetsvurdere kliniske
retningslinjer, hovedsagelig inden for plejeområdet. Vi opretholder en database med
godkendte kliniske retningslinjer fra CFKR, Sundhedsstyrelsen, Statens Serums Institut
m.fl. Derudover arbejder CFKR med at udvikle metoder til at inddrage især
patientperspektivet ved udformning af de fokuserede spørgsmål og anbefalinger for
praksis. Du kan finde strategi for CFKR 2019-24 på www.cfkr.dk.
CFKR driver desuden Danish Centre of Systematic Reviews – a JBI Centre of Excellence,
hvorved vi har ca. 70-80 samarbejdspartnere fordelt i Europa, USA, Australien og Kina.
Derudover samarbejder CFKR med GRADE working groups, Guideline International
Network (G-I-N) og andre internationale relevante organisationer.
Dine arbejdsopgaver
Vi forventer du deltager i vejledning i at udvikle kliniske retningslinjer, selv udarbejder
kliniske retningslinjer og medvirker til at gennemføre centrets overordnede strategi.
Ligeledes får du mulighed for at varetage forskningsopgaver i relation til kliniske
retningslinjer i et samarbejde med vores kliniske samarbejdspartnere. Desuden skal du
planlægge og undervise på kursusdage eller kursusforløb og deltage i relevante møder med
vores udenlandske samarbejdspartnere.
Dine kompetencer
Du er uddannet sygeplejerske, har en ph.d.-grad, gerne bedømt som lektor eller
seniorforsker. Du skal have publiceret systematiske reviews og meta-analyser samt gerne
kliniske retningslinjer. Derudover forventes du at have undervisningserfaring samt
erfaring med at udvikle og planlægge undervisningstilbud.
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Som person har du et godt overblik, er god til at formidle fagligt stof og har bred klinisk
erfaring. Du kan arbejde selvstændigt, målrettet, med høj kvalitet, er god til at samarbejde
og kan overholde deadlines. Du er ambitiøs, har et personligt drive, er dedikeret og
initiativrig. Vi forventer også, at du vil tage medansvar for udvikling af centrets
aktiviteter.
Du skal være servicemindet, da du kommer til at betjener både somatiske-, psykiatriske
hospitaler og professionshøjskoler i Danmark.
Det kan vi tilbyde
CFKR kan tilbyde dig et spændende og udviklende job med store frihedsgrader i et fagligt
udviklende miljø, hvor faglige og personlige ambitioner anerkendes. Vi forestiller os en
ansættelse på 25-37 timer/uge. Du kan eventuelt fortsat være tilknyttet en forskningsenhed
eller anden organisation. Du kan tilrettelægge din arbejdstid selvstændigt, da du ikke
forventes at møde på et kontor dagligt. Ved mødeaktiviteter og undervisningsaktiviteter
benyttes Aalborg Universitets lokaler i Aalborg eller København. Du kommer ind i et
team bestående af to professorer, to adjunkter og ad hoc tilknyttede personer.
Da CFKRs nuværende leder forventer at gå på pension i januar 2022, vil den rette ansøger
herefter have mulighed for at overtage den daglige ledelse af CFKR.
Yderligere information
Ønsker du yderlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte nuværende leder
Professor Preben Ulrich Pedersen, 22509850/e-mail: pup@cfkr.info
Fremsend en kort skriftlig ansøgning med CV, publikationsliste og ønsker om løn, per email til pup@cfkr.info senest 5/10-2020. Ansættelsessamtale forventes at finde sted i
Aarhus 30/10-2020.

