
                                             

Sundhedsfaglig og metodestærk stu-
dentermedhjælper 

Scleroseforeningens afdeling for forskning og udvik-

ling søger en studentermedhjælper til opgaver i forbin-

delse med nyt forskningsprojekt om brug af kosttil-

skud og naturmedicin blandt mennesker med Multiple 

Sclerose 

Hvem er vi? 

Scleroseforeningen er en patientforening med ca. 65 ansatte og med 

sekretariat i Valby. I Afdeling for Forskning og Udvikling arbejder vi 

for at forbedre forholdene for mennesker med Multipel Sclerose (MS) 

gennem indsamling og generering af viden.  

I samarbejde med parter fra Københavns Universitet og ’Foreningen 

af praktiserende biopater, naturopather ibm og phytoterapeuter’ har 

vi netop igangsat et etårig forksningsprojekt, der har til formål at øge 

viden om brug af kostilskud og naturmedicin blandt mennesker med 

MS samt give overblik over mulige interaktioner med  konventionelle 

lægemidler.  

Dine arbejdsopgaver 

Du vil blive ansat i Scleroseforeningens Afdeling for Forskning og Ud-

vikling. Dine arbejdsopgaver vil primært være knyttet til projektet 

´Samtidig brug af lægeordineret medicin og kosttilskud/naturmedi-

cin blandt mennesker med Multiple Sclerose´. Du kan blandt andet 

forvente at skulle beskæftige dig med opgaver som litteratursøgnin-

ger, udførelse og efterfølgende analyse af interviews og surveys, prak-

tiske opgaver og udarbejdelse af skriftlig materiale i forbindelse med 

workshops, møder mv.  
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Hvem er du? 

Du er studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. Folkesund-

hedsvidenskab, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse eller en 

anden relevant uddannelse, hvor du har særlig interesse for sund-

hedsområdet samt har kvalitative såvel som kvantitative kompetencer 

med fra din uddannelse. Du er god til at arbejde selvstændigt og til at 

håndtere mange forskellige arbejdsopgaver. 

Som studentermedhjælper i Forskning og Udvikling bliver du en del 

af en velfungerende arbejdsplads med højt til loftet og gode kollegaer. 

Ansættelsesforhold  

Stillingen er tidsbegrænset og løber fra 1. maj 2019 til og med 31. juni 

2020. Arbejdstid er cirka 10 timer/uge, men kan aftales nærmere ved 

ansættelse.  

Ansøgningsfrist  

Ansøgningsfristen er fredag d. 12. april 2019 kl. 23:59. Ansøgningen 

sendes til job@scleroseforeningen.dk mrk. ´Studentermedhjælper 

Naturmedicin og kosttilskud´.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afde-

lingschef Lasse Skovgaard lsk@scleroseforeningen.dk eller projektle-

der Sofie Olsgaard Bergien sob@scleroseforeningen.dk. 
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