Vil du vurdere et evalueringskoncept om
spørgeskemaer til patienter i sundhedsvæsenet?
Center for Telemedicin søger en praktikant til en spændende evalueringsopgave. Vi har
behov for din hjælp til at afprøve et nyt evalueringskoncept og vurdere dets brugbarhed. Du
skal afprøve konceptet i et projekt, der går på tværs af landets 5 regioner. Projektet
beskæftiger sig med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).
Hvad skal du evaluere?
Konceptet til evaluering er udviklet af DEFACTUM i Region Midtjylland og skal i denne
sammenhæng bruges til at vurdere effekten af PRO-spørgeskemaer i behandlingen af
patienter med kroniske sygdomme inde for tre sygdomsområder.

Hvad er Patient Rapporterede Oplysninger?
Over 24.000 patienter, som har en kronisk sygdom, modtager digitale
spørgeskemaer om deres helbred. Vi kalder det også Patient Rapporterede
Oplysninger (PRO). Svarene bruger vi til at vurdere:




udviklingen i den enkelte patients sygdom
om behandlingen skal justeres på basis af svarene
om det er nødvendigt, at patienten møder på hospitalet eller om
besøget kan udskydes.

Svarene bruger vi også til at kvalificere dialogen mellem patient og hospital
ved ambulante kontroller.
Hvem er du?
Du har en stærk faglighed og et stort gå-på-mod. Du er udadvendt og en god netværker, der
også kan planlægge og koordinere en opgave med mange kontakter både på hospitaler, hos
patienter og i stabe. Du interesserer dig for evaluering og har beskæftiget dig med det på dit
studie.
God sparring fra specialister
Du kommer ikke til at stå alene med opgaven. I din praktik får du sparring og feedback fra
erfarne kræfter både i Center for Telemedicin og DEFACTUM, som vi samarbejder tæt med.
Hvornår?
Afprøvning og evaluering af konceptet skal foregå primo 2018. Derfor håber vi, at du har
mulighed for at starte januar eller februar 2018. Din praktik hos Center for Telemedicin
udgør 30-37 timer om ugen efter aftale. Der vil være mulighed for ansættelse som
studentermedhjælper ud over praktikken.
Vi tilbyder

Nogle spændende måneder i et dynamisk miljø med både stramme deadlines og
fleksible rammer. Et indblik i en del af den offentlige sektor, som er præget af
samarbejde og nytænkning i et hårdtarbejdende, men samtidig uformelt og
humoristisk miljø.
Er du interesseret?
Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende. Har du spørgsmål til
praktikken, er du velkommen til at kontakte centerleder Britta Ravn på tlf. 2342 6734 eller
på britta.ravn@stab.rm.dk
Læs mere om Center for Telemedicin på telemedicin.rm.dk
It til 36.000 brugere i ambulancer, på hospitaler, regionshuse og institutioner
Region Midtjylland driver alle hospitalerne i Midtjylland, og vi har en af landets største itafdelinger med omkring 430 medarbejdere. It-afdelingen servicerer regionens ca. 36.000
brugere, der rundt omkring på hospitaler, regionshuse, ambulancer og institutioner er
afhængige af it. Dit engagement i jobbet har derfor stor betydning for rigtig mange
mennesker.

