Biträdande universitetslektor i vårdvetenskap med
inriktning sköra äldre
Ett samarbete mellan Högskolan Väst, NU-sjukvården och Närhälsan.
Samarbetet bygger på möjligheter att stärka parternas arbete med att bedriva framgångsrik utbildning,
forskning och verksamhetsutveckling så att det kommer parterna och det omgivande samhället till nytta.
Tre prioriterade områden är forskning och utvecklingsarbete om Sköra äldre, Psykisk hälsa/ohälsa och
Välfärdsteknologi. För att stärka forskningsområdet Sköra äldre söker Fyrbodals hälsoakademi en
forskare med placering på Högskolan Väst i Trollhättan. Forskningen kommer att vara en del av
forskargruppen Sköra äldres arbete och ske i nära samarbete med Vårdsamverkan Fyrbodal.
Högskolan Väst söker biträdande universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning sköra äldre
Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa,
vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till
vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till de delar av vårdvetenskapen som är relevanta för
sjuksköterskans ansvarsområde, dvs. för omvårdnad av sköra äldre.
Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar forskning 50 % och undervisning på grund- och avancerad nivå 50 %.
Behörighetskrav:
Avlagd doktorsexamen inom vårdvetenskap eller närliggande ämnesområde, alternativt motsvarande
vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller nått
motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.
Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och
arbetsuppgifter.
Vidare skall beaktas förmåga att ansvara för och genomföra undervisning.
Meriterande är förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Meriterande är också att ha erfarenhet av FoU-arbete i samverkan mellan olika huvudmän.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se
riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se/Om högskolan/
Lediga anställningar.
De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med
referensnummer R 2016/45 och skickas i två exemplar.
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
Personalavdelningen
461 86 Trollhättan
Anställningen är en meriteringsanställning enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a § och är
tidsbegränsad i två år.
Sista ansökningsdag är 2016-06-22
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av
rekryteringsannonser.
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