Är du intresserad av att jobba som analytiker för Graviditetsregistret från hösten 2022?
Hör i så fall gärna av dig till info@graviditetsregistret.se , så kontaktar vi dig.
Vi har två statistiker/analytiker som arbetar deltid för Graviditetsregistret, och letar nu efter en
tredje person som kan jobba ca 2 dagar per vecka för registret.
Graviditetsregistret är ett av Sveriges största och mest omfattande kvalitetsregister. Uppgifter från
mera än 100 000 graviditeter registreras varje år.
Du kommer att jobba med ett fantastiskt och kreativt team av barnmorskor, läkare,
statistiker/analytiker och administratörer. Det är ca 50 personer som engagerar sig i någon form för
Graviditetsregistret, varav ca 12 har det som ett deltidsuppdrag i sin tjänst.
Arbetet som analytiker är mycket varierat. Uppdraget innebär att utveckla, uppdatera och
effektivisera dashboards och övrig statistik för vårduppföljning inom mödrahälsovård,
fosterdiagnostik och förlossningsvård. Att leverera aggregerad statistik i form av rapporter till
myndigheter och övriga intressenter inklusive enskilda användare ingår också i uppdraget, liksom att
göra datauttag till forskargrupper. Fortlöpande kvalitetsarbete med registret är en del av arbetet och
varje år publiceras en årsrapport som du som analytiker kommer att arbeta fram tillsammans med
övriga personer som jobbar för registret.
Regelbundna möten och avstämningar med de andra i registret ingår, vilket är väldigt stimulerande.
Du bör:
- ha grundläggande kunskap om databearbetning och statistik
- kunna använda något statistik/databearbetningsprogram såsom t.ex. R, SAS, Python, STATA, SPSS
- ha en analytisk förmåga med intresse för datadriven förbättring av vården
- ha möjlighet och avsikten att arbeta för Graviditetsregistret under en längre tidsperiod - och sist
men inte minst – tycka om att jobba i team!
Det är meriterande, men inget krav, om du tidigare har arbetat med registerforskning eller
vårdutvärdering genom att t.ex. använda något annat kvalitetsregister, hälsodataregister vid
Socialstyrelsen eller demografiska register vid SCB.
Nyfiken? Hör gärna av dig om du vill veta mera!

