
Statistiker till Sektionen för försäkringsmedicin
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner.
Institutionen är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från
molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 220 registrerade
doktorander. Omsättningen är cirka 430 miljoner kronor per år. 

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska
Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete
finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer
information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
En av institutionens fem sektioner är Sektionen för försäkringsmedicin där forskning och undervisning
om olika aspekter av sjukfrånvaro, hälsa, arbete och livssituation bedrivs. Vi är cirka 35 personer och
driver cirka 25 olika forskningsprojekt. Vi har etablerat flera mycket stora databaser och har omfattande
samarbete med andra forskare, såväl i Sverige som internationellt. De komplexa frågeställningarna
innebär ett stort behov av tvärvetenskaplighet. Personer med olika utbildningsbakgrund ingår i projekten,
bland annat åtskilliga epidemiologer och flera statistiker. Du hittar mer information om oss och vår
verksamhet på vår hemsida: ki.se/cns/forsakringsmedicin

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär statistiska analyser av datamaterial, samt datamanagement och programmering i nära
samarbete med projektledare, projektdeltagare och andra statistiker.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en akademisk utbildning inom statistik eller motsvarande samt erfarenhet av statistiska
analyser. Erfarenhet av arbete med stora databaser/registerdata samt enkätdata samt av analyser t.ex. i
SPSS, SAS, STATA eller R är meriterande. Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete med rikstäckande
svenska register. Goda kunskaper i svenska eller i engelska är ett krav. Sökande ska visa på en hög grad
av noggrannhet. Arbetet innebär nära samarbete med andra, varför god samarbetsförmåga är av stor vikt.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande
sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största
andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år
utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
 Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet
vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från
diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men
bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare
jobbannonser. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
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Statistician at the Division of Insurance Medicine
Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

The Department of Clinical Neuroscience (CNS) conducts research and education in the field of
neuroscience from the molecular level to the society level. The clinical research and education is
conducted in collaboration with other research groups from the Karolinska Institutet, with other
universities as well as the Stockholm County Council.
Please visit our website for more information: ki.se/en/cns

The Division of Insurance Medicine
The Division of Insurance Medicine is one of five divisions of the CNS. We now need one more
statistician. Our research and teaching cover different aspects of insurance medicine, regarding e.g.,
sickness absence and disability pension and health, life situation, and work. Our group is
interdisciplinary and includes about 35 people with different scientific backgrounds, including several
epidemiologists and statisticians. We have established some unique and very large databases and have
comprehensive collaboration with other researchers, in Sweden as well as internationally, and also with
clinicians. You will find more information about us on our website: ki.se/im

Duties
The work will involve statistical analyses of data as well as data cleaning and data management, in close
collaboration with project leaders, researchers and other statisticians.

Entry requirements
The applicant shall have an academic degree in statistics or equivalent as well as experience of statistical
analyses. Experience of work with large databases/register data and survey data and analyses using, e.g.,
SPSS, SAS, STATA, or R is a merit as well as having worked with Swedish nationwide registers. The
applicant must have good competence in the English or in the Swedish language and be very stringent.
The work involves close collaboration with others why good collaborative skills are of great importance.

Application process
The application is to be submitted on the MyNetwork recruitment system.

At Karolinska Institutet a 6-month trial period is required for all permanent appointments.

Karolinska Institutet is one of the world´s leading medical universities. Its mission is to contribute to the
improvement of human health through research and education. Karolinska Institutet accounts for over 40
per cent of the medical academic research conducted in Sweden and offers the country´s broadest range of
education in medicine and health sciences. Since 1901 the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has
selected the Nobel laureates in Physiology or Medicine.
Pursuant to the regulations of the Swedish National Archives, applications are kept on file for two years
after the appointment has gained legal force. The regulations do not apply to attachments that have been
printed or otherwise published.
Karolinska Institutet strives to provide a workplace that has approximately the same number of women
and men, is free of discrimination and offers equal opportunity to everyone.
For temp agencies and recruiters, and to salespersons: We politely, yet firmly, decline direct contact with
temp agencies and recruiters, as well as those selling additional job announcements.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
First day of employment Enligt ök
Salary Månadslön
City Solna
County Stockholms län
Country Sweden
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