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Forord
Da Folkesundhedsvidenskab er en nyere uddannelse og ikke har naturlig tilknytning til en bestemt
arbejdsmarkedsorganisation, har der blandt kandidater i Folkesundhedsvidenskab (FSV-kandidater) været
et behov for at få overblik over FSV-kandidaters løn- og arbejdsvilkår.
Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab (FKFSV) foretager derfor hvert andet år en
undersøgelse af FSV-kandidaters løn- og arbejdsvilkår. De første undersøgelser blev lavet i 2007 og 2009.
Med opdateringen i 2011 er det tredje gang undersøgelsen gennemføres.

Undersøgelsen er blevet brugt af mange i flere forskellige sammenhænge, heriblandt:
•

Potentielle studerende i Folkesundhedsvidenskab- som inspiration til, hvad uddannelsen kan føre til

•

Nyuddannede kandidater - som inspiration til mulige ansættelsessteder

•

Kandidater i folkesundhedsvidenskab - som inspiration til karriereplanlægning og som
sammenligningsgrundlag i forbindelse med lønforhandlinger

•

Fagforeningerne DM og DJØF - til rådgivning af fsv-kandidater

•

Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - for at få information om, hvordan
det går kandidaterne.

FKFSV er primært en faglig og netværksmæssig organisation og yder derfor ikke rådgivning om løn og
ansættelse. For rådgivning om disse forhold henviser vi til fagforeningerne, DM og DJØF.
På vegne af FKFSV’s bestyrelse
Pernille Dam Naumann
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Indledning
Denne undersøgelse af løn‐ og arbejdsvilkår for FSV-kandidater er blevet til på baggrund af initiativ fra
FKFSV. Formålet med nærværende undersøgelse er at få indsigt i løn‐ og arbejdsvilkår for FSV‐kandidater
på arbejdsmarkedet. Alle færdige kandidater, som foreningen eller studiesekretariaterne på uddannelsen i
henholdsvis København og Esbjerg har haft e‐mail‐adresser på, er blevet tilbudt og opfordret til at deltage i
undersøgelsen i februar 2011. I alt har 61 FSV-kandidater besvaret spørgeskemaet.
Undersøgelsen tog udgangspunkt i et internetbaseret spørgeskema ”Survey Monkey” med 28 spørgsmål.
Spørgsmålene er blevet udformet efter inspiration fra DJØF’s standardiserede undersøgelse af deres
medlemmers forhold på arbejdsmarkedet.
Data er blevet bearbejdet i SPSS og beskrevet af bestyrelsen for FKFSV i juni 2011. Desuden er data
selvrapporterede og oprenset, fx er lønangivelser, der tydeligvis var årslønninger omregnet til
månedslønninger mv.
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Resultater
I følgende kapitel gennemgås resultaterne fra spørgeskemaet ”FKFSVs undersøgelse af løn- og
arbejdsvilkår”.
Præsentationen følger strukturen i spørgeskemaet, og ved hvert spørgsmål præsenteres undersøgelsens
fordeling af respondenter. Ved spørgsmålet om løn præsenteres først undersøgelsens deskriptive fordeling
og efterfølgende krydses løn med andre variable fra undersøgelsen. Hvor det har været muligt at
sammenligne, sammenlignes resultaterne med undersøgelsen fra 2009. Der skal tages højde for, at alle 61
respondenter ikke har besvaret samtlige spørgsmål.
50 respondenter (82 %) tog deres bacheloreksamen fra Københavns Universitet, mens 10 (16,4 %) tog den
fra Syddansk Universitet. 53 respondenter (86,9 %) tog deres kandidateksamen fra Københavns Universitet,
mens 7 (11,5 %) tog den fra Syddansk Universitet.

Ansættelse

Figur 1: Ansættelessted

Figur 1 viser, at flest kandidater er ansat i staten. Størstedelen af disse kandidater arbejder på statslige,
universitære forskningsinstitutioner. 13 kandidater er ansat i regioner, 7 i kommuner, mens 6 er ansat i
private virksomheder, 3 i NGO’er eller interesseorganisationer, og 2 er uden arbejde.
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 36,72 timer og varierer mellem 30 og 40 ugentlige arbejdstimer.
Den faktiske arbejdstid er i gennemsnit 40 timer og varierer fra 30 til 50 ugentlige arbejdstimer.
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Figur 2: Stillingsbetegnelse

Figur 2 viser, at 16 kandidater er ansat som Ph.D studerende og 12 som konsulenter, mens 6 er ansat som
henholdsvis postdoc og AC-medarbejdere. Endvidere er 4 ansat som henholdsvis
forskningsassistenter/videnskabelige assistenter, projektledere og funktionærer/fuldmægtige. Endelig er 3
ledere med personale ansvar, 2 er adjunkter, og 2 er uden arbejde.

Ansættelsesmåde
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23
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Antal

15
11
9

10
5
0
Uopslået stilling, jeg blev
opfordret til at søge

Opslået stilling, jeg søgte

Opslået stilling, jeg blev
opfordret til at søge

Figur 3: Ansøgningsmåde

Foreningen for kandidater i Folkesundhedsvidenskab www.fkfsv.dk

Undersøgelse af løn- og arbejdsvilkår 2011
Figur 3 viser, at den mest almindelige måde at få job på er ved at søge en opslået stilling. Samtidig viser
figuren, at mange også får arbejde ved at blive opfordret til at søge bestemte opslåede eller uopslåede
stillinger.

Figur 4: Ansættelsesmåde

Af figur 4 fremgår det, at 27 kandidater er fastansatte, mens 25 er ansat i tidsbegrænsede stillinger. De
tidsbegrænsede stillinger løber i gennemsnit i 33 måneder (min-max: 4-76 måneder).

Tidspunkt for afslutning af kandidateksamen

Figur 5: Kandidatår
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Af de 61 respondenter afsluttede 10 personer (16,4 %) deres kandidateksamen i 2004, 9 personer (14,8 %) i
2005, 12 personer (19,7 %) i 2006, 8 personer (13,1 %) i 2007, 5 personer (8,2 %) i 2008, 10 personer (16,4
%) i 2009 og 6 personer (9,8 % ) i 2010.

Løn
Samlet løn, inkl.
pension og tillæg
Månedlig grundløn,
ekskl. pension og tillæg
Månedligt løntillæg

Figur 6: Gennemsnitsløn i dkr
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Figur 6 viser respondenternes gennemsnitlige løn i danske kroner. Den samlede løn, inklusiv pension og
tillæg, er i gennemsnit 37.058 kroner (min-max: 19.464-72.563 dkr). Den gennemsnitlige månedlige
grundløn, dvs. eksklusiv pension og tillæg, er 28.720 kroner (min-max: 15.181-58.710 dkr). I gennemsnit får
de fsv-kandidater, der har deltaget i undersøgelsen, 43.13 kroner i månedligt løntillæg – fx
anciennitetstillæg, kvalifikationstillæg, rådighedstillæg eller lignende.

Figur 7: Løn og kandidatår

I figur 7 ses den gennemsnitlige samlede månedsløn for de forskellige kandidatårgange. Tallene for 2009 er
indsat som reference. Sammenlignes den gennemsnitlige samlede månedsløn for de to undersøgelser
(37.058 kroner i 2011 og 34.776 kroner i 2009) ses det, at den gennemsnitlige samlede månedsløn er steget
med 2.282 kroner i perioden. Den største gennemsnitlige lønfremgang ser ud til at ligge hos de første
årgange på uddannelsen, hvilket giver mening i forhold til, at de kandidater har været længere tid på
arbejdsmarkedet.
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Figur 8: Løn og ansættelsessted

Af figur 8 fremgår sammenhængen mellem løn og ansættelsessted, og det ses, at kandidater ansat i private
virksomheder oppebærer den højeste løn med en gennemsnitlig samlet månedsløn på 46.822 kroner,
dernæst følger ansatte i kommuner, ansatte i ngo’er/interesseorganisationer og ansatte i staten. Den
laveste gennemsnitlige samlede månedsløn oppebæres af de kandidater, der er ansat i regioner.

Figur 9: Løn og stillingsbetegnelse
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Sammenlignes den gennemsnitlige samlede månedsløn med stillingsbetegnelsen, ses det i figur 9, at
kandidater med stillingsbetegnelsen projektleder oppebærer den højeste gennemsnitlige månedsløn,
derefter følger ledere med personale ansvar, konsulenter, postdoc, AC-medarbejdere,
funktionærer/fuldmægtige, forskningsassistenter/videnskabelige assistenter, Ph.D-studerende og
adjunkter. Der er knap 20.000 kroner i forskel mellem den gennemsnitlige samlede månedsløn for en
projektleder sammenlignet med en adjunkt.

Medarbejdergoder
Figur 10 giver et overblik over, hvilke medarbejdergoder FSV-kandidater har i deres ansættelse. Det mest
almindelige medarbejdergode er hjemme pc, som 16 respondenter har, og dernæst følger ekstra ferie.

Figur 10: Medarbejdergoder
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Uddannelseskompetencer
Nedenstående figur viser fordelingen af respondenter i forhold til deltagelse i efteruddannelse.

Figur 11: Deltagelse i efteruddannelse

Figuren viser, at 27 respondenter har deltaget i efteruddannelse udover de kurser, der tilbydes som led i
jobsøgning, oplæring eller internuddannelse. Hvorimod 25 af de kandidater, som besvarede
spørgeskemaet, ikke har deltaget i efteruddannelse. I forhold til finansiering er der 12 ud af de 27
respondenter, der har fået deres efteruddannelse betalt af arbejdsgiver, hvorimod én kandidat har fået
efteruddannelsen finansieret af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, og én kandidat har taget en
gratis efteruddannelse. Endvidere er der ingen kandidater, der selv har finansieret en efteruddannelse.

Efteruddannelser
Følgende er en oversigt over, hvilke efteruddannelser respondenterne har taget:
- Projektlederuddannelse (10 kandidater)
- Kurser i forbindelse med ph.d.-studium (2 kandidater)
- Specialkonsulentuddannelse (1 kandidat)
- Eksamineret projektleder gennem Djøf (1 kandidat)
- Journalistisk videreuddannelse (1 kandidat)
- Statens Før-Lederuddannelse på Metropol (forvaltningshøjskolen)(1 kandidat)
- Stabschef, faglige kurser (1 kandidat)
- SAS-kurser (1 kandidat)
- Statistik kurser (1 kandidat)
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- Kursus i meta-analyser (1 kandidat)
- Kurser på forskellige universiteter for at blive specialiseret i epidemiologi (1 kandidat)
- Excel-kursus (1 kandidat)

Kompetencer fra FSV-uddannelsen, som har været særligt brugbare i kandidaternes arbejdsliv
Tværfaglighed og metodekendskab er kompetencer, som fremhæves af flest kandidater. Nedenfor
frembringes en række af de kompetencer, som kandidaterne har nævnt i undersøgelsen.
- Tværfaglighed – både i forhold til at samarbejde med andre og til arbejde på tværs af faggrupper
- Kendskab til kvantitative og kvalitative metoder til dataindsamling og bearbejdning samt analytiske
kompetencer inden for begge områder
- Viden om sundhedsvæsenets struktur og funktion samt de forskellige faggrupper
- Videreformidling af viden
- Projektorienteret arbejde og projektlederegenskaber
- Udførelse af selvstændige forskningsprojekter
- Generalist kompetencer
- Kendskab til humanbiologi og sygdomslære
- Kendskab til sundhedsøkonomi
- Indsigt i ledelses- og organisationsteori
- Indsigt i videnskab og evidens
- Litteratursøgning
- Skriftlige kompetencer

Områder, hvor FSV-kandidater mener, at der er uddannelsesbehov
I det følgende skitseres en række af de områder, hvor FSV-kandidaterne mener, at der er behov for
uddannelse.
- Praksisorienteret tilgang til folkesundhedsarbejdet
- Udformning af konkrete tiltag og/eller anbefalinger på baggrund af de undersøgelser, vi udfører, og den
viden, vi kommer frem med.
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- En mere specialiseret kompetence indenfor det samfundsvidenskabelige felt
- Mere solid teoretisk samfundsfaglig/idéhistorisk dannelse - at kende ismerne og kunne placere dem i
forhold til hinanden
- Viden om offentlig forvaltning og forvaltningslære
- Kommunikation og formidling
- Projektledelse og relevant lovgivning
- Konkret viden om arbejdet i offentligt og politisk styrede organisationer
- Proceskonsultation
- Viden om Danske registre og om persondataloven
- Mere kompliceret statistik og mere erfaring med datahåndtering
- SAS i stedet for SPSS til statistik
- Evalueringsmetoder
- Litteratursøgning
- Introduktion til human ernæring
- Farmakologi
- At uddannelsen ikke kun stiler mod forskningsverdenen
- Viden om, hvordan man skal sælge sig selv som FSV-kandidat, samt hvordan man passer ind på
arbejdsmarkedet, udover universitetsverdenen og kommuner.
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Faglige organisationer

14

Fagforening

Figur 12: Medlemskab af fagforening

Figur 12 viser, at 41 af de kandidater, der har deltaget i undersøgelsen, er medlem af en fagforening. Der er
40 respondenter, der er medlem af fagforeningen, DJØF, mens 1 er medlem af PharmaDanmark. Endvidere
er der 2, der ikke er medlem af en fagforening.
A-kasse eller arbejdsløshedsforsikring

Figur 13: Medlemskab af A-kasse eller har arbejdsløshedsforsikring

Af figur 13 fremgår antallet af respondenter, som enten er medlem af en A-kasse eller har en
arbejdsløshedsforsikring, hvilket 42 kandidater er – herudaf er 23 kandidater medlem af Akademikernes Akasse (AAK) og én kandidat er medlem af en Tysk A-kasse, hvorimod 3 kandidater hverken er medlem af en
A-kasse eller har arbejdsløshedsforsikring.
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Medlemskab af FKFSV
45 kandidater ud af dem, som besvarede spørgeskemaet, har angivet, at de ar medlem af FKFSV, mens 10
kandidater ikke har svaret på spørgsmålet, og 3 kandidater har svaret, at de ikke er medlem.

Ansættelsessteder
Nedenstående er en samlet liste over ansættelsessteder for de kandidater, der har medvirket i
undersøgelsen i henholdsvis 2007, 2009 og 2011. For overskuelighedens skyld er de forsøgt grupperet efter
sektor. Listen fortæller ikke, om der aktuelt er en FSV-kandidat ansat på den pågældende arbejdsplads.
Private virksomheder
Astra Zeneca
ALECTIA
Carl Bro
Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA)
Danica Pension
DSI: Dansk Sundhedsinstitut
Implement Healthcare
McKinsey
Medtronic Danmark A/S
Novo Nordisk A/S, Global Development
Novo Nordisk A/S, Strategic Pricing and Health Economics
Pharmakon
Rambøll Management
Willis I/S
Statslige institutioner
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus
Grønlands Selvstyre, Departementet for Sociale Anliggender
Lægemiddelstyrelsen
Professionshøjskolen, Metropol, Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed
Statens Seruminstitut
Servicestyrelsen
Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service
Sundhedsstyrelsen
Regioner
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Hovedstadens Psykiatri, Projektenheden for psykiatrisk rehabilitering
Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center København
Sundhedsøkonomi, Region Midtjylland
Kommuner
Esbjerg Kommune
Folkesundhed København
Københavns Kommunes Sundheds‐ og Omsorgsforvaltning, Sundhedsstaben
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Fredensborg Kommune, Sundhedsplanlægning og Udvikling
Fredensborg Kommune, Sundhedsafdelingen, Sundhedscentret
Frederiksberg Kommune
Gladsaxe Kommune
Gribskov Kommune
Hillerød Kommune
Høje Taastrup Kommune
Struer Kommune, Sundhedscenter Struer
Svendborg Kommune, Forebyggelsessekretariatet
Interesseorganisationer/NGO’er
BørneFonden
Danmarks Apotekerforening
Dansk Døve‐Idrætsforbund, Idrættens Hus
Hjerteforeningen
Kommunernes Landsforening
Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse og Dokumentation
Internationale organisationer
Robert Koch Institut, Berlin
UNAIDS HQ, Geneve
United Nations Population Fund
WHO, Health Metrics Network, Geneve
WHO, Regional Office for Europe
World Health Organization
Universitet
Afdeling for Socialmedicin, IFSV, Københavns Universitet
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, IFSV, Københavns Universitet
DTU, Fødevareinstituttet
Farmakologisk Institut, Københavns Universitet
Forskningsenheden for Epidemiologi, Syddansk Universitet
Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Institut for Human Ernæring, Biovidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet
Institut for idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Århus Universitet
Forskningsenheder ved hospitaler
Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bispebjerg Hospital
Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD), Rigshospitalet
Odense Universitetshospital, Forsknings og MTV‐afdelingen
Psykiatrisk Center Bispebjerg
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital
Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Rigshospitalet
Institut for Sygdomsforebyggelse, Region Hovedstaden
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