Center for Klinisk
Forskning og Forebyggelse

Praktikant til validering af selvvurderet social position og arbejde med sundhedsprofiler hos Center
for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) på Frederiksberg, efterår 2020
Brænder du for forskning i social ulighed i sundhed? Vil du arbejde med validering og surveymetoder i en regional
og national befolkningsundersøgelse? Så er du måske den praktikant, vi søger til efteråret 2020, hvor du har
mulighed for at blive en del af et forskningsprojekt om selvvurderet social position.
Sundhedsprofilen giver en løbende status for sundheden og sygeligheden i kommuner og region med vægt på
aktuelle sundhedsmæssige udfordringer. Den har til formål at danne grundlag for kommunernes og regionens
politik indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og spiller en vigtig rolle i regionens
rådgivningsforpligtelse over for kommunerne.
Sundhedsprofilen er forankret i et team på 5 personer i Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse på
CKFF. Det tværfaglige team bag sundhedsprofilen har især ekspertise inden for surveys, forebyggelse og
sundhedsfremme. Teamet arbejder i krydsfeltet mellem drift og forskning. Som praktikant bliver du en del af
sundhedsprofilteamet, hvor du vil få ansvaret for dine egne områder. Du får derved et indblik i, hvordan en
forskningsinstitution med fokus på folkesundhed fungerer som arbejdsplads og bliver en del af et
arbejdsfællesskab. Vi lægger vægt på godt arbejdsmiljø ved f.eks.at være sociale og kollegiale.
Typen af opgaver
Som praktikant i sundhedsprofilteamet vil du stifte bekendtskab med en lang række forskellige opgavetyper,
blandt andet spørgeskemaudvikling og drift af en stor befolkningsundersøgelse. Vi forventer, at din primære
opgave vil være at undersøge validiteten af et spørgsmål om selvvurderet social position, som ca. 36.000
personer har svaret på. Dette indebærer bl.a. at:
- Gennemføre kvantitative analyser, både i spørgeskemadata og registerdata på Danmarks Statistik
- Lave litteraturgennemgang af måling af selvvurderet social status og social ulighed i sundhed
- Være med til at skrive en videnskabelig artikel på baggrund af resultaterne.
Der kan evt. være mulighed for at fortsætte arbejdet og bruge data til et efterfølgende speciale.
Dine kvalifikationer
• Kandidatstuderende fra Folkesundhedsvidenskab, Statskundskab, Sociologi, Sundhedsfremme, Offentlig
Forvaltning, Human Ernæring eller lignende
• Har lyst til at bruge dit fags teorier og metoder i praksis
• Analytiske kompetencer og erfaring med kvantitative undersøgelser (især surveys)
• Kendskab til kvantitative valideringsmetoder
• Erfaring i anvendelse af statistikprogrammerne SAS, Stata, R eller SPSS
• Gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
• Positiv arbejdsindstilling og nemt ved at samarbejde
• Engageret, selvstændig og initiativrig
• Viden om social ulighed i sundhed er en fordel
Om os
I Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital bliver du en del af et forskningsmiljø
med højt til loftet, hvor du får indflydelse på egne opgaver og engagerede kolleger. CKFF’s ambition er at bidrage
til en sundere og bedre behandlet befolkning. Vi er et stærkt forskningscenter med ca. 100 medarbejdere fordelt
på 6 sektioner med stor tværfaglighed, herunder sygeplejersker, humanbiologer, folkesundhedskandidater,
ingeniører, læger og statistikere. Læs mere om centret på www.ckff.dk. Her finder du også information om
sektionen og sundhedsprofilen.
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Praktikophold
Du vil få kontorplads på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital i København.
Praktikperiodens præcise varighed og start kan tilpasses dit studies krav, men vi kræver, at det minimum skal
være af 8 ugers varighed for at få ordentligt udbytte af praktikken. Den ugentlige arbejdstid aftales nærmere.
Praktikken er ulønnet.
Ansøgningsprocedure
Send en kort ansøgning indeholdende:
• Motiveret ansøgning
• CV
• Karakterudskrift
Spørgsmål kan adresseres til forsker Marie Holm Eliasen (marie.holm.eliasen@regionh.dk, telefon 6170 0260)
eller teamleder Cathrine Juel Lau (cathrine.juel.lau@regionh.dk) i uge 17 fra kl. 13-15.
Ansøgningsfrist: 1.maj 2020. Du skal sende ansøgningen til følgende e-mail: sundhedsprofil@regionh.dk

