
 

 
 
 

Forskningsårsstuderende til epidemiologisk forskningsprojekt 
om betydning af social ulighed i unges helbred og trivsel 
 
Skal du snart lave speciale og er du interesseret i epidemiologisk forskning, sociale determinanter 
for helbred og store datasæt? Så er dette måske noget for dig.  
 
På Statens Institut for Folkesundhed søger vi 1-2 forskningsårsstuderende fra 1. september 2023 og 
10 måneder frem til et projekt om betydning af sociale faktorer for unges helbred og trivsel. Det er 
også muligt at kombinere et praktikophold med efterfølgende specialeskrivning.  
 
Om projektet: 
Sociale omstændigheder hænger sammen med helbred og trivsel. Det ved vi især fra forskning 
blandt børn og voksne, mens vi har begrænset viden om aldersgruppen i midten - de unge (15-24 
år). Dette projekt består af to dele, et litteraturstudie og epidemiologisk undersøgelse.  
I den første del skal undersøges hvad vi ved fra litteraturen om måling af sociale indikatorer i 
netop denne aldersgruppe. Hvilke indikatorer er mest optimale og hvilke konceptuelle modeller, 
som forklaring på hvordan sociale faktorer påvirker trivsel og helbred blandt unge, er foreslået? 
Den anden del består af epidemiologisk arbejde, herunder statistisk modellering af et datasæt, 
der indeholder svar på en lang række parametre blandt 70.000 unge. Besvarelserne er koblet til 
information fra registre på de unge selv og også til fx forældres uddannelse og indkomst. Dette 
udgør alt i alt en longitudinel kohorte, som er den største blandt unge på verdensplan. De 
konkrete forskningsspørgsmål skal præciseres, men et eksempel kan være at undersøge hvordan 
unge med en kronisk sygdom som fx diabetes klarer sig gennem uddannelsessystemet og om der 
er forskel på dette ift. deres sociale baggrund. 
 
Din rolle: 
Du skal planlægge og gennemføre projektets to dele. Det er hensigten at identificere to 
studerende, som kan danne parløb og samtidig have sin egen specifikke del. Det er vigtigt at have 
lyst og flair og gerne konkret erfaring med at arbejde med store datasæt. Stringens i 
arbejdsmetode er et must. 
Den primære arbejdsplads vil være Statens Institut for Folkesundhed i København, og undervejs 
kan det være relevant at følge kortere kurser på Ph.d.-skolen. Statens Institut for Folkesundhed i 
København ligger centralt i København og du vil være en del af et rart og inspirerende 
arbejdsmiljø, med dygtige og engagerede kolleger. Der vil være mulighed for en eller flere 
ugentlige hjemmearbejdsdage, hvis det ønskes. 
 
Hvis du er interesseret i at blive forskningsårsstuderende hos os skal du inden 5. februar sende et 
kort CV inkl eksamensudskrift + interessetilkendegivelse til professor Janne Tolstrup på 
jest@sdu.dk. 
 
Mere om rammerne for forskningsåret her: 
https://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phdskolensundhedsvidenskab/undergraduate 
 


