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Høringssvar fra Dansk Selskab for Folkesundhed vedrørende
kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med specialisering i intervention og evaluering.
Selskabet takker for muligheden for at afgive høringsvar.
Målgruppen for nye kandidatuddannelse er bachelorer såvel fra Folkesundhedsvidenskab som fra andre
samfundsvidenskabelige eller humanistiske fag, samt professionsbachelorer.
Der er ingen tvivl om at i har set rigtigt, når I vurderer at der er behov for kandidater, der kan udvikle,
implementere, og evaluere interventioner på et videnskabeligt og forskningsbaseret grundlag.
Selskabet er dog i tvivl om, hvorvidt der overordnet set er behov for endnu en kandidatuddannelse inden
for feltet. Uddannelsens fokus - intervention og evaluering - indgår jo i forvejen i eksisterende
kandidatuddannelser, såsom Folkesundhedsvidenskab, Statskundskab, Antropologi m.m.
Det efterhånden ret store antal forskellige kandidatuddannelser inden for samme område kan bidrage til at
aftagerne ikke kan vurdere kvaliteten af kandidaterne og derfor i stedet vælger ansættelse af kandidater fra
mere kendte uddannelser såsom cand.scient.pol., cand.oecon. m.m. Aftagerne vil antage, at disse
kandidater har de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med intervention og evaluering.
Det er vel i og for sig først inden for de sidste 2 – 3 år at kandidater i Folkesundhedsvidenskab for alvor har
bidt sig fast på arbejdsmarkedet og er blevet kendte nok til at et bredere aftagerfelt ved, at de også kan
arbejde med interventioner og evaluering. Der kan derfor være en risiko for, at I med etablering af den nye
kandidatuddannelse kommer til at svække de eksisterende kandidatuddannelser i
Folkesundhedsvidenskab.
Måske var det mere hensigtsmæssigt at tilrette den eksisterende kandidatuddannelse og styrke
markedsføringen af den?
På vegne af Dansk Selskab for Folkesundhed
Torben Jørgensen
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Ønskes yderligere uddybning kan henvendelse ske til en af nedennævnte:
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