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Baggrund og formål 
Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring og udvikling af Aalborg Universitets (AAU) uddannelser, 
udarbejdes der én gang årligt dimittendundersøgelser for de uddannelser, som står overfor selvevaluering 
det følgende år. AAU’s kvalitetssikringspolitik foreskriver, at alle uddannelser indenfor en treårig periode 
skal have gennemført dimittendundersøgelsen.  
 
Opdeling på campus og uddannelsesniveau 
Dimittendundersøgelsen opdeles efter campus; AAU Aalborg, AAU København og AAU Esbjerg og udar-
bejdes på uddannelsesniveau. Der skelnes således mellem bacheloruddannelse, professionsbachelor-
uddannelse, kandidatuddannelse og masteruddannelse (inkl. HD). 
 
For bacheloruddannelserne gælder det, at det udelukkende er bachelordimittender, der har taget en bache-
loruddannelse på AAU og ikke læser videre på en kandidatuddannelse på AAU eller et andet universitet, 
som indgår i rapporterne. Det vil sige, at besvarelserne i rapporterne for bacheloruddannelserne udelukken-
de udgøres af bachelordimittender, som ikke længere er i uddannelsessystemet1. 
 
Besvarelserne i rapporterne for professionsbachelor-uddannelserne udgøres af professionsbachelorer, som 
har færdiggjort deres uddannelse på AAU.  
 
Besvarelserne for kandidatuddannelserne udgøres af kandidatdimittender, som har taget deres kandidatud-
dannelse på AAU, og besvarelserne for masteruddannelserne udgøres af masterdimittender, som har fuld-
ført deres masteruddannelse på AAU.  
 
Dimittendundersøgelsen 2016 
Dimittendundersøgelsen 2016 er udarbejdet og gennemført af Karrierecentret, AAU, i samarbejde med 
AAU’s fire fakulteter. I 2016 er dimittendundersøgelsen gennemført på 79 uddannelser.  
 
Denne rapport er udarbejdet af Karrierecentret, AAU, og indeholder resultater for Kandidatuddannelsen i 
Medicin med industriel specialisering AAU Aalborg. Formålet med rapporten er at give den enkelte ud-
dannelses ledelse et indblik i konkrete resultater, der kan være nyttige for dem ift. videreudvikling/justering 
af uddannelsen. Det gælder f.eks. dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans i forhold til 
arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse og deres nuvæ-
rende beskæftigelse. Samtlige uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet får lignende rapporter 
inden for en treårig periode, hvorefter der udformes en samlet fakultetsrapport. Den næste samlede fakul-
tetsrapport udformes i efteråret 2016. 
 
Datagrundlag for Dimittendundersøgelsen 2016 
Dimittendundersøgelserne for alle AAU’s ordinære uddannelser er udført som en spørgeskemaundersøgel-
se, og i 2016 blev den udsendt til 2676 dimittender, som afsluttede deres uddannelse i årene 2012-2014, altså 
2, 3 og 4 år gamle dimittender. I alt besvarede 1491 dimittender spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svar-
procent på 56. 54 % (1447 stk.) gennemførte hele spørgeskemaet og 2 % (44 stk.) besvarede kun delvist.   
 
Datagrundlag for Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering 
Specifikt for Kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering dimitterede der i perioden 2012-
2014 104 kandidater, hvoraf 98 har haft mulighed for at deltage i dimittendundersøgelsen 2016. 65 ud af 
disse 98 kandidater valgte at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 66. Grundlaget for 
rapportens resultater stammer udelukkende fra data indhentet gennem spørgeskemaundersøgelsen. På 
grund af manglende kontaktoplysninger på nogle udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i 
undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. 

                                                      
1 Bachelorer, som har holdt pause undervejs i deres uddannelse kan imidlertid optræde som respondenter, 
som nu har taget en kandidatgrad på AAU. Disse dimittender indgår i rapporten for kandidatuddannelserne 
og ikke i rapporterne for bacheloruddannelserne. 
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Definitioner 
Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. ’Ved ikke’-svar og 
ubesvarede. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere 
kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %.  
 
Kontakt 
Ved yderligere forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: 

 
 

Bettina Spleth Bazuin 
Projektleder for Surveyenheden 

Tlf. 9940 7437 
Email: bsb@adm.aau.dk 

 

 
Vivi Fog Wogensen 

Projektmedarbejder i Surveyenheden 
Tlf. 9940 7431 

Email: viw@adm.aau.dk 
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1 VEJEN TIL FØRSTE JOB – FRA DIMISSION TIL FØRSTE 
JOB 

1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M. 

1.1.1 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-
se skulle føre til? – Før uddannelsens start (N=65) 

 

1.1.2 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-
se skulle føre til? – Undervejs i uddannelsen (N=65) 

 

1.1.3 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-
se skulle føre til? – Umiddelbart før jeg dimitterede (N=65) 
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1.1.4 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-
se skulle føre til? – Umiddelbart efter jeg dimitterede (N=65) 

 

1.1.5 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Universitetets fælles informationsmateriale (N=65) 

 

1.1.6 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Universitetets centrale studievejledning (N=65) 

 

1.1.7 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Karrierecentret (N=65) 
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1.1.8 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Uddannelsens eget informationsmateriale (N=65) 

 

1.1.9 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Uddannelsens egne studievejledninger (N=65) 

 

1.1.10 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Information via undervisere (N=65) 

 

1.1.11 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Information via Netværkscenteret/AAU-innovation/SEA (N=65) 
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1.1.12 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-
der? – Karrieredage på uddannelserne (N=65) 
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1.2 JOBSØGNING 

1.2.1 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (N=65) 

 

1.2.2 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? (N=53) 
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1.2.3 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Krydset med: Hvor lang tid gik der 
fra dimission, til du fik dit første job?  

 Jeg fik job, 
før jeg var 

færdig 
med ud-

dannelsen 

0-3 måne-
der 

4-6 måne-
der 

7-9 måne-
der 

10-12 må-
neder 

13-24 må-
neder 

Over 2 år I alt 

Inden påbegyndel-
sen af specia-
le/hovedopgave/BA
-projekt 

16,7% 10,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% - 9,4% 

Inden afleveringen af 
specia-
le/hovedopgave/BA
-projekt 

66,7% 45,0% 18,2% 50,0% 50,0% 25,0% - 43,4% 

Efter bestået afslut-
tende specia-
le/hovedopgave/BA
-projekt 

0,0% 40,0% 72,7% 50,0% 50,0% 75,0% - 41,5% 

Jeg har ikke søgt job 16,7% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 5,7% 

I alt 12 20 11 2 4 4 0 53 
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1.2.4 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med 
løntilskud)? (N=53) 

 

1.2.5 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med 
løntilskud)? Andet: 

• Jeg søgte uopfordret 
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2 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKT-
SAMARBEJDETS BETYDNING 

2.1.1 Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (N=65) 

 

2.1.2 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningspe-
rioden? (N=58) 

 

 

2.1.3 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Fordelt efter type af studie-
job. (N=58) 
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2.1.4 Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? 
(N=65) 

 

2.1.5 Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din 
uddannelse? (N=65) 

 

2.1.6 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde 
studiejob? (N=58) 

 

2.1.7 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du var i 
praktik? (N=21) 

 

2.1.8 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du samar-
bejdede med? (N=50) 
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2.1.9   Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (N=65) 

 

 

2.1.10 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Fordelt efter studieakti-
viteter 

2.1.10.1 Studiejob 

 

2.1.10.2 Praktik 

 

2.1.10.3 Projektsamarbejde 
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2.1.10.4 Udlandsophold 
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3 NUVÆRENDE JOBSITUATION 

3.1.1 Hvad er din nuværende jobsituation? (N=65) 
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4 FØRSTE JOB 

4.1.1 Har du efter endt uddannelse haft andre job end dit nuværende? (N=41) 

 

4.1.2 Har du forud for dit nuværende job været iværksætter/selvstændig på fuldtid? 
(N=16) 

 

4.1.3 Hvad er årsagen til, at du stoppede som fultidsiværksætter/-selvstændig? (N=1) 
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4.1.4 Hvor søgte du job? (N=28) 

 

4.1.5 I hvilken region lå din første arbejdsplads? (N=28) 
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4.1.6 Hvor søgte og hvor fik du dit første job? 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

Øvrige udland

Europa (ekskl. Norden)

Norden (ekskl. Danmark, men inkl.
Færøerne og Grønland)

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

4% 

4% 

4% 

4% 

7% 

21% 

57% 

11% 

11% 

18% 

32% 

39% 

50% 

64% 

Søgte job; Medicin med industriel specialisering (N=25)

Fik job; Medicin med industriel specialisering (N=28)
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5 NUVÆRENDE JOB 

5.1 JOBBETS RAMMER 

5.1.1 Hvor søgte du job, før du fik dit nuværende job? (N=41) 

 

5.1.2 I hvilken region ligger din arbejdsplads? (N=41) 
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5.1.3 Hvor søgte og hvor fik du dit nuværende job? 

 
0% 20% 40% 60%

Øvrige udland

Europa (ekskl. Norden)

Norden (ekskl. Danmark, men inkl.
Færøerne og Grønland)

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

2% 

5% 

2% 

5% 

5% 

7% 

56% 

17% 

10% 

15% 

20% 

22% 

41% 

54% 

59% 

Søgte job; Medicin med industriel specialisering (N=39)

 Fik job; Medicin med industriel specialisering (N=41)
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5.1.4 Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? (Hvis du har mere end et job 
samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, er mest relevant i forhold til 
din uddannelse) (N=41) 

 

5.1.5 Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er 
ansat i? (N=41) 

 

5.1.6 Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (N=41) 
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5.1.7 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (N=41) 
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5.1.8 Hvilken type virksomhed arbejder du i (Privatansatte)? (N=31) 
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5.1.9 Hvilken type virksomhed arbejder du i? (Privatansatte) Andet:  

• Healthcare sector 
• Medtech company 

5.1.10 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) (N=4) 

 

5.1.11 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Statsansatte) Andet:  

• Vaccineproduktion 
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5.1.12 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Ansatte i Region) (N=6) 
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5.2 JOBBETS INDHOLD 

5.2.1 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? (N=41) 
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5.2.2 Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? Fordelt efter sektor  

5.2.2.1 Offentlig (Ansatte i Stat, region og kommune) 
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5.2.2.2 Privatansatte 
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5.2.3 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? 

·     AC-fuldmægtig 
·     Adjunkt 
·     Akademiker 
·     Analyst, RWES & HEOR 
·     Biomediciner 
·     Business Development Manager 
·     Clinical research associate 
·     Clinical research associate 
·     Clinical Research Associate 
·     Clinical Research Associate 
·     Clinical trial manager 
·     Fagudvalgansvarlig 
·     Food Scientist 
·     Forskningsassistent 
·     GMP ansvarlig 
·     Head of Business Development 
·     Health Economist 
·     Health Economist 
·     International Trial Manager 
·     Junior Regulatory Associate 
·     Key account manager 
·     Management konsulent/analytiker 
·     Pharmacovigilance Advisor 
·     Postdoc 
·     QA 
·     QA Professional 
·     QA professional 
·     QA Professional/QA Release Engineer 
·     Regulatorisk og StartUp Specialist 
·     Research assistant 
·     Safety Scientist 
·     Senior Global Project Manager 
·     Senior Global projekt manager 
·     Service Manager 
·     Specialist 
·     Sundhedsøkonom 
·     Sundhedsøkonom 
·     Videnskabelig assistent 
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5.2.4 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? 

·     Afdeling for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland 
·     Ambu 
·     Amgros I/S 
·     Amgros, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) 
·     Arla Foods amba 
·     AstraZeneca AB 
·     Bioclinica 
·     Bioclinica 
·     CompuGroup Medical Denmark A/S 
·     CytoTrack ApS 
·     Gumlink A/S 
·     H. Lundbeck As 
·     IMS Health 
·     Leo pharma 
·     LEO Pharma A/S 
·     Lundbeck 
·     Nordic Bioscience 
·     Nordic Bioscience A/S 
·     Novo Nordisk 
·     Novo Nordisk 
·     Novo Nordisk 
·     Novo nordisk 
·     Novo Nordisk A/S 
·     Orifarm Generics A/S 
·     PAREXEL 
·     Parexel Danmark 
·     PAREXEL International A/S 
·     PPD (pharmaceutical product development) 
·     Quintiles 
·     Region hovedstadens psykiatri 
·     Regionshospital Nord 
·     Skive Tekniske Skole 
·     Statens Serum Institut 
·     Sygehusapoteket 
·     Aalborg Universitet 
·     AAU 

 
  



Dimittendundersøgelse for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2016 

rapport for Kandidatuddannelsen i medicin med industriel specialisering AAU    
Aalborg 

 Side 31 

5.2.5 Ligger dit nuværende job inden for akademisk overenskomst/akademisk stillings-
kategori? (N=41) 

 

5.2.6 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende 
job? (N=41) 

 

5.2.7 Jobbet ligger også i forlængelse af… (N=41) 
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6 VURDERING AF UDDANNELSENS KVALITET OG AN-
VENDELIGHED 

6.1 UDDANNELSENS ANVENDELIGHED 

6.1.1 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig til dit arbejdsliv? (N=65) 
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6.2 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER 

6.2.1 Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig gennem dit studium?  (N=65) 
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6.2.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som 
du har med dig fra dit studium.  

• General problem solving, interdisciplinary project management and communication 
 

• evnen til hurtigt at sætte mig ind i ny viden/tilegne mig ny viden. 
Evnen til at arbejde projektorienteret  
Evnen til at sætte forsøg op 
 

• Evnen til at samarbejde 
Generalistviden 
 

• Analytical skills, PBL, Project management 
 

• Evnen til at samarbejde og udnytte de enkelte individers styrker til at opnå det bedste resultat 
 
Evnen til at formidle problemstillinger og - løsninger både skriftligt og mundtligt på højt ni-
veau 
 
Evnen til at opsøge viden 
 

• Relevant teoretisk viden 
Relevant praktisk erfaring  
Problemorienteret projekterfaring 
 

• projektorienteret tilgang 
samarbejde 
projekterfaring 
 

• Sundhedsøkonomiske kompetencer 
Evnen til at prioritere og tilegne mig mig relevant viden 
Lægemidfaglig ekspertise (tværfaglig ekspertise) 
 

• Arbejde problemløsende 
Arbejde sammen med mange personligheder 
tilegenelse af ny viden 
 

• Evnen til samarbejde/teamarbejde 
De faglige kompetencer 
Udarbejde en stor skriftlig opgave 
 

• Evnen til at kunne arbejde projektorienteret 
Evnen til at kunne analysere 
Teoretisk bagage 
 

• - Relevant faglig viden 
- Evnen til at arbejde problemorienteret  
- Evnen til at arbejde i grupper 
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• Evnen til at samarbejde, laboratorie færdigheder, løsnings-orienteret 
 

• Struktureret tilgang til løsning af problemstillinger  
 
Tværfagligt samarbejde, arbejde på tværs af faggrupper, kommunikation med forskellige 
faggrupper  
 
Projektledelse 
 

• Forståelse for sundhedsvæsenets opbygning og sektorperspektiv, herunder forståelsen for at 
forvaltning og at man som administrativ medarbejder i sundhedssektoren har mange interes-
senter.  
 
Tværfagligt samarbejde og projektorienteret arbejde. 
 
At analysere og kvalitetsudvikle med et samfundsperspektiv for øje. 
 

• Evnen til at arbejde problemorrienteret. 
 
Evnen til hurtigt at sætte mig ind i nye ting. 
 
Evnen til at arbejde i gruppe. 
 

• Laboratorieerfaring 
Evnen til problemløsning 
evnen til at samarbejde 
 

• tværfagligt samarbejde 
struktureret arbejdsgang 
selvstændigt arbejde 
 

• Projektarbejde 
At kunne arbejde tværfagligt 
Idegenerende 
 

• Samarbejde 
Teori 
Problemløsning 
 

• Høj teoretisk viden med god forståelse for fagspecifikke metoder. Tillært omstillingsevne 
sammenkoblet med gode problemløsningsredskaber. Evnen til hurtigt at indgå en projekt-
gruppe, og kunne tage styring i krævende situationer. 
 

• Arbejde struktureret, arbejde med/i grupper, overholde deadlines 
• Overbliksskabende 

Løsningsorienteret 
Proaktiv 
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• Samarbejde, evnen til at kunne sætte sig ind i nye emner og vide, hvor man kan finde viden, 
samt evnen til at inddele og arbejde struktureret. 
 

• GCP, problembaseret læring, projekt(gruppe)arbejde 
 

• Evnen til at identificere problemer og løse dem med evidence 
 
En overordnet bred forståelse for beslutningstagen i sundhedssystemer 
 

• Projektarbejde 
Statistik 
Litteratursøgning og erhvervelse af ny viden 
 

• Problemløsning, planlægning, gmp viden 
 

• Gruppearbejde, engelsk færdigheder, ? 
 

• Problemorientering og løsning 
projekt samarbejde 
Bred faglig viden 
 

• - Jeg har lært at lære (hurtigt). 
 
- Jeg er blevet god til at adaptere mig til forskellige arbejdsmiljøer og opgaver. 
 
- Jeg har lært at tænke i mønstre, men samtidig holde en innovativ tilgang til disse tankemøn-
stre. 
 

• I forhold til mit tidligere job har det været skriftlig formidling, viden fra projektarbejde her-
under hvordan et studie tilrettelægges og udføres, og statistisk analyse. 
 

• samarbejdsvillighed/vidensdeling 
problemløsningsorientation 
fokuseringsevne 
 

• Medicinsk terminologi, forståelse for et lægemiddels livscyklus, akademisk engelsk 
 

• Evnen til at tilegne ny viden, 
Arbejde selvstændigt 
arbejde løsningsoritenteret 
 

• Sproglig kompetencer, forstå ny viden, arbejde med deadlines 
 

• Samarbejde på tværs 
Relevante metodiske værktøjer 
Tværfakultært samarbejde 
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• Projektledelse 
Viden om og forståelse for regler og love indenfor klinisk forskning 
Dataanalyse 
 

• Projektorienteret/problemløsende arbejde 
 
Evne til at opsøge ny viden og kunne sætte mig hurtigt ind i nye problemstillinger 
 
Skriftlig formidling på både dansk og engelsk 
 

• God skriftlig formidling  
Evnen til at tilegne mig viden 
Teoretisk viden 
 

• Tilegne ny viden 
Akademiske kompetencer (fag relevant viden) 
Gruppearbejde 
 

• Projektorienteret 
Samarbejde 
 

• Analytisk tilgang til problemstillinger 
Medicinsk forståelse og sprog 
Samarbejde 
 

• 1. Baggrundsviden om kroppen 
2. Viden om elementerne i og omkring klinisk forskning  
3. Problemløsende og fokus på kvalitetssikring 
 

• Samarbejde 
Problemløsende 
formidling 
 

• - STRUKTURERING AF PROJEKTARBEJDET OG ARBEJDET MED FRISTER 
- HURTIG LÆSNING AF VIDENSKABELIGE ARTIKLER OG VALG AF DE MEST RELE-
VANTE 
- BIOSTATISTIK 
 

• faglige kompetencer inden for medicin 
tværfagligt samarbejde 
problemorienteret tilgang 
 

• Faglighed, samarbejdsevne og akademiske kompetencer 
 

• Gaining new knowledge  
Working in a team 
Having an opinion in a team 
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• teamwork 
academic research and quality 
problem solving 
 

• En generel forståelse for udvikling og markedsføring af lægemidler 
 
Evnen til at arbejde projektorienteret og i grupper 
 
Højt niveau af akademiske kompetencer, herunder at tilegne mig viden om nye områder hur-
tigt og formidle i skrift og tale 
 

• Kritisk sans i forhold til videnskabelig data 
 
Praktisk erfaring med forskning 
 
Evnen til at oparbejde et internationalt netværk 
 

• Projekt- og gruppearbejde 
Faglihed 
Problemløsende 
 

• At arbejde projektorienteret, problemløsende og tværfagligt 
 

• 1. Projektarbejde 
2. Praktikerfaring  
3. Gruppearbejde 
 

• The combination of classic academic skills and the competences acquired from team and pro-
ject work 
 

• problemløsning, analytisk sans, at være kritisk 
 

• Længerevarende projektarbejde har rustet mig til at håndtere at forskningsprojekter sjældent 
forløber som planglagt. Projektrapporter, der blev skrevet i artikelform og på engelsk har gi-
vet mig gode kompetencer til at skrive videnskabelige artikler. 
 

• Fagspecifikke kompetencer 
Tværfagligt samarbejde  
Praktikophold!!! 
 

• Gruppearbejde, at arbejde projektorientereret og den faglige kombination af medicin og mar-
ket access, 
 

• Projektledelse 
Problemorienteret læring 
Artikelskrivning 
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• Problemorienterer læring 
Projektarbejde 
Faglig forståelse 

 
  



Dimittendundersøgelse for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2016 

rapport for Kandidatuddannelsen i medicin med industriel specialisering AAU    
Aalborg 

 Side 40 

6.2.3 Hvilke af disse kompetencer har du i nogen/høj grad oplevet er blevet efterspurgt 
på arbejdsmarkedet? (N=65) 
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6.2.4 Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? 
(N=27) 

 

6.2.5 Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? 
Andet: 

• Dutch in my case too, though less than the ones above. 
• Norsk og Svensk 
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6.2.6 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Generel kulturforståelse

Generel forretningsforståelse

At kunne arbejde kreativt og innovativt

IT-færdigheder

Relevant viden om projektledelse

Evnen til at arbejde tværfagligt

Fremmedsprogsfærdigheder

Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde

Relevant praktisk viden inden for mit fagområde

Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper

Evnen til at formidle mundtligt

Relevante metodiske færdigheder inden for mit
fagområde

Evnen til at arbejde problemløsende

Evnen til arbejde projektorienteret

Evnen til at formidle skriftligt

Evnen til at tilegne mig ny viden

Evnen til at arbejde selvstændigt

Evnen til at analysere

Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines

40% 

26% 

63% 

58% 

65% 

86% 

82% 

99% 

81% 

73% 

89% 

93% 

96% 

100% 

97% 

100% 

90% 

97% 

95% 

14% 

17% 

20% 

26% 

32% 

42% 

42% 

49% 

51% 

51% 

58% 

60% 

60% 

62% 

65% 

65% 

66% 

69% 

72% 

Efterspurgte; Medicin med industriel specialisering (N=65)

Tilegnede; Medicin med industriel specialisering (N=65)
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6.2.7 Kompetencegabet (forskel mellem andel af i nogen/høj grad tilegnede og efter-
spurgte kompetencer) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Generel forretningsforståelse

Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper

Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines

Evnen til at arbejde selvstændigt

Generel kulturforståelse

Evnen til at analysere

Relevant praktisk viden inden for mit fagområde

Evnen til at formidle mundtligt

Evnen til at formidle skriftligt

IT-færdigheder

Relevante metodiske færdigheder inden for mit
fagområde

Relevant viden om projektledelse

Evnen til at tilegne mig ny viden

Evnen til at arbejde problemløsende

Evnen til arbejde projektorienteret

Fremmedsprogsfærdigheder

At kunne arbejde kreativt og innovativt

Evnen til at arbejde tværfagligt

Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde

9% 

22% 

23% 

24% 

26% 

28% 

30% 

31% 

32% 

32% 

33% 

33% 

35% 

36% 

38% 

40% 

43% 

44% 

50% 
Medicin med industriel specialisering
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6.2.8 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at 
imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (N=65) 
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6.2.9 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at 
imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Andet: 

• Bedre forhold for os der gerne ville i praktik og støtte fra uni 
• Mere matematik, statistik og kemi for mit vedkommende 

6.2.10 Har du yderligere kommentarer til, hvordan uddannelsen bedre kunne have rustet 
dig til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet?  

• My feeling is that the MedIS education in many ways fit the demands of the pharma and 
medical device industry very well. I have a feeling though that more business oriented as-
pects including a bit of basic law and economics could be included as well. 
 

• Mulighed for længere praktikophold, som kunne stå alene uden at man skulle aflevere pro-
jekt under praktikopholdet. 
Generelt mangel på flexibilitet ifht. studieordningen. 
 

• Undervisning i de mere centrale laboratorieteknikker indenfor faget, samt hvordan man bru-
ger  

• dem, fra starten (optimeringsstrategier). 
 

• Jeg kunne godt have brugt en bedre forståelse for prissætning og udvikling a medicin. 
 
Mere case arbejde med eksterne undervisere fra private virksomheder 
 

• Lade medis blive en ingeniør uddannelse, hvor de grundlæggende naturvidenskabelige fag 
styrkes. Kunne med fordel erstatte en del af de kliniske øvelser og anatomi undervisningen. 
 

• Det er oplagt, at os fra translationel medicin kommer til at arbejde for en CRO. Vi har haft 
meget teoretisk undervisning om denne type arbejde (kvalitetssikring), men jeg føler mig ikke 
rustet til at varetage et sådant job, da jeg kun føler jeg har teoretisk viden herom. 
 

• Have større fokus på praktik og kontakt til relevante virksomheder. 
 

• Der var for lidt samarbejde med eksterne virksomheder mht praktikophold mm - uden det 
nødvendigvis skulle udmunde i et projekt som skulle afleveres. Et praktikophold hvor man 
kunne opleve det at være i en virksomhed. 
 

• Undervisning i GMP (good manufacturing practice) 
 

• MANGE WORKSWOPS I MATLAB, STATA/SPSS ETC 
 

• Jeg synes der var et godt niveau ift. Karriererådgivning og karrierearrangementer. Flere in-
teraktioner med erhvervsliv kunne være godt. 
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• De studerende skal klædes bedre på til at komme på arbejdes markedet. Flere relevante cases, 
gæste forelæsning. Praktik samt samarbejde med virksomhederne skal vægtes på lige fod 
med teori 
 

• Mere fokus på de områder som afspejler mulige jobs efter endt uddannelse, feks mere under-
visning i arbejdsprocesser forbundet med regulatoriske processer, godkendelsesprocedurer 
for nye lægemidler osv. Samt forståelse af hvem der bestemmer hvordan lægemidlerne an-
vendes i dk og hvilke parametre der spiller ind. 
 

• I mit tilfælde har det vigtigste helt klart været mit praktikophold. Havde det ikke været for 
det, havde jeg ikke været i job med fuld løn 6 måneder inden jeg dimitterede (til tiden)! 
 

• En bedre forståelse for erhvervslivet. Igennem hele uddannelsen fik vi at vide, at det ikke var 
klar defineret hvilke jobs vi kunne få. Nu - 2 år senere - har jeg fundet ud af, at det ER klart 
defineret, hvor vi passer ind i erhvervslivet. Det ville have været brugbart at se den bro tidli-
gere. 
 
Mere undervisning i market access. Jeg har en kandidatgrad i market access, men selve mar-
ket access processen (launch strategy, roll-out, applications, reimbursement) vidste jeg særlig 
meget om da jeg ar færdig 
 

• Der bør være meget mere fokus på projekt management - PMP / prince2 certificeringskurser. 
Det er et must hvis uddannelsen skal kunne leve op til sit potentiale 
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6.2.11 Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæf-
tigelse og videre uddannelse er: (N=65) 

 

6.2.12 Min erfaring med at arbejde ud fra PBL-Aalborgmodellen gør, at jeg i min beskæf-
tigelse og videre uddannelse er: Andet: 

• Løsningsorienteret 
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7 OPLYSNINGER OM IVÆRKSÆTTERE/SELVSTÆNDIGE 
 

En dimittend fra kandidatuddannelsen i Medicin med industriel specialisering er iværksætter. 
Dimittenden startede som iværksætter før kandidatuddannelsen var afsluttet. Dette på baggrund 
af en god idé, og en drøm som skulle realiseres. Der er over 10 ansatte i virksomheden, og indtæg-
ten suppleres ikke med andre indtægtskilder. Dimittenden har ikke haft andre jobs.  
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8 OPLYSNINGER OM FULDTIDSUDDANNELSE 

8.1.1 Hvilken uddannelse er du indskrevet på? (N=19) 

 

8.1.2 Hvilket universitet er du indskrevet på? (N=19) 

 

8.1.3 Hvilket universitet er du indskrevet på? Andet: 

• Ghent University, Belgium 
• DTU 
• Danmarks Tekniske Universitet 
• Universitetet i Oslo 
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8.1.4 Har du været i arbejde i perioden mellem din kandidatuddannelse på Aalborg Uni-
versitet og din nuværende uddannelse? (N=19) 
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9 LEDIGHED 

9.1.1 Er du aktiv jobsøgende? (N=4) 

 

9.1.2 Hvor har du søgt job?  (N=3) 
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9.1.3 Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (N=3) 

 

9.1.4 Har du været i job efter endt uddannelse (herunder job med løntilskud, vikariat 
mv.)? (N=4) 
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10 DATAGRUNDLAG 

10.1.1 Samlet status 
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