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PH.D. – EN KARRIEREVEJ FOR 
SYGEPLEJERSKER? 
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FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, 

SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 
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INDHOLDSSIDE      

AGENDA

Ph.d. uddannelsen
hvad er en ph.d.? 
hvordan får man tildelt en ph.d. grad? 
hvorfor? 
hvordan? 
hvortil? 
for hvem?

Særligt til dig, der overvejer en ph.d.

Særligt til dig, der har en medarbejder, der overvejer en ph.d.

Hvad med økonomien

Ph.d. – en karriereveje for sygeplejersker! 
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HVAD ER EN PH.D.?

• Ph.d. (latin: philosophiæ doctor) i folkemunde kaldet den lille 
doktorgrad. Graden har intet med filosofi at gøre! 

• En uddannelse

• En forskeruddannelse

• Bekendtgørelse fra Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser, den 27. august 2013

• https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152430

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152430
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HVAD ER EN PH.D. UDDANNELSE?

• Internationalt anerkendt forskeruddannelse

• En overbygning på kandidatuddannelsen

• Aktivt forskningsarbejde under vejledning 

• Forløb: tre års heltidsstudie
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PH.D. UDDANNELSEN OMFATTER

• Gennemførelse af et selvstændigt forskning 

• Udarbejdelse af ph.d. afhandling 

• Kurser svarende til 30 ECTS 

• Aktivt forskermiljø

• Seminarer og konferencer

• Undervisning og vejledning

• Samarbejde med anden forskerinstitution 

• Ophold i udlandet
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KRAV TIL OPTAGELSE PÅ PH.D. UDDANNELSEN

• Genial og original forskningside  projektbeskrivelse

• Erhvervet kandidatgrad – MPH accepteres oftest 

• Realistisk vejledergruppe (2-5 i alt) 

• Universitetet  træffer afgørelse 

• Institutionen (universitetet og/eller hospitalet) sikrer ressourcerne tilstede

• Gerne tidligere forskningserfaring (øgede krav)

• Gerne publikationer og formidling (øgede krav)

• Erfaringer inden for projektets område

• Et godt CV! 
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HVORDAN FÅR MAN TILDELT PH.D. GRAD?

• Har gennemført en ph.d. uddannelse ved et universitet

• Gennemført et videnskabeligt projekt 

• Forsvaret afhandling ved en offentlig forsvarshandling

• Udarbejdet som minimum 3 internationale, engelske  
videnskabelige artikler

• Forskningsindsats svarende til international standard
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VALG AF UNIVERSITET

Hvor bliver sygeplejersker typisk indskrevet? 

Typisk på de sundhedsvidenskabelige fakulteter

På følgende universiteter: 

• Københavns Universitet
• Syddansk Universitet
• Århus Universitet
• Ålborg Universitet
• Lunds Universitet

• Roskilde Universitetscenter
• Göteborg Universitet
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TIL DIG, DER OVERVEJER EN PH.D.

Hvad er din motivation? 

• Jeg vil gøre som så mange andre…

• Det er ”moderne”…

• Jeg vil gerne udfordres….

• Jeg vil gerne blive dygtigere….

• Jeg er nysgerrig på at blive klogere….

• Jeg har sat mig nogle mål….

• Jeg vil kvalificere mig til nye jobmuligheder….

• Jeg vil udvikle faget sygepleje….

• Jeg vil være en klinisk forsker…
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TIL DIG, DER OVERVEJER EN PH.D.

Overvejelser på det faglige plan:

• Skal du være forsker? 

• Skal du være sygeplejeforsker? 

• Er du detektiv? Nysgerrig? 

• Er du team-player, solist, konkurrencemenneske? 

• Hvor dygtig er du?  

• Ikke alle skal forske!

• Forskning er elitært – kun de dygtigste klarer sig og klarer sig godt
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Overvejelser på det personlige og private plan:

• Lystbetinget eller nødbetinget

• + 37 timers arbejdsuge i flere år

• Der vil være afsavn – i flere år

• Har du etableret dig? Er du ved det? børn, ægtefælde, huskøb, og 
husdyr…

• Hvor risikovillig er du?

• Gå en lang tur, gå i dit lønkammer – tid og ro til beslutningen
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SÆRLIGT FOR LEDERE

Du har som leder brug for sygeplejersker, der: 

• Er i stand til både at skabe, tilegne sig og søge ny viden

• Kan integrere ny viden om nye behandlingsmåder

• Kan oversætte forskning til klinisk relevans

• Kan formidle nationalt, internationalt, videnskabeligt 

For at kunne: 

• Fastholde, rekruttere kompetente, engagerede og nysgerrige sygeplejersker
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SÆRLIGT FOR LEDERE

Du skal som leder overveje:

• At ikke alle skal forske 

• At forskning er elitært – kun de dygtigste klarer sig, og klarer sig godt

• Ikke at sige ja med det samme – tiden og tid til overvejelse er en vigtig 
faktor

• Om det er den rigtige kandidat for dig, for jer, for afdelingen? 

• At ikke alle skal have en sygeplejerske med ph.d. grad – hvis det ikke 
er den rigtige person

• Hvor risikovillig du er? 

• Hvad med økonomien? 

• Hvad du vil med en sygeplejerske med ph.d. grad? 
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HVAD MED ØKONOMIEN? 

Udgifterne til ph.d.-studium vil typisk bestå af: 
• Løn til den ph.d.-studerende (cirka kr. 1,5 mio. for tre år)

• Uddannelsesafgift p.t. kr. 30.000,- per år (kr. 90.000 for tre år)

• Kurser, bøger, computer, programlicenser

• Konferencer, møder, udenlandsophold

• Udgifter til projektet - afhængig af type af projektets karakter – udstyr, 

materialer, analyser af prøver, transskribering, TAP løn, statistiker

• Publicering af artikler (open access) kr. ca. 30.000,-

• Udgifter til trykning af afhandling

• Evt. overhead

Dvs. oftest ikke under kr. 2 mio. i alt. 
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HVAD MED ØKONOMIEN? 

• Universitetet kræver en underskudsgaranti fra arbejdsgiver

• Ph.d. stipendier fra universitet (svært for sygeplejersker)

• Forskningsrådene (ofte kun som del af større projektbevillinger)

• EU (også ofte som del af større projektbevillinger) 

• En række mindre private fonde

• Lokale forskningspuljer i regionerne, på hospitalet,                             

på uddannelsesstedet

• Kursus i fondsansøgninger

• Konsultere en fundraiser 

• Fonde, som ofte giver til sygeplejersker

•Trygfonden 

•Helsefonden 

•Novo Nordisk fonden 

•Lundbeckfonden 

•Kræftens Bekæmpelse 

•Hjerteforeningen

•Gigtforeningen
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PH.D. – EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER
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Typiske karriereveje 

med ph.d. grad

Forskerkarriere

• Postdoc forløb

• Seniorforsker 

• Forskningsleder

• Professor

Uddannelseskarriere

Professionshøjskolerne

• Adjunkt

• Lektor

• Docent

Universiteterne

• Adjunkt

• Lektor

• Professor

Klinisk karriere

• Klinisk 

sygeplejespecialist

• Forskningssygeplejerske

• Senior 

sygeplejespecialist
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PH.D. – EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER!

• Spørgsmålstegnet er taget væk! 

• Ph.d. graden er en karrierevej for sygeplejersker

• Men ikke for alle 

• Økonomi – faglighed – samarbejde - forskningsmiljø

• Klare karriereveje mangler fortsat implementering

• Styrke sygeplejefagligheden

• Styrke patienters og pårørendes samlede 
behandlingsforløb
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Tak for jeres opmærksomhed
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