
 

OKTOBER 2013 
REGION HOVEDSTADEN 
 

BEHOVET FOR 
VELFÆRDSUDDANNEDE I 
REGION HOVEDSTADEN 
RAPPORT  

 

   

 
 





 

 

OKTOBER 2013 
REGION HOVEDSTADEN 

BEHOVET FOR 
VELFÆRDSUDDANNEDE I 
REGION HOVEDSTADEN 
RAPPORT  

 

  

 ADRESSE COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk  

PROJEKTNR.  

DOKUMENTNR. 1 

VERSION b 

UDGIVELSESDATO 4. november 2013 

UDARBEJDET hle 

KONTROLLERET Pos/mho 

GODKENDT hle  





  
BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN 

 

5 

INDHOLD 

1 Indledning 1 

1.1 Baggrund og formål 1 

1.2 Metode og datagrundlag 3 

1.3 Rapportens opbygning 11 

2 Konklusioner 12 

2.1 Overordnede konklusioner 12 

2.2 Delkonklusioner 15 

3 Overordnede udviklingstendenser og 

rammebetingelser 21 

3.1 Indledning 21 

3.2 Overordnede tendenser 21 

3.3 Den demografiske udvikling 23 

3.4 De organisatoriske, politiske og økonomiske 

rammebetingelser 25 

3.5 Den teknologiske udvikling 29 

3.6 Udviklingen i brugernes forventninger og krav 30 

4 Fremskrivningerne 33 

4.1 Indledning 33 

4.2 Bioanalytikere 34 

4.3 Ernæring og sundhed 41 

4.4 Ergoterapeuter 46 

4.5 Fysioterapeuter 51 

4.6 Jordemødre 57 

4.7 Radiografer 62 

4.8 Social- og sundhedsassistenter 68 

4.9 Social- og sundhedshjælpere 73 

4.10 Sygeplejersker 79 

4.11 Lægesekretærer 85 



   
6 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN 

 

4.12 Sundhedsservicesekretærer 91 

 

BILAG 

Bilag A Litteraturliste 

Bilag B Metode og datagrundlag 

Bilag C Tilbagetrækningsreformen 

 



  
BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN 

 

1 

1 Indledning 

 

Indhold Denne rapport indeholder resultaterne af en fremskrivning af udviklingen i udbud-

det af og efterspørgslen efter velfærdsuddannede i hovedstadsområdet i perioden 

frem til 2023. 

Analysen er gennemført af COWI A/S i perioden maj 2013 til og med oktober 

2013. 

1.1 Baggrund og formål 

Baggrund Sundhedsvæsenet gennemgår i disse år store forandringer som følge af ændringer i 

dels de økonomiske, organisatoriske og teknologiske rammebetingelser og dels i 

befolkningens alderssammensætning og sygdomsmønstre. I de kommende år vil 

antallet af ældre og kronikere fortsat stige. Samtidigt vil nye behandlingsmetoder 

gøre det muligt at behandle endnu flere sygdomme og øge både den generelle leve-

tid og levetiden blandt personer med kroniske sygdomme. Stigningen i middelleve-

tiden kan imidlertid betyde, at flere og flere ældre vil komme til at opleve flere og 

mere komplekse sygdomme fremover. Den øgede vægt på forebyggelse og rehabi-

litering vil dog alt andet lige forskyde det tidspunkt, hvor de ældre bliver ramt af 

sygdom og får behov for behandling og pleje sammenlignet med i dag. Til gengæld 

vil sundhedsvæsenet opleve, at fremtidens patienter på den ene side vil være langt 

mere velinformerede end i dag og stille højere krav til sundhedsvæsenet, mens de 

på den anden side samtidigt i højere grad vil være parat til at tage medansvar for 

eget helbred og behandling. 

 De mange forandringer og det øgede pres på de offentlige udgifter vil betyde, at 

sundhedsvæsenet også i de kommende år kan imødese nye krav og udfordringer 

med betydning for både organiseringen af sundhedsvæsenet og bemandingen af de 

sundhedsfaglige opgaver, herunder fordelingen mellem de enkelte faggrupper.  

Mål Med det mål at få tilvejebragt et kvalificeret og fælles afsæt for at kunne drøfte 

forventede fremtidige kompetence- og uddannelsesbehov på sundhedsområdet til 

brug for videre politiske og ledelsesmæssige drøftelser i Region Hovedstadens or-
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ganisation har Region Hovedstaden igangsat en analyse af behovet for velfærdsud-

dannede i hovedstadsområdet.  

Formål Formålet med analysen er at udarbejde forskellige scenarier for udviklingen i 

udbuddet og efterspørgslen efter udvalgte faggrupper inden for velfærdsområdet i 

de kommende ti år i hovedstadsområdet. 

 Scenarierne viser, hvad der vil ske med udviklingen i behovet for de enkelte 

faggrupper, hvis vi antager, at udbuddet og efterspørgslen efter den enkelte fag-

gruppe følger en bestemt udvikling. Da det især er udviklingen i efterspørgslen, det 

er særligt svært at spå om, udarbejdes der flere forskellige scenarier herfor. 

 Udbuddet er omvendt langt hen af vejen givet, idet de personer, der indgår i 

arbejdsstyrken i de kommende ti år, er født i dag og dermed en kendt størrelse. 

Usikkerheden beror primært på tilgangen til uddannelserne, hvorfor det er den fak-

tor, der udgør en variabel i nogle af scenarierne.  

Formålet med analysen er endvidere at belyse, hvilken effekt en række udvalgte 

tiltag såsom reduktion af sygefraværet og omfanget af deltid samt tilbagerekrutte-

ring af de personer, der har forladt faget, vil have på udbuddet af velfærdsuddanne-

de og dermed på eventuelle ubalancer mellem udbud og efterspørgsel.  

Faggrupper Analysen omfatter følgende faggrupper: 

› Bioanalytikere  

› Ernæring og sundhed 

› Ergoterapeuter 

› Fysioterapeuter 

› Jordemødre 

› Radiografer 

› Social- og sundhedsassistenter  

› Social- og sundhedshjælpere  

› Sygeplejersker  

› Lægesekretærer 

› Sundhedsservicesekretærer 

  

Baggrunden for at vælge disse faggrupper er bl.a., at det primært er disse faggrup-

per, der, når vi ser bort fra lægerne, løfter sundhedsopgaverne overfor borgerne. 

Det er derfor overordentligt vigtigt, at der dels er et tilstrækkeligt antal af disse 

faggrupper, og at de har de rette kompetencer samt, at deres kompetencer bruges, 

hvor det giver mest værdi. På den måde kan der skabes det bedst mulige grundlag 

for, at borgerne i hovedstadsområdet også i fremtiden kan tilbydes de bedst mulige 

sundhedsydelser for pengene. 
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1.2 Metode og datagrundlag 

Analysen er baseret på følgende seks hovedaktiviteter: 

 

 

I det følgende beskrives de enkelte aktiviteter kort. For en mere udførlig beskrivel-

se henvises til Bilag B. 

Den anvendte metode og fremgangsmåde er den samme, som er anvendt i forbin-

delse med analysen af behovet for velfærdsuddannede i henholdsvis Region 

Midtjylland (Region Midtjylland 2012), Region Nordjylland (Region Nordjylland 

2010 og Region Nordjylland 2013), og resultaterne er dermed sammenlignelige 

med resultaterne af disse to analyser.  

1.2.1 Desk research 

Formål Formålet med denne aktivitet har været at opnå en indsigt i de forskellige 

udviklingstendenser, der præger sundhedssektoren i disse år, og den betydning de 

har for udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter velfærdsuddannede generelt 

og for de enkelte faggrupper mere specifikt. 

Datagrundlag Desk researchen er baseret på en gennemgang af nyere relevante publikationer, 

artikler mv. I Bilag A findes en oversigt over den litteratur, der er gennemgået i 

forbindelse med analysen. 

Resultaterne Resultaterne af desk researchen er bl.a. anvendt som input til fastlæggelsen af et af 

de udarbejdede scenarier, jf. beskrivelsen af de enkelte scenarier neden for. Resul-

taterne er endvidere indeholdt i kapitel 3, der indeholder en gennemgang af de fak-

torer, som kan komme til at påvirke udbuddet og efterspørgslen efter velfærdsud-

dannede inden for sundhedsområdet generelt i de kommende år.  

1.2.2 Interview med fagpersoner 

Formål Formålet med interviewene har været at indhente relevante fagpersoners viden om, 

hvilke tendenser der vil komme til at præge sundhedsvæsenet i de kommende år, 

herunder forventet udvikling i efterspørgslen efter de enkelte faggrupper.  
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Datagrundlag Der er gennemført i alt to gruppeinterviews og 18 telefoninterviews med 

repræsentanter for arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og arbejdstagerorganisa-

tioner. Organisationerne har selv udpeget de personer, der er gennemført interview 

med. I bilag B findes en detaljeret oversigt over interviewede personer.  

De interviewede omfatter alle personer, som har en eller anden ledelsesmæssig rol-

le i forhold til den organisation, de repræsenterer. Udsagnene fra den enkelte vil 

således i høj grad være dækkende for organisationens holdning til området – om 

end der ikke kan ses bort fra, at der samtidigt i et eller andet omfang er tale om 

subjektive vurderinger.  

Resultaterne Resultaterne af interviewene er ligesom resultaterne af desk researchen medtaget 

som input til fastlæggelsen af et af de udarbejdede scenarier, jf. beskrivelsen af 

scenarierne neden for, og er ligeledes medtaget i kapitel 3.  

1.2.3 Analyse af den historiske udvikling 

Formål Formålet med analysen af den historiske udvikling har været at beskrive, hvordan 

udviklingen i udbuddet af og efterspørgslen efter de enkelte faggrupper har udvik-

let sig de sidste ti år i hovedstadsområdet.  

For hver enkelt faggruppe vises udviklingen i: 

› Arbejdsstyrken, dvs. det samlede udbud af arbejdskraft i regionen 

› Antallet af beskæftigede med bopæl i regionen, herunder også de personer, 

der arbejder uden for regionen 

› Antallet af arbejdspladser i regionen, dvs. antallet af beskæftigede med ar-

bejdssted i regionen. 

› Ind- og udpendling til og fra regionen 

› Andelen af ledige 

› Alderssammensætningen blandt de beskæftigede i regionen 

› Erhvervsfrekvensen, dvs. andelen af den enkelte faggruppe, som enten er i 

beskæftigelse eller ledig, dvs. i arbejdsstyrken, og som er mellem 16-66 år 

› Tilgangen til og fuldførelsen af den pågældende uddannelse 

›  

Analysen af den historiske udvikling er baseret på registerdata fra Danmarks Stati-

stik, Undervisningsministeriets databank og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-

database
1
.  

De nyeste offentlige tilgængelige data fra Den Registerbaserede Arbejdsstyrke Sta-

tistik (RAS), som vi har adgang til via forskermaskinen, er opgjort ultimo novem-

                                                   
1 Beskæftigelsesministeriets DREAM-database er en forløbsdatabase baseret på data fra 

Beskæftigelses-, Velfærds- og Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Ind-

vandrere og Integration samt AMFORA. Databasen omfatter i den version, der er anvendt 

her, hele den danske befolkning fra 2008 og frem. Arten af ydelse angives ugevis for hver 

enkelt person. Databasen ajourføres kvartalsvis tre måneder forskudt og er således hel unik 

med hensyn til aktualitet. 

Datagrundlag  
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ber 2011
2
. Vi har suppleret med data for 2012 DREAM-databasen således, at den 

historiske udvikling afspejler udviklingen frem til i dag.  

Resultatet af denne aktivitet indgår i kapitel 4 i form af figurer og tekst og er end-

videre medtaget som input i forbindelse med fastlæggelsen af alternativscenariet 

for de enkelte faggrupper. 

1.2.4 Fremskrivning af udbuddet af og efterspørgslen 

efter velfærdsuddannede 

Afgrænsning De fremskrivninger, der er foretaget i denne rapport, har karakter af tekniske 

fremskrivninger, hvor udbud og efterspørgsel er fremskrevet uafhængig af hinan-

den.  

Tekniske fremskrivninger af denne type må ikke opfattes som prognoser for den 

mest sandsynlige udvikling i hovedstadsområdet, men alene som beregningstekni-

ske redskaber, der kan vise, hvordan behovet for velfærdsuddannede i hovedstads-

området vil udvikle sig under forskellige antagelser om ’hvad nu hvis’. Hermed 

opnås et grundlag for at sætte aktivt ind, så potentielle fremskrevne ubalancer ikke 

bliver en realitet, og et billede af, hvordan situationen vil se ud under forskellige 

antagelser om udviklingen i enten udbuddet eller efterspørgslen. 

Fremskrivningen af udbuddet af de enkelte faggrupper er baseret på følgende fak-

torer: 

› De 16-66-åriges aldersudvikling de næste 10 år. Da denne aldersgruppe al-

lerede er født i dag, er usikkerheden omkring udviklingen i befolkningsprog-

nosen ganske lille.  

› Befolkningens uddannelsesfrekvenser, dvs. andelen af befolkningen i hver 

aldersgruppe (etårs intervaller), der har fuldført de pågældende uddannelser. 

Her anvendes Danmarks Statistiks opgørelser over højeste fuldførte uddannel-

se for befolkningen i hovedstadsområdet. 

› Udviklingen i tilgangen til uddannelserne og fuldførelsesprocenterne for 

uddannelserne. Tilgangen til uddannelserne er kendt frem til 2011, og det an-

tages, at tilgangen i de efterfølgende år svarer til niveauet i 2011. Tallene er 

baseret på Undervisningsministeriets tal for tilgangs- og fuldførelsesprocenter.  

› Befolkningens erhvervsfrekvenser, dvs. hvor stor en andel af befolkningen 

med de pågældende uddannelser, der enten er i beskæftigelse eller ledige og 

dermed en del af den samlede arbejdsstyrke. 

› De forventede effekter af efterløns- og pensionsreformen. Effekterne af 

reformen er indarbejdet i fremskrivningen, idet der dog ikke er taget højde for, 

hvor mange flere der vil forlade arbejdsmarkedet før tid pga. af kritisk sygdom 

eller lignende i forhold til i dag. 

                                                   
2 Danmarks Statistik benævner disse tal 2012. 

Resultat 

Fremskrivningen af 

udbuddet af vel-

færdsuddannede 
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I Bilag B findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udbuddet fremskrives.  

Efterspørgslen er fremskrevet på grundlag af fire forskellige grundlæggende 

scenarier samt et alternativt scenarie, som er beskrevet i et særskilt afsnit neden-

for. 

› Et behovsscenarie 

› Et nulvækstscenarie 

› Et branchescenarie 

› Et uddannelsesscenarie 

 

De fire forskellige scenarier udgør fire forskellige mulige udviklingsmønstre base-

ret på fire forskellige antagelser om den fremtidige udvikling i efterspørgslen efter 

velfærdsuddannede i hovedstadsområdet.  

De fire grundlæggende scenarier giver mulighed for at få et indblik i, hvordan ef-

terspørgslen vil udvikle sig, hvis nu efterspørgslen 

› forbliver på samme niveau som i dag (nulvækstscenariet). 

› følger den forventede udvikling i den generelle efterspørgsel efter arbejdskraft 

inden for sundhedsområdet
3
 og dermed både de private og de offentlige ar-

bejdsgivere inden for sundhedsområdets efterspørgsel efter arbejdskraft 

(branchescenariet). 

› følger den forventede udvikling i den generelle efterspørgsel efter enten pro-

fessionsbachelorer inden for sundhedsområdet eller de erhvervsuddannede in-

den for social- og sundhedsområdet (uddannelsesscenariet). 

› følger udviklingen i antallet af personer i den brugergruppe, som faggruppen 

’servicerer’ (behovsscenariet). 

De fire scenarier udgør således et sandsynligt udfaldsrum for udviklingen i behovet 

for velfærdsuddannede.  

  

                                                   
3
 Svarende til antallet af arbejdspladser inden for den mest relevante branche i Hovedsta-

den. 

Fremskrivningen af 

efterspørgslen 
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Nulvækstscenariet 

I dette scenarie antages det, at efterspørgslen efter 

den enkelte faggruppe vil være den samme som i dag i 

hele perioden. Sagt med andre ord antages det, at 

antallet af arbejdspladser besat af de enkelte faggrup-

per vil være det samme som i 2012, der er det seneste 

år, der er tal for.  

Branchescenariet 

I dette scenarie antages det, at udviklingen i efter-

spørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge det 

samme udviklingsmønster, som udviklingen i den ge-

nerelle efterspørgsel efter arbejdskraft inden for 

sundhedsområdet. Så hvis der forventes at blive 20 

procent flere arbejdspladser generelt inden for sund-

hedsområdet i perioden frem til 2023 (både inden for 

det private og det offentlige), antager vi, at dette også 

gælder for den enkelte faggruppe. 

Uddannelsesscenariet 

I dette scenarie antages det, at efterspørgslen efter 

den enkelte faggruppe vil følge det samme udvik-

lingsmønster som udviklingen i den generelle efter-

spørgsel efter personer med enten en professionsud-

dannelse inden for sundhed eller en erhvervsuddan-

nelse inden for social og sundhed. Se tabellen neden-

for for et mere detaljeret billede af, hvilken uddannel-

se der er anvendt i forhold til den enkelte faggruppe.  

Behovsscenariet 

I dette scenarie antages det, at udviklingen i efter-

spørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge udvik-

lingen i antallet af personer i den relevante bruger-

gruppe/aldersgruppe. For størstedelen af de belyste 

faggrupper består behovsscenariet af udviklingen i 

befolkningens gennemsnitsalder i hovedstadsområ-

det. For jordemødre er der undtagelsesvist taget ud-

gangspunkt i den forventede udvikling i antallet af 0-

årige. 

 

I forbindelse med branchescenariet antager vi som nævnt, at efterspørgslen efter 

den enkelte faggruppe vil følge samme mønster som den samlede efterspørgsel ef-

ter arbejdskraft inden for sundhedsområdet og dermed den forventede udvikling i 

det samlede antal arbejdspladser – private som offentlige – som findes inden for 

sundhedsområdet (sundhedsbranchen). Den forventede udvikling er vist i neden-

stående figur (den blå kurve), som viser, at der er en forventning om, at det samle-

de antal arbejdspladser inden for sundhedsområdet i hovedstadsområdet vil vokse 

med knap 20 procent frem til 2023
4
. I tråd hermed indebærer branchescenariet for 

hver enkelt faggruppe en udvikling i efterspørgslen, som følger samme udvikling, 

som vist i den blå kurve nedenfor, og som indebærer, at der bliver 20 procent flere 

arbejdspladser i 2023 i forhold til i dag.  

                                                   
4
 Fremskrivningen kommer fra LINE-modellen, der er en regionalisering af ADAM-

modellen og dermed den model, som Finansministeriet typisk bruger.  
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Figur 1-1 Den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for sundhedsområ-

det (-branchen) og antallet af arbejdspladser besat med personer med hen-

holdsvis en mellemlang videregående uddannelse inden for sundhed eller en 

erhvervsfaglig uddannelse inden for social og sundhed. Indeks: 2012=100. 

Kilde: LINE-modellen, CRT (Center for Regional- og Turismeforskning) 

Figuren ovenfor viser endvidere, hvordan antallet af arbejdspladser besat med per-

soner med enten en professionsbachelor uddannelse inden for sundhed 

(MVU_Sundhed) eller en erhvervsfaglig uddannelse inden for social og sundhed 

(EFU_ SocialSundhed) forventes at udvikle sig i de kommende år. Det er udviklin-

gen i disse tre kurver, som lægges til grund for uddannelsesscenariet. Det antages i 

dette scenarie, at følgende uddannelse vil følge udviklingen i den samlede efter-

spørgsel efter professionsbachelorer inden for sundhed og dermed den røde kurve: 

bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeple-

jersker, se tabellen nedenfor.  

 

På samme vis antages det i uddannelsesscenariet, at SOSU-uddannelserne, lægese-

kretærerne og sundhedsservicesekretærerne vil følge udviklingen i den samlede 

efterspørgsel efter personer med en erhvervsfaglig uddannelse inden for social og 

sundhed og dermed den lilla kurve i ovenstående figur.  

 

Endelig forventes det, at efterspørgslen efter personer med en uddannelse inden for 

ernæring og sundhed vil følge den samlede efterspørgsel efter personer med en pro-

fessionsuddannelse inden for det tekniske område og dermed den grønne kurve i 

ovenstående figur.  
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Tabel 1-1 Oversigt over hvilke overordnede uddannelsesgrupper der anvendes til frem-

skrivningen af efterspørgslen efter de enkelte faggrupper i uddannelsesscenari-

et 

Faggrupper i denne analyse Overordnet uddannelsesgruppe 
 

Bioanalytiker Prof.bach: Sundhed 

Ernæring og sundhed (prof. bach.) Prof.bach: Sundhed 

Ergoterapeut Prof.bach: Sundhed 

Fysioterapeut Prof.bach: Sundhed 

Jordemoder Prof.bach: Sundhed 

Radiograf Prof.bach: Sundhed 

Social- og sundhedsassistent EFU: Social & sundhed 

Social- og sundhedshjælper EFU: Social & sundhed 

Sygeplejerske Prof.bach: Sundhed 

Lægesekretær EFU: Social & sundhed 

Sundhedsservicesekretær EFU: Social & sundhed 

Note: EFU = Erhvervsfaglige uddannelser, Prof.bach= Professionsbachelor uddannelser 

1.2.5 Udarbejdelse af alternativt scenarie 

Formål Formålet med at udarbejde et alternativt scenarie er at kunne tage højde for nogle 

af de eksterne faktorer, som ikke fanges op af de fire grundlæggende scenarier, 

herunder mulige ændringer i de økonomiske vilkår og politiske prioriteringer. Det 

alternative scenarie kan også bruges til at ændre på forudsætningerne vedrørende 

udviklingen i udbuddet, herunder forudsætningerne vedrørende tilgangen til de en-

kelte uddannelser.  

Datagrundlag  Alternativscenariet for hver faggruppe er udformet i samarbejde med styregruppen 

på grundlag af de foretagne interviews, viden fra desk researchen, den historiske 

udvikling og de øvrige scenarier. I Bilag B findes en samlet oversigt over, hvilke 

scenarier der er valgt for de enkelte faggrupper.  

I flere tilfælde består det alternative scenarie i, at der ændres på tilgangen til ud-

dannelserne. Grundlæggende er det forudsat, at tilgangen i samtlige år i fremskriv-

ningsperioden svarer til tilgangen i 2011, som er det seneste år, vi har data for til-

gangen. De historiske analyser af tilgangen viser imidlertid, at tilgangen til uddan-

nelserne er steget siden krisen satte ind i 2008. Med det mål at opnå et billede af 

hvordan udbuddet af den enkelte faggruppe ville se ud, hvis tilgangen svarede til 

det niveau, som var gældende før krisen satte ind i 2008, har vi i flere tilfælde lavet 

et alternativt scenarie, hvor vi har forudsat, at tilgangen i hele perioden svarer til 

niveauet i 2008.  

Resultat Resultatet er et alternativscenarie for de fleste faggrupper.  
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1.2.6 Vurdering af effekten af udvalgte tiltag 

Formål Med det formål at få et indtryk af hvilken effekt konkrete tiltag vil have på udbud-

det af arbejdskraft, er der for de faggrupper, hvor der er risiko for mangel på ar-

bejdskraft, udarbejdet beregninger for, hvor stor en del af underskuddet der vil 

kunne dækkes af følgende tiltag:  

› Øget tilgang til uddannelsen med 25 procent i forhold til tilgangen i 2011  

› Tilbagerekruttering af 25 procent af de personer, der har forladt faget  

› Reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 procent 

› Reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent  

 

Beregningerne af effekterne af disse tiltag er foretaget som en 'alt andet lige-

analyse', hvor der varieres på en parameter ad gangen.  

Der er ikke taget stilling til, om de enkelte tiltag kan implementeres i praksis eller 

ej. 

1.2.7 Processen i forbindelse med behandlingen af 

rapporten 

Analysen har været fulgt af en styregruppe nedsat af Region Hovedstaden. 

Styregruppen består af: 

› Stabsdirektør Christian Worm, Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, Region 

Hovedstaden 

› Uddannelseschef Anne Schultz Pinstrup, Koncern Plan, Udvikling og Kvali-

tet, Enhed for Uddannelse, Region Hovedstaden  

› Enhedschef Anne Bondesen, Uddannelseshuset, HR og Uddannelse, Region 

Hovedstaden 

› Enhedschef Sven Skovmand, Personalepolitisk enhed, Koncern Organisation 

og Personale, Region Hovedstaden 

› Faglig sekretær Eva D'artibale Lorenzen, FOA/LO 

› Kredsformand Vibeke Westh, Dansk Sygeplejeråd (DSR) Kreds Hovedstaden 

› Chefkonsulent Pernille Kreiser, Koncern Organisation og Personale, Region 

Hovedstaden. 

 

Styregruppen har bl.a. deltaget i et midtvejsmøde, hvor resultaterne af fremskriv-

ningerne blev fremlagt og drøftet, herunder alternative forslag til hvordan udbuddet 

og efterspørgslen efter de enkelte faggrupper kan forventes at udvikle sig i de 

kommende ti år. Styregruppen har således været med til at fastlægge det alternative 

scenarie for de enkelte faggrupper. De alternative forslag har haft karakter af andre 

forslag til enten tilgangen til uddannelserne eller til udviklingen i efterspørgslen 

efter de enkelte faggrupper. 
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Rapportens tilblivelse er endvidere blevet fulgt af Uddannelsesfagligt Råd i Region 

Hovedstaden (UFR), som består af: 

 

› Christian Worm, Stabsdirektør, Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet  

› Kirsten Breindal, Vicedirektør, Hvidovre Hospital 

› Lars Juhl Petersen, vicedirektør Gentofte Hospital 

› Anne Bondesen, Uddannelseschef, HR og Uddannelse 

› Jørgen Schwensen, stabsdirektør Koncern Organisation og Personale 

› Simon Serbian, Reservelæge, Gentofte Hospital, YL/AC 

› Line Schiellerup, Fysioterapeut, Hvidovre Hospital, FYS/FTF 

› Vibeke Schaltz, 1. Kredsformand, DSR - Kreds Hovedstaden, FTF 

› Vibeke Westh, Kredsformand, DSR - Kreds Hovedstaden, FTF 

› Eva D'artibale Lorenzen, Faglig sekretær, FOA/LO 

› Søren Holdt Lorentzen, Konsulent, It, Medico- og Telefoni, HK/LO 

› Lene Lindberg, Afdelingsformand, FOA/LO 

› Jeanette Bech, Centerchefsygeplejerske, Finsenscentret, Rigshospitalet 

› Doris Østergaard, postgraduat klinisk lektor, overlæge, Dansk Institut for Me-

dicinsk Simulation (DIMS) 

› Karin Kell Nielsen, arbejdsmiljøchef, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 

› Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA 

 

Samt et sekretariat bestående af: 

 

› Anne Schultz Pinstrup, Uddannelseschef, Koncern Plan, Udvikling og Kvali-

tet 

› Pernille Kreiser, Chefkonsulent, Koncern Organisation og Personale 

› Connie Bang Jensen, Chefkonsulent, Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet 

 

Uddannelsesfagligt Råd er således løbende blevet præsenteret for resultaterne af 

analysen i form af oplæg på Rådets møder henholdsvis den 21. juni 2013 og den 4. 

september 2013.  

1.3 Rapportens opbygning 

Rapporten består foruden dette kapitel af i alt tre kapitler: 

I kapitel 2 præsenteres rapportens hovedkonklusioner og delkonklusioner. 

I kapitel 3 gives en beskrivelse af de overordnede udviklingstendenser, som forven-

tes at komme til at præge sundhedsområdet i de kommende år. 

Endelig præsenteres resultaterne af fremskrivningerne for hver af de udvalgte fag-

grupper i kapitel 4.  
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2 Konklusioner 

Indhold Dette kapitel indeholder en præsentation af analysens overordnede resultater af 

fremskrivningerne af behovet for velfærdsuddannede i hovedstadsområdet i perio-

den frem til 2023.  

2.1 Overordnede konklusioner 

Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter velfærdsuddannede, vil afhænge af 

en lang række forskellige faktorer, som det ikke er muligt nøjagtigt at forudsige 

den samlede effekt af, men som det er vigtigt at have in mente, når resultaterne af 

fremskrivningerne i denne rapport vurderes.  

Figuren nedenfor viser et udpluk af disse faktorer.  

 

Det hele, det nære og det samarbejdende sundhedsvæsen 

Udbud Efterspørgsel

• Markant flere ældre

• Færre unge

• Flere tager en videregående 
uddannelse

• Tilbagetrækningsre formen

• Beskæftigelses- og 
uddannelsespolitiske  
initiativer

Behovet for 
velfærdsuddannede

• Markant flere ældre

• Stigning i antallet af kronikere og ældre 
med flere og mere komplekse sygdomme

• Øget brug af ambulant behandling og 
kortere indlæggelser på sygehusene

• Øget fokus på rehabilitering og 
forebyggelse i kommunerne

• Øget fokus på sammenhængende 
patientforløb og patient empowerment

• Digitalisering af sundhedsvæsenet

• Udvikling af nye behandlingsmetoder

• Opgaveglidning

• Øget krav fra patienter og pårørende

• Fortsat fokus på effektiviseringer
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Nogle af de faktorer, der forventes at få størst betydning for efterspørgslen i de 

kommende år, er den demografiske udvikling, de økonomiske og politiske ramme-

betingelser samt den teknologiske udvikling, herunder såvel den bioteknologiske 

som den velfærdsteknologiske udvikling.  

Umiddelbart synes de økonomiske og politiske rammebetingelser at være den en-

kelte faktor, der har haft størst betydning for udviklingen i efterspørgslen i de sene-

re år, men denne faktor kan ikke betragtes isoleret. Udviklingen i de økonomiske 

og politiske rammebetingelser har således i høj grad været påvirket af den demo-

grafiske og sundhedsmæssige udvikling. Udsigten til flere ældre og flere ældre med 

mere komplekse sygdomme på den ene side og færre i den erhvervsaktive alder og 

dermed færre til at finansiere ydelserne på ældre og sundhedsområdet på den anden 

side har nødvendiggjort effektiviseringer og omorganiseringer af sundhedsindsat-

sen på såvel kommunalt som på regionalt niveau. Det har betydet, at der i dag an-

vendes færre hænder til at løfte opgaverne i sundhedsvæsenet til trods for, at der er 

blevet flere ældre. Meget tyder på, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende 

år, hvor de økonomiske rammer for den offentlige sektor fortsat vil være begræn-

sede. 

Nogle af de faktorer, der har haft størst betydning for udviklingen i udbuddet af de 

enkelte faggrupper på sundhedsområdet, er udover dimensioneringen af de enkelte 

uddannelser dels den demografiske udvikling og dels tilgangen til de enkelte ud-

dannelser samt den konjunkturelle situation.  

Den konjunkturelle situation vil typisk have betydning for, hvor stor en andel af de 

unge der søger ind på uddannelserne. Under en højkonjunktur vil der alt andet lige 

typisk være færre unge, der starter på en uddannelse end under en lavkonjunktur. 

Den økonomiske krise, som satte ind i 2008, har eksempelvis helt konkret betydet, 

at tilgangen til de fleste uddannelser har været stigende siden 2008.  

Herudover har man fra politisk side samtidigt valgt at øge dimensioneringen af 

bl.a. social- og sundhedsuddannelserne, hvorved udbuddet af disse uddannelser er 

steget yderligere. Målet hermed har været dels at øge udbuddet af disse faggrupper 

og dels at øge andelen af unge, der opnår en kompetencegivende uddannelse. I til-

knytning hertil skal nævnes, at social- og sundhedsuddannelserne også ofte anven-

des som et beskæftigelsespolitisk instrument i forhold til generelt at opkvalificere 

ledige uden en kompetencegivende uddannelse.  

Fra politisk side er der endvidere truffet beslutning om at øge tilbagetrækningsalde-

ren med virkning fra 2014. Det betyder, at de enkelte faggrupper vil trække sig til-

bage senere i de kommende år i takt med, at reformen indfases. 

Samlet betyder den konjunkturelle situation og de forskellige politiske tiltag, at 

udbuddet af de fleste faggrupper vil vokse relativt meget i de kommende år.  

Konkret viser fremskrivningerne i denne rapport, at udbuddet af de udvalgte fag-

grupper ofte vil vokse kraftigere end efterspørgslen, hvorfor der er risiko for, at der 

vil opstå overskud af de enkelte faggrupper. Det gælder især i den situation, hvor 

efterspørgslen fastholdes på samme niveau som i dag. 
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Resultaterne af fremskrivningerne tyder således på, at der alt andet lige i de kom-

mende år vil blive uddannet flere, end der er brug for, blandt følgende faggrup-

per: 

› ernæring og sundhed 

› ergoterapeuter 

› fysioterapeuter 

› jordemødre 

› radiografer 

› social- og sundhedsassistenter 

› sundhedsservicesekretærer 

 

Omvendt forventes der at blive mangel på bioanalytikere, social- og sundhedshjæl-

pere, sygeplejersker og lægesekretærer, jf. tabellen nedenfor. Om end det skal 

fremhæves, at resultaterne af fremskrivningerne af behovet for sygeplejersker ikke 

er entydigt, idet to scenarier peger på overskud, mens tre peger på mangel, heraf er 

det ene et alternativt scenarie, hvor der er øget på tilgangen til uddannelsen.  

Hvad angår social- og sundhedshjælperne skyldes manglen, at udbuddet af hjæl-

perne falder i fremskrivningsperioden, mens efterspørgslen stiger. Det skal i denne 

henseende nævnes, at de interviewede fagpersoner i modsætning til fremskrivnin-

gerne peger på, at efterspørgslen sandsynligvis vil falde. Dermed også sagt at resul-

taterne for hjælpernes vedkommende nok skal vurderes ekstra nøje.  

Tabellen nedenfor viser de samlede resultater af fremskrivningerne af de enkelte 

scenarier.  

Der er udarbejdet i alt fem scenarier, hvor de fire vedrører udviklingen i efter-

spørgslen, som alt andet lige er sværere at forudsige end udviklingen i udbuddet. 

Det femte scenarie kan vedrøre enten udviklingen i efterspørgslen eller i udbuddet. 

Til forskel fra de fire andre er det fastsat i samarbejde med styregruppen og med 

udgangspunkt i dels den historiske udvikling og dels resultaterne af interviews med 

fagpersonerne samt resultaterne af en desk research. 

Fælles for de udarbejdede scenarier er, at de viser, hvad der vil ske med behovet 

for de enkelte faggrupper under forskellige antagelser såsom, hvis nu efterspørgs-

len eksempelvis følger den forventede udvikling i den generelle efterspørgsel efter 

arbejdskraft inden for sundhedsområdet i hovedstadsområdet (branchescenariet), 

eller hvis nu efterspørgslen følger den forventede udvikling i den generelle efter-

spørgsel efter personer med en sundhedsuddannelse på det pågældende uddannel-

sesniveau (uddannelsesscenariet) – eksempelvis alle med en professionsuddannel-

se inden for sundhed. Herudover er der udarbejdet to yderligere scenarier. Det ene 

viser, hvordan efterspørgslen vil udvikle sig, hvis nu efterspørgslen efter den enkel-

te faggruppe ikke ændrer sig i forhold til niveauet i dag (2012) (nulvækstscenariet). 

Det andet viser, hvordan efterspørgslen vil udvikle sig, hvis efterspørgslen følger 

udviklingen i gennemsnitsalderen for befolkningen i hovedstadsområdet.  
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Tabel 2-1 De overordnede resultater af fremskrivningerne 

 Mangel Rekrutterings-

problemerA 

Overskud 

Bioanalytikere Alle scenarierne   

Ergoterapeuter   Alle scenarierne 

Ernæring og sundhed   Alle scenarierne 

Fysioterapeuter   Alle scenarierne 

Jordemødre  Alternativscenariet De øvrige scenarier 

Radiografer   Alle scenarierne 

SOSU-hjælpere Alle scenarierne       

SOSU-assistenter   Alle scenarierne 

Sygeplejersker Branche-, udd.- og 

alternativscenariet 

 Behovs- og nul-

vækstscenariet 

Lægesekretærer Branche-, udd.-, 

behovs- og nul-

vækstscenariet 

Alternativscenariet  

Sundhedsservicesekre-

tærer 

  Branche-, udd.-, 

behovs- og nul-

vækstscenariet 

 

I forbindelse med analysen er der foretaget beregninger af effekten af en række 

tiltag rettet imod at reducere manglen på arbejdskraft inden for de faggrupper, hvor 

der er risiko for dette. Det drejer sig om følgende tiltag:  

› Øget tilgang til uddannelsen med 25 procent i forhold til tilgangen i 2011  

› Tilbagerekruttering af 25 procent af de personer, der har forladt faget  

› Reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 procent 

› Reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent  

Tiltagene vil have forskellig effekt på manglen på arbejdskraft i de forskellige fag-

grupper. Blandt de analyserede tiltag vil især en øget tilgang til uddannelserne have 

en stor effekt, men oftest vil det være nødvendigt at iværksætte en kombination af 

de ovenfor beskrevne tiltag. 

Der er i denne forbindelse ikke taget stilling til, om det er muligt at implementere 

de enkelte tiltag i praksis, men alene set på, hvilken effekt det vil have, hvis det var 

muligt. 

Nedenfor gennemgås resultaterne for de enkelte faggrupper enkeltvis.  

2.2 Delkonklusioner 

Bioanalytikere Fremskrivningen tyder på, at der bliver mangel på bioanalytikere i stort set hele 

den belyste periode. Det skyldes, at arbejdsstyrken og dermed udbuddet af bioana-

lytikere falder, mens efterspørgslen omvendt forventes at stige.  

Effekten af konkrete 

tiltag 
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Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært, at mange vil forlade faget i de kommende 

år som følge af et højt aldersgennemsnit blandt personerne i arbejdsstyrken. I dag 

er ca. 60 procent af bioanalytikerne i hovedstadsområdet således over 55 år. 

Konkret vil der i 2023 mangle mellem 160-800 bioanalytikere. Flest hvis enten 

branche- (800) eller uddannelsesscenariet (500) bliver en realitet og lavest, hvis 

behovs- (230) eller nulvækstscenariet (160) bliver en realitet.  

Det er dog næppe sandsynligt, at en så stor mangel vil blive en realitet i virkelighe-

den, idet det må antages, at både udbuddet og efterspørgslen efter bioanalytikere 

samt nettoindpendlingen vil tilpasse sig for at undgå mangel af den størrelse.  

Blandt de analyserede tiltag er det specielt en øget tilbagerekruttering, der vil have 

en effekt på mangelsituationen på den lange bane. En kombination af alle fire tiltag 

– øget tilgang til uddannelse, tilbagerekruttering, reduktion i deltid og reduktion i 

sygefravær – vil imidlertid være nødvendig for at imødekomme behovet for ar-

bejdskraft under behovsscenariet. Ingen af tiltagene vil på den anden side hverken 

enkeltvis eller tilsammen være tilstrækkelige til at afhjælpe behovet for arbejds-

kraft under branche- og uddannelsesscenariet.  

Ernæring og sundhed Fremskrivningen tyder på, at der bliver et voksende overskud af ernærings- og 

sundhedsuddannede i hele perioden – og det selv i det tilfælde at tilgangen til ud-

dannelsen halveres i forhold til niveauet i 2011, hvor der startede godt 200 på ud-

dannelsen.  

Baggrunden for at vælge at lave et alternativt scenarie, hvor tilgangen til uddannel-

sen halveres, er, at der kan imødeses en kraftig stigning i udbuddet af ernærings- og 

sundhedsuddannede i de kommende år som følge af, dels et stigende optag på ud-

dannelsen siden uddannelsens start og dels, at der kun kan imødeses en meget lille 

afgang fra arbejdsstyrken i de kommende år, idet hovedparten er yngre end 35 år. 

Den stigende tilgang og minimale afgang får således arbejdstyrken til at vokse rela-

tivt kraftigt i de kommende år og det noget mere, end det tyder på efterspørgslen 

vil – og det uanset hvilket scenarie, der er tale om.  

Overskuddet vil i 2023 udgøre mellem 700 og 1.400 ernærings- og sundhedsud-

dannede, svarende til mellem 29 og 59 procent af arbejdsstyrken, givet at tilgangen 

til uddannelsen er 200 hvert år i fremskrivningsperioden og mellem 250 personer i 

2012 og 700 i 2023, svarende til mellem 20 og 29 procent af arbejdsstyrken, givet 

at tilgangen til uddannelsen halveres i forhold til niveauet i 2011, svarende til et 

årligt optag på 100 elever i fremskrivningsperioden.  

Ergoterapeuter Fremskrivningen tyder på, at der bliver overskud af ergoterapeuter i hele 

fremskrivningsperioden. Der vil dog kunne opstå rekrutteringsproblemer i 2017-

2019, såfremt tilgangen til uddannelsen reduceres til det niveau, det lå på i 2008, 

hvor der blev optaget 30 færre elever end i 2011, som er det år, der ligger til grund 

for det grundlæggende udbudsscenarie. Ved at vælge at bruge tilgangen i 2008 op-

nås et billede af, hvordan udbuddet vil udvikle sig, såfremt tilgangen fortsatte på 

det niveau det lå på, før den økonomiske krise satte ind.  
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Forventningen om, at der vil komme et overskud af ergoterapeuter, er en konse-

kvens af, at arbejdsstyrken vokser mere end efterspørgslen. Det gælder især i de 

tilfælde, hvor efterspørgslen antages at følge udviklingen i befolkningens gennem-

snitsalder (behovsscenariet) eller forbliver på det niveau, som er gældende i dag 

(nulvækstscenariet), dvs. de to scenarier, hvor forventningerne til væksten i efter-

spørgslen er lavest. 

Det fremskrevne overskud af ergoterapeuter vil, hvis det bliver en realitet, i 2023 

udgøre mellem 150 og godt 600 ergoterapeuter, svarende til mellem 7 og 26 pro-

cent af arbejdsstyrken.  

Fysioterapeuter Fremskrivningen tyder på, at der bliver et stigende overskud af fysioterapeuter i 

fremskrivningsperioden. Det gælder også i det tilfælde, hvor tilgangen til uddan-

nelsen reduceres til det niveau, det lå på i 2008, og dermed før krisen satte ind. Til-

gangen i 2008 var 190 personer mod 300 i 2011 og dermed 37 procent lavere.  

Både arbejdsstyrken (udbuddet) og antallet af arbejdspladser (efterspørgslen) for-

ventes at vokse i fremskrivningsperioden, men stigningen i arbejdsstyrken vil iføl-

ge fremskrivningen være større end stigningen i antallet af arbejdspladser, hvilket 

er forklaringen på, at der er risiko for, at der vil opstå overskud af fysioterapeuter.  

Overskuddet vil, hvis det bliver en realitet, i 2023 udgøre mellem 600 og 1.900 

personer, svarende til mellem 13 og 33 procent af arbejdsstyrken. 

Jordemødre Fremskrivningen tyder på, at der vil opstå et voksende overskud af jordemødre, 

givet udbuddet og efterspørgslen udvikler sig uafhængigt af hinanden, og givet at 

det antages, at tilgangen til uddannelsen svarer til niveauet i 2011. Overskuddet vil 

være lavest, såfremt efterspørgslen efter jordemødre følger den forventede udvik-

ling i antallet af 0-årige.  

Det fremskrevne overskud af jordemødre vil, hvis det bliver en realitet, i 2023 ud-

gøre mellem 100 og 250 personer, svarende til mellem 11 og 28 procent af arbejds-

styrken. 

Der skal i denne henseende gøres opmærksom på, at hovedstadsområdet har en 

relativ stor udpendling af jordemødre. I 2012 var der ca. 30 flere jordmødre, der 

pendlede ud af regionen end ind i regionen.  

 Såfremt tilgangen til uddannelsen ændres, så det svarer til niveauet i 2007, hvor der 

blev optaget ca. 20 færre elever end i 2011, er der derimod risiko for, at der vil op-

stå rekrutteringsproblemer. Valget af 2007 skyldes, at det var det år, hvor der blev 

optaget færrest i perioden 2003 til 2011. Ved at vælge dette år som udgangspunkt 

for det alternative scenarie, opnås et billede af, hvorledes situationen vil se ud, så-

fremt tilgangen falder til det laveste niveau under den seneste højkonjunktur.  

Radiografer Fremskrivningerne tyder på, at der bliver et overskud af radiografer i hele 

perioden, og det uanset om tilgangen til uddannelsen reduceres med 15 personer i 

forhold til 2011 niveauet, så det svarer til niveauet i 2008, eller det fastholdes på 

2011 niveauet, hvor der startede i alt 70 elever.  
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Årsagen til, at der opstår overskud af radiografer, er, at udbuddet vokser kraftigere 

end efterspørgslen samt, at der forekommer en nettoindpendling til faget på knap 7 

procent af arbejdsstyrken.  

Overskuddet bliver på mellem 80 personer (det alternative udbudsscenarie) og 260 

personer (nulvækstscenariet), svarende til mellem 9 og 30 procent af arbejdsstyr-

ken.  

Fremskrivningen tyder på, at der er risiko for, at der opstår et voksende overskud 

af social- og sundhedsassistenter i hele fremskrivningsperioden.  

I alle scenarier bortset fra nulvækstscenariet indebærer fremskrivningen således en 

stigning i efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter, men arbejdsstyrken 

vil i hele perioden vokse kraftigere end efterspørgslen og dermed antallet af ar-

bejdspladser, hvorfor der vil opstå et overskud.  

Konkret forventes udbuddet at stige med godt 1.800 personer fra 2012 til 2023, 

svarende til en stigning på 23 procent.  

Det fremskrevne overskud af social- og sundhedsassistenter vil, hvis det bliver en 

realitet, i 2023 udgøre mellem 800 og 2.400 personer, svarende til mellem 8 og 24 

procent af arbejdsstyrken. 

Fremskrivningerne indikerer, at der er risiko for, at der kan opstå mangel på soci-

al- og sundhedshjælpere i løbet af fremskrivningsperioden. Det gælder for alle de 

fem efterspørgselsscenariers vedkommende med undtagelse af det alternative sce-

narie, der er baseret på den antagelse, at der er balance mellem udbuddet og efter-

spørgslen efter social- og sundhedshjælpere i 2023. Balancen indtræffer ved, at det 

antages, at social-og sundhedsassistenterne overtager noget af hjælpernes arbejde, 

så der ikke længere er mangel på hjælpere. 

Baggrunden for styregruppens valg af et alternativ scenarie, hvor der er balance 

mellem udbuddet af og efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter i 2023, 

er, at de interviewede fagpersoner har givet udtryk for, at der fremover ikke vil bli-

ve brug for det samme antal social- og sundhedshjælpere som i dag, men at der til 

gengæld vil der være brug for flere social- og sundhedsassistenter. 

Når fremskrivningerne angiver, at der er risiko for, at der kan opstå mangel på so-

cial- og sundhedshjælpere, hænger det sammen med, at udbuddet forventes at falde 

i fremskrivningsperioden, mens efterspørgslen ifølge de tekniske fremskrivninger 

og modsat de interviewede fagpersoners vurderinger forventes at stige. Konkret 

forventes udbuddet i 2023 at være godt 1.200 mindre end i 2012, svarende til et 

fald på 9 procent.  

Såfremt efterspørgslen følger udviklingen i branchescenariet, vil der allerede opstå 

mangel på social- og sundhedshjælpere i 2014. I dette tilfælde vil manglen i 2023 

udgøre 2.700 personer, svarende til 22 procent af arbejdsstyrken. Med en efter-

spørgselsudvikling som antaget i de tre øvrige scenarier vil manglen i 2023 udgøre 

mellem 100 og 700 personer, svarende til mellem 1 og 6 procent af arbejdsstyrken, 

hvilket er et mere realistisk niveau. 

Social- og sundheds-

assistenter 

Social- og sund-

hedshjælpere 
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En kombination af en reduktion i omfanget af deltid og tilbagerekruttering af en del 

af de, der har forladt faget, vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den mangel, der 

kan opstå, såfremt efterspørgslen udvikler sig som antaget i enten uddannelsessce-

nariet eller behovsscenariet. Såfremt branchescenariet bliver en realitet, vil det kun 

være en stigning i tilgangen til faget, der vil være tilstrækkelig til at afhjælpe 

manglen. 

Sygeplejersker Fremskrivningerne af de forskellige scenarier for udviklingen i udbuddet og 

efterspørgslen efter sygeplejersker i Hovedstadsregionen giver ikke et entydigt 

billede af den fremtidige rekrutteringssituation. Det er således ikke muligt at 

sige noget præcist om, hvordan behovet for sygeplejersker vil udvikle sig i de 

kommende år. Det vil bl.a. afhænge af, om kommunerne fortsat vil efterspørge et 

stigende antal sygeplejersker, og resultaterne af den ændrede arbejdsdeling mellem 

regionerne og kommunerne på den ene side og mellem de forskellige faggrupper på 

den anden side. 

Konkret viser to af de fire efterspørgselsscenarier (branche- og uddannelsesscena-

riet), at der er risiko for, at der vil opstå mangel på sygeplejersker, mens de to øvri-

ge (behovs- og nulvækstscenariet) angiver, at der er risiko for, at der vil opstå over-

skud på sygeplejersker. I det alternative scenarie har vi øget tilgangen til uddannel-

sen, svarende til det niveau, der var gældende i 2010, hvor der blev optaget 80 flere 

end året efter. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at ændre på den mangel, som 

vil komme, såfremt uddannelses- eller branchescenariet bliver en realitet.  

Den potentielle mangel på sygeplejersker vil udgøre mellem 800 og 1.500 perso-

ner, svarende til 4 og 7 procent af arbejdsstyrken, jf. figuren nedenfor, mens det 

potentielle overskud vil udgøre mellem 1.800 og 2.200 personer i 2023, svarende 

til mellem 9 og 11 procent af arbejdsstyrken. 

 

Hvis manglen skal afhjælpes, vil det være nødvendigt at iværksætte en kombinati-

on af flere tiltag (lavere sygefravær, reduceret deltid og tilbagerekruttering). Dog 

vil en øget tilgang til uddannelsen kunne være med til at afhjælpe manglen i 2021 

og frem.  

Lægesekretærer Alle de belyste efterspørgselsscenarier indebærer mangel på lægesekretærer. Der 

er således en forventning om, at den eksisterende mangel vil fortsætte i de kom-

mende år.  

Samtidigt med at der mangler lægesekretærer, er der et relativt stort overskud af 

sundhedsservicesekretærer, jf. afsnittet nedenfor. I forbindelse med fremskrivnin-

gen af den fremtidige efterspørgsel har vi tilføjet en fremskrivning for, hvad der vil 

ske, hvis de arbejdsgivere i hovedstadsområdet, der mangler lægesekretærer, i ste-

det ansætter de ledige sundhedsservicesekretærer. Konkret har vi regnet på, hvor-

dan efterspørgslen efter lægesekretærer vil udvikle sig, såfremt 170 af stillingerne 

erstattes med sundhedsservicesekretærer. Fremskrivningen af dette scenarie viser, 

at manglen dermed vil reduceres til 30 personer i 2023 og dermed en situation, 

hvor der stort set er balance i 2023. 

Såfremt det manglende antal lægesekretærer ikke erstattes med sundhedsservicese-

kretærer, vil der alt andet lige mangle mellem 200-600 lægesekretærer i 2023. 
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Manglen vil blive størst, såfremt efterspørgslen efter lægesekretærer følger for-

ventningerne til udviklingen i antallet af arbejdspladser inden for sundhedsbran-

chen generelt i Hovedstadsregionen og lavest, hvis efterspørgslen forbliver på det 

niveau, der er gældende i dag.  

Fremskrivningerne tyder på, at der bliver et voksende overskud af sundhedsser-

vicesekretærer fremover, hvilket skyldes, at udbuddet vil vokse noget kraftigere 

end efterspørgslen.  

Det voksende udbud skal ses i lyset af dels det øgede optag på uddannelsen i de 

senere år og dels alderssammensætningen blandt personerne i arbejdsstyrken. Med 

hensyn til sidstnævnte aspekt, er godt halvdelen af de beskæftigede på arbejdsplad-

ser i Hovedstadsregionen under 35 år, mens kun godt hver tiende er over 50 år, 

hvilket betyder, at afgangen fra arbejdsstyrken som følge af alder vil være ganske 

ubetydelig i de kommende år sammenlignet med tilgangen.  

Overskuddet af sundhedsservicesekretærer vil kunne nedbringes ved, at de arbejds-

givere, der mangler lægesekretærer, i stedet rekrutterer sundhedsservicesekretærer. 

Givet at godt 170 af sundhedsservicesekretærerne ansættes i de ledige lægesekre-

tærstillinger i de kommende år, vil der kunne opnås balance mellem udbud og ef-

terspørgslen efter sundhedsservicesekretærer i 2013, givet at tilgangen til uddan-

nelsen fastholdes på 2011 niveauet.  

Såfremt der ikke sker en relativ kraftig stigning i efterspørgslen efter sundhedsser-

vicesekretærer og/eller en ændring af tilgangen til uddannelsen, er der risiko for, at 

der i 2023 vil være mellem 150 og 200 ledige sundhedsservicesekretærer, svarende 

til mellem 45 og 55 procent af arbejdsstyrken. Det er dog næppe sandsynligt, at et 

overskud af denne størrelse vil blive til virkelighed, da det må antages, at enten 

efterspørgslen eller udbuddet og/eller nettoindpendlingen vil tilpasse sig, så et 

overskud af denne størrelse undgås.  

Sundhedsservice-

sekretærer 
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3 Overordnede udviklingstendenser og 

rammebetingelser 

 

3.1 Indledning 

Indhold Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de udviklingstendenser, som forventes at 

komme til at påvirke sundhedssektoren generelt og udbuddet og efterspørgslen ef-

ter de enkelte faggrupper mere specifikt i de kommende år.  

Datagrundlag Datagrundlaget består af dels de rapporter og artikler mv., som er medtaget i desk 

researchen, dels interviewene med fagpersonerne.  

3.2 Overordnede tendenser 

Hvorvidt der i de kommende år vil opstå mangel på eller overskud af de enkelte 

faggrupper, som er i fokus i denne rapport, vil afhænge af en lang række faktorer, 

hvoraf nogle vil trække i en retning og andre i en anden retning. Nogle vil kun på-

virke enten udbuddet eller efterspørgslen, mens andre vil påvirke både udbuddet og 

efterspørgslen, men ikke nødvendigvis i samme retning.  

Den demografiske udvikling vil eksempelvis alt andet lige både resultere i en stig-

ning i efterspørgslen efter sundhedsydelser og et fald i udbuddet af personer, som 

vil kunne tilbyde disse. Selvom behovet for sundhedsydelser stiger, er det således 

ikke nødvendigvis sikkert, at det vil være muligt at indfri behovet. Resultatet kan i 

stedet være, at det bliver nødvendigt at sænke serviceniveauet og/eller tilbyde det 

samme serviceniveau med brug af færre personaleressourcer (effektiviseringer) 

og/eller anvende mindre arbejdskraftsafhængige metoder til at løse opgaverne på 

og/eller anvende andre personalegrupper til at løse opgaven på om muligt.  

Der kan også tænkes den situation, at en stigende efterspørgsel og/eller udbud af en 

faggruppe er et resultat af et bevidst politisk valg/prioritering og dermed den situa-

tion, hvor udviklingen i udbuddet og efterspørgslen ikke nødvendigvis er udtryk for 

en ”naturlig”(markedsbestemt) udvikling. Der kan eksempelvis være et politisk 

ønske om at øge tilgangen (dimensioneringen) til konkrete typer af uddannelser 
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med det mål at øge uddannelsesmulighederne for bestemte grupper af perso-

ner/unge, herunder andelen af unge/personer med en kompetencegivende uddan-

nelse.  

Et stigende udbud af en faggruppe er således ikke nødvendigvis et udtryk for en 

stigende efterspørgsel efter den pågældende faggruppe, og omvendt resulterer en 

stigende efterspørgsel efter en eller flere faggrupper ikke nødvendigvis i et stigende 

udbud af de pågældende faggrupper, men begge situationer kan føre til ubalancer i 

form af enten mangel på eller overskud af den/de pågældende faggrupper. I nogle 

situationer kan det være acceptabelt i andre ikke. Uanset om det er det ene eller det 

andet, er det væsentligt at have et billede af konsekvenserne af bestemte valg 

og/eller udviklingstendenser, således at det er muligt så tidligt som muligt at gribe 

ind, for at en uønsket situation undgås.  

I det følgende vil vi gennemgå nogle af de væsentligste faktorer, som forventes at 

ville påvirke udbuddet og efterspørgslen efter de valgte faggrupper i de kommende 

år, og som det er vigtig at have in mente, når resultaterne af de tekniske frem-

skrivninger i næste kapitel vurderes, herunder i forbindelse med fastlæggelsen af 

det alternative scenarie. Der skelnes mellem nedenstående faktorer:  

Figur 3-1 De overordnede faktorer som forventes at ville påvirke efterspørgslen efter 

velfærdsuddannede fremover 
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3.3 Den demografiske udvikling 

En af de mest centrale og oftest omtalte udviklingstendenser, som vil komme til at 

præge både udbuddet og efterspørgslen efter velfærdsuddannede i de kommende ti 

år, er den demografiske udvikling.  

 

De næste mange år vil der blive flere ældre, og særligt antallet af personer over 70 

år vil stige markant. I Hovedstaden bliver der 66.000 flere borgere over 70 år i de 

kommende ti år, svarende til en stigning på 38 procent, jf. figuren nedenfor.  

Figur 3-2 Den procentvise ændring i antallet af borgere i hovedstadsområdet fra 2012 til 

2023 fordelt på aldersgrupper.  

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (FRKM1112) 

 

Stigningen i antallet af +70-årige modsvares af en tilsvarende stor stigning i antal-

let af personer i aldersgruppen 19-69 år på 67.000 personer. Antallet af personer i 

den erhvervsaktive alder stiger således mere end antallet af +70-årige i hovedstads-

området, hvilket er i modsætning til de øvrige fire regioner, se figuren nedenfor.  
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Figur 3-3 Den procentvise ændring i antallet af borgere fra 2012 til 2023 fordelt på al-

dersgrupper. Særskilt for de fem Regioner. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (FRKM1112) 

 

Den kommune i hovedstadsområdet, som kan imødese den største relative stigning 

i antallet af 70+-årige, er Ishøj Kommune, hvor antallet af 70+-årige forudses at 

stige fra et niveau på 1.600 personer i 2012 til ca. 3.000 personer i 2023, svarende 

til en stigning på 87 %. Herefter følger Vallensbæk - og Egedal Kommune, der kan 

se frem til stigninger på henholdsvis 85 % og 78 %, jf. figuren nedenfor.  

Figur 3-4 Den procentvise ændring i antallet af borgere fra 2012 til 2023 fordelt på al-

dersgrupper. Særskilt for de enkelte kommuner i hovedstadsområdet. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (FRKM1112) 
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Det voksende antal ældre kommer til udtryk i en stigning i middellevetiden. Samti-

digt med at middellevetiden stiger, vil antallet af ældre med en eller flere kroniske 

sygdomme og demens imidlertid også stige. Det skyldes dels, at antallet af kroni-

ske lidelser og sandsynligheden for at få demens stiger med alderen og dels at en 

del af de sygdomme, som tidligere var dødelige, i stigende grad får karakter af kro-

niske lidelser som en konsekvens af bedre behandlingsmuligheder. En udvikling, 

som allerede er synlig i hovedstadsområdet. Således viser en sammenligning af 

sundhedsprofilerne for 2007 og 2010, at andelen af borgere med kronisk sygdom 

og andelen af borgere med flere sygdomme er steget i denne periode (Region Ho-

vedstaden 2013).  

Sundhedsprofilerne for 2010 viser endvidere, at der i hovedstadsområdet er færre 

overvægtige, færre borgere der ryger, færre borgere der udsættes for passiv rygning 

og færre borgere med et usundt kostmønster end landsgennemsnittet (Region Ho-

vedstaden 2013). Samtidigt er der flere, der er fysisk aktive i deres fritid, men til 

gengæld flere der har stillesiddende jobs, og som overskrider Sundhedsstyrelsens 

genstandsgrænser for lavrisikoforbrug af alkohol end på landsplan. Endelig er ho-

vedstadsområdet et af de områder, hvor der er flest, der ofte/meget ofte føler sig 

nervøse eller stressede (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2013).  

Borgerne i hovedstadsområdet ser således ud til at klare sig bedre end landsgen-

nemsnittet, hvad angår KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Alt 

andet lige må det således forventes, at borgerne i hovedstadsområdet har en lavere 

sandsynlighed for at udvikle de gængse folkesygdomme, men givet at middelleve-

tiden er højere her end på landsplan, er der større sandsynlighed for, at befolknin-

gen vil udvikle en eller flere kroniske sygdomme. 

Det forhold, at gruppen af erhvervsaktive vokser en smule mere end gruppen af 

70+-årige, betyder endvidere, at regionen og kommunerne i hovedstadsområdet 

som udgangspunkt ikke har helt samme udfordringer som de øvrige regioner i for-

hold til at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft til at løfte og finansiere den 

stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser.  

3.4 De organisatoriske, politiske og økonomiske 
rammebetingelser 

Tilpasningen af sundhedsvæsenet til et ændret sygdomsmønster med tyngde i mere 

komplekse og langvarige sygdomsforløb er allerede godt i gang og er blevet acce-

lereret som følge af øget krav om produktivitetsforbedringer og som en konsekvens 

af den behandlings- og velfærdsteknologiske udvikling, jf. senere afsnit herom.  

Strukturreformen Rent organisatorisk er tilpasningen af sundhedsvæsenet blevet rammesat i forbin-

delse med strukturreformen i 2007, hvor hovedansvaret for den borgerrettede fore-

byggelse og sundhedsfremme overgik til kommunerne, mens ansvaret for den pati-

entrettede forebyggelse og behandling som udgangspunkt forblev på sygehusene. 

Kommunerne har som et resultat heraf øget deres fokus på forebyggelse af folke-

sygdomme og risikofaktorerne for disse (overvægt, fysisk inaktivitet, rygning og 

alkohol). Med det mål at forebygge indlæggelser, og sikre at borgerne hurtigere 

genvinder deres funktionsevne og dermed sandsynlighed for tilbagevenden til ar-

Flere vil leve med 

kroniske sygdomme 

og mere komplekse 

sygdomme 
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bejdsmarkedet, har kommunerne i de senere år endvidere sat øget fokus på tidlig 

opsporing af borgere med kronisk sygdom, hverdagsrehabilitering og patientrettet 

forebyggelse samt genoptræning og rehabilitering af borgere, der udskrives fra sy-

gehusene.  

Kommunerne løser således i stigende grad flere og mere komplekse pleje- og be-

handlingsopgaver. En tendens som er blevet forstærket af sygehusenes øgede an-

vendelse af accelererede patientforløb og omlægningen fra stationær til ambulant 

behandling på sygehusene. 

 

Den ændrede arbejdsdeling på sundhedsområdet mellem primær- og sekundærsek-

toren har afstedkommet et øget behov for tværgående koordinering mellem prak-

sissektor, sygehussektor og kommunerne. I forhold til kroniske syge er denne prak-

sis bl.a. kommet til udtryk ved implementeringen af forløbsprogrammer, som ud-

stikker rammerne for behandlingen og organiseringen af konkrete kroniske syg-

domme. I Region Hovedstaden er forløbsprogrammerne en del af strategien for 

kronisk sygdom, som blev vedtaget tilbage i 2008 (Region Hovedstaden 2013).  

 

Den ændrede prioritering af opgaverne på sundhedsområdet i såvel kommunerne 

som regionerne skal endvidere ses i lyset af, at regionerne og kommunerne i de 

senere år har været underlagt en meget stram økonomisk styring og udsigt til øko-

nomiske sanktioner i de tilfælde, hvor de ikke har overholdt de aftalte budgetter.  

Fremadrettet vil der fortsat være et meget begrænset økonomisk råderum i såvel 

kommunerne som i regionen. Regeringen lagde i sin 2020 plan fra 2012 op til en 

realvækst på 0,8 procent om året i det offentlige forbrug fra 2014 til 2020. I forbin-

delse med regeringens vækstplan fra foråret i år er væksten i det offentlige forbrug 

sat ned med 0,4 procent fra 2014. Samtidigt blev kommunernes økonomi samlet 

reduceret med to milliarder kroner i forhold til deres budget for i år. Der er således 

udsigt til yderligere effektiviseringer i de kommende år, men samtidigt også yderli-

gere fokus på at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Konkret 

er der afsat 300 millioner til at understøtte indsatsområderne i de fem nye sund-

hedsaftaler og hermed den patientrettede forebyggelse og indsatsen overfor patien-

ter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Midlerne er således 

øremærket til at understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksis-

sektoren (Regeringen og KL 2013, Regeringen og Danske Regioner, 2013). 

Konkret er regeringen, Danske Regioner og KL i forbindelse med økonomiaftaler-

ne for 2014 (Regeringen og KL 2013, Regeringen og Danske Regioner, 2013) ble-

vet enige om at fastsætte følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats: 

› Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser 

› Færre forebyggelige indlæggelser 

› Færre uhensigtsmæssige akutte kortidsindlæggelser 

› Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene  

 

Der er således lagt op til, at kommunerne fortsat skal varetage en rolle i forbindelse 

med den patientrettede forebyggelsesindsats samt en yderligere opprioritering af 

det tværfaglige samarbejde.  
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Regeringen har endvidere i sit sundhedsudspil ”Mere borger, mindre patient” afsat 

20 mio. kr. til projektet Patientsikker Kommune. Kommunerne er i forbindelse med 

aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blevet enige med regeringen om at 

afsætte 8 millioner til projektet i 2014-2016. Patientsikkerhed er således også et 

område, der kommer yderligere fokus på i de kommende år.  

I tråd med de økonomiske aftaler vurderer de interviewede fagpersoner mere eller 

mindre samstemmende, at sundhedsvæsenet forsat vil være præget af effektivise-

ringer i de kommende år som følge af udsigten til nulvækst.  

Flere af de interviewede fagpersoner peger i relation hertil på, at arbejdstilrettelæg-

gelsen er en af de måder, hvorpå der kan hentes effektiviseringsgevinster. Et af 

redskaberne hertil er ifølge en af de interviewede, at der i højere grad tænkes i at 

sammensætte grupperne af medarbejdere således, at der opnås størst mulig fleksibi-

litet i opgaveløsningen. Det kan bl.a. ske ved øget opgaveoverdragelse mellem fag-

grupper mener nogle, mens andre maner til besindighed i forhold til at ”overdrive” 

opgaveoverdragelsen.  

Den ændrede arbejdsdeling mellem regionen og kommunerne og det øgede behov 

for fleksibilitet i opgaveløsningen vil have konsekvenser for sammensætningen af 

medarbejderstaben i kommunerne og Regionen.  

Flere af de interviewede fagpersoner nævner i forbindelse hermed, at de oplever, at 

kommunerne i stigende omfang efterspørger sygeplejersker og social- og sund-

hedsassistenter og fysio- og ergoterapeuter, men til gengæld færre social- og sund-

hedshjælpere. Denne udvikling skyldes bl.a. dels den øgede vægt på hverdagsreha-

bilitering, forebyggelse og genoptræning i kommunerne og dels den øgede vægt på 

accelererende og kortere patientforløb på sygehusene.  

Social- og sundhedshjælperne bliver således i stigende grad en klemt faggruppe, 

mens sygeplejerskerne omvendt oplever en stigende efterspørgsel efter deres kom-

petencer både i kommunalt regi og på sygehusene. Sygehusene efterspørger i denne 

henseende i stigende omfang sygeplejersker med specialistviden, som kan under-

støtte behandlingen af patienter med stadig mere komplekse sygdomme. Dette be-

tyder til gengæld, at sygehusene ifølge de interviewede i mindre og mindre omfang 

vil efterspørge social- og sundhedsassistenter fremover.  

Udviklingen i efterspørgslen efter social-og sundhedsassistenter vil imidlertid i høj 

grad hænge sammen med, i hvilket omfang det er muligt at rekruttere et tilstrække-

ligt antal sygeplejersker. På samme måde vil efterspørgslen efter social- og sund-

hedshjælpere også afhænge af, om det er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal 

social- og sundhedsassistenter.  

3.4.1 Uddannelsespolitiske prioriteringer 

De uddannelsespolitiske prioriteringer har stor betydning for størrelsen af udbuddet 

af de enkelte faggrupper og dermed det antal, som skal matche efterspørgslen efter 

arbejdskraft.  

Konsekvenserne for 

arbejdsdelingen mel-

lem kommunerne og 

regionerne 
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Nogle af de politiske aftaler, som har haft størst indflydelse på optagelsen på pri-

mært de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser, herunder social- og sundhedsud-

dannelserne, er bl.a.: Velfærdsaftalen fra 2006, Trepartsaftalen fra 2007, Ungepak-

ken fra 2009 og Finanslovsaftalen for 2010 om ”Flere unge i job og uddannelse” 

samt flere af de efterfølgende års finanslovsaftaler.  

Hvad angår velfærdsaftalen fra 2006, indeholder den et politisk fastsat mål om, at 

mindst 95procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015, og at 

mindst 50 procent skal have en videregående uddannelse i 2015. Social- og sund-

hedsuddannelserne er i denne henseende en af de uddannelser, der bliver brugt sær-

ligt meget i forhold til at opfylde disse to målsætninger. I sammenhæng hermed 

peger flere af de interviewede på, at social- og sundhedsuddannelserne ligeledes 

ofte bruges som et beskæftigelsespolitisk redskab til at opkvalificere svagere grup-

per af ledige. Dette giver en række udfordringer for både skolerne og praktikplad-

serne bl.a. i form af en relativ høj frafaldsprocent og behov for ekstra støtte til de 

pågældende elever. Hertil kommer, at det samtidigt er med til at give uddannelsen 

et præg af at være en opsamlingsuddannelse for restgruppen af unge, hvilket kan få 

andre unge til at holde sig væk og være med til at sænke efterspørgslen efter de 

færdiguddannede yderligere. Med ikrafttrædelsen af kontanthjælpsreformen den 1. 

januar 2014 vil unge uden en uddannelse ikke længere være en del af kontant-

hjælpssystemet. Unge får i stedet uddannelseshjælp på niveau med SU og en mål-

rettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse. Med reformen kan 

der således komme et fornyet pres på social- og sundhedsuddannelsen. 

 

I forbindelse med Trepartsaftalen fra 2007, Ungepakken fra 2009, Finanslovsafta-

lerne fra 2010 og frem er der taget en række forskellige beslutninger i forhold til at 

øge antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse. I forbindelse med Trepartsaf-

talen fra 2007 besluttede regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC at øge den 

årlige dimensionering af bl.a. social- og sundhedsuddannelserne med 1.100 elever 

samt i perioden 2008 til 2015, at 15.000 ikke faguddannede beskæftigede medar-

bejdere skal have mulighed for f.eks. at tage en uddannelse som social- og sund-

hedshjælper i perioden 2008 til 2015
5
. Efterfølgende er der i forbindelse bl.a. Un-

gepakken for 2009, Finanslovsaftalen for 2010 indgået aftaler om etablering af eks-

tra pladser i regionerne og kommunerne, udover dem der blev aftalt i forbindelse 

med Trepartsaftalen i 2007.  

Der er således over en årrække sket en øget dimensionering og dermed udvidelse af 

udbuddet af bl.a. social- og sundhedshjælpere og -assistenter.  

Der eksisterer hermed i et vist omfang modsatsrettede tendenser mellem de uddan-

nelsespolitiske beslutninger og efterspørgselstendenserne på SOSU-området, og det 

især hvad angår social- og sundhedshjælperne. Det er imidlertid i denne henseende 

meget vigtigt at huske, at social- og sundhedshjælperuddannelsen er trin 1 i uddan-

nelsen til social- og sundhedsassistent, der er en af to veje til at blive sygeplejeske.  

                                                   
5 Jf. http://www.stm.dk/multimedia/LO-AC1.pdf  

Modsatrettede ten-

denser 

http://www.stm.dk/multimedia/LO-AC1.pdf
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3.5 Den teknologiske udvikling 

Med det mål at sikre et moderne og effektivt og borgernært sundhedsvæsen med 

sammenhængende patientbehandling af høj kvalitet har regeringen sammen med 

KL og Danske Regioner udarbejdet en national strategi for digitalisering af sund-

hedsvæsenet 2013-2017 (Regeringen, KL og Danske Regioner 2013). Fokus er på 

at udnytte de digitale muligheder til glæde for både patienter, pårørende og medar-

bejdere i sundhedsvæsenet og til at frigøre ressourcer, der kan prioriteres til at styr-

ke patientbehandlingen i øvrigt. I strategien står der således bl.a.: ” Vi skal bruge 

de digitale muligheder til at flytte rammerne for, hvordan sundhedsydelser bliver 

leveret. Blandt andet ved at bruge digitalisering til at inddrage patienter og pårø-

rende i forebyggelse og behandling på nye måder og i eget hjem. Det skal give 

bedre udnyttelse af tid og kræfter hos både borgere og medarbejdere”.  

 

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet anses således for at være et naturligt redskab 

til at understøtte de forandringsprocesser, som sundhedsvæsenet undergår i disse år 

i forhold til at sikre, at de knappe ressourcer anvendes bedst muligt ved bl.a. øget 

involvering af patienternes egne ressourcer og enklere og mindre tidskrævende ar-

bejdsgange for personalet. 

 

I forhold til den øgede involvering af patienterne kan telemedicinløsninger og 

hjemmemonitorering af f.eks. diabetes og KOL medvirke til at undgå, at borgere 

skal besøge sygehuse for at få foretaget simple (men servicemæssigt ressourcekræ-

vende) målinger og kontroller, hvilket både sparer patienten og sygehuspersonalet 

tid. 

I forhold til at lette brugen af personaleressourcer kan digitaliseringen af sundheds-

væsenet medvirke til at patientforløb på hospitaler, i de kommunale sundhedstil-

bud, i almen praksis og hos praktiserende speciallæger bliver papirløse. Når der 

herefter kun er en gældende og opdateret udgave af patientens journal øges patient-

sikkerheden til gengæld. 

Konkret er Region Hovedstaden og Region Sjælland gået sammen om en sund-

hedsplatform. Det er en it-platform, der vil gøre sundhedspersonalets arbejde papir-

løst, og som vil sætte patienten i centrum
6
. Den nye sundhedsplatform går i pilot-

drift i 2015 i Region Hovedstaden og forventes herefter løbende at blive taget i 

brug frem til udgangen af 2017 i begge regioner. Platformen kommer til at erstatte 

H-EPJ i Region Hovedstaden og OPUS-portalen i Region Sjælland.  

Digitaliseringen og dermed også ibrugtagningen af sundhedsplatformen vil have en 

række konsekvenser for efterspørgslen efter både faggrupper og kompetencer, idet 

nogle funktioner vil blive helt overflødige fremover, mens andre funktioner vil 

nødvendiggøre andre forudsætninger. Interviewpersonerne peger bl.a. på, at læge-

sekretærernes arbejdsområder vil blive væsentligt ændret med digitaliseringen. 

Sundhedsplatformen vil således, som nævnt ovenfor, gøre sundhedsvæsenet i Re-

gion Hovedstaden mere eller mindre papirløst og dermed fjerne noget af det arbej-

de, lægesekretærerne tidligere har varetaget.  

                                                   
6 Jf. 

http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/Interne+servicevirksomheder/It+Medico+og+

Telefoni/Projekter/Om+Sundhedsplatformen/  

http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/Interne+servicevirksomheder/It+Medico+og+Telefoni/Projekter/Om+Sundhedsplatformen/
http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/Interne+servicevirksomheder/It+Medico+og+Telefoni/Projekter/Om+Sundhedsplatformen/
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Den øgede brug af telemedicin forventes endvidere at resultere i et øget behov for 

kommunikationskompetencer hos det personale, som skal instruere borgerne i bru-

gen af de nye it løsninger og klæde borgerne på til i højere grad at tage vare på eget 

patientforløb. Endelig er flere inde på det forhold, at digitaliseringen og nye tekno-

logiske muligheder omvendt vil kunne øge efterspørgslen efter bestemte faggrup-

per, eftersom ny teknologi vil resultere i nye undersøgelser og dermed behov for 

arbejdskraft til at håndtere disse.  

I forlængelse heraf skal det nævnes, at den bioteknologiske udvikling vil gøre det 

muligt at stille meget præcise diagnoser fremover og at tilpasse behandlingen til 

den enkelte patient i langt højere grad, end det er muligt i dag, hvilket sandsynlig-

vis ligeledes vil have en række konsekvenser for efterspørgslen fremadrettet, men 

hvilke er svært at gisne om på nuværende tidspunkt.  

Endelig vil der fortsat være mange opgaveområder, hvor kravene er uændrede, og 

hvor det først og fremmest vil være faggruppens basale kvalifikationer, kernefag-

ligheden pleje, genoptræning mv., der efterspørges. En stigende automatisering kan 

endog i visse tilfælde reducere kvalifikationskravene f.eks. i forbindelse med au-

tomatisering af blodprøveanalyser, digitalisering af røntgenudstyr mv. 

3.6 Udviklingen i brugernes forventninger og krav 

Hvad angår udviklingen i befolkningens efterspørgsel efter og krav til ydelser og 

service inden for velfærdsområdet, opleves der en generel tendens til, at borgerne i 

stigende omfang stiller højere krav til de offentlige serviceydelser og har klare for-

ventninger om at blive involveret og hørt. Reaktionen herpå har bl.a. været øget 

brugerindflydelse og flere valgmuligheder enten mellem forskellige offentlige til-

bud eller mellem offentlige og private alternativer. De øgede krav og forventninger 

skyldes mange forskellige forhold, herunder at borgerne igennem de senere år er 

blevet mindre autoritetstro og mere fokuseret på egne behov og rettigheder samt 

ikke mindst, at borgerne i højere grad søger information om behandlingsmetoder 

og -muligheder via bl.a. internettet, jf. nedenfor.  

Også inden for sundhedsvæsenet i hovedstadsområdet opleves det, at borgerne i 

stigende omfang stiller større krav og har en forventning om at blive inddraget og 

opnå en god service. Serviceniveauet er samtidigt noget af det, som medarbejderne 

ifølge de interviewede helst ikke vil gå på kompromis med og det heller ikke, selv-

om der er færre ressourcer til at yde servicen. Det er ifølge en af de interviewede 

det sidste, der vil bukke under.  

Partnerskab med patienten, hvor der i de respektive ydelser tages udgangspunkt i 

patientens ønsker og behov, er der således også et eksplicit fokusområde i Region 

Hovedstadens sundhedsplan (Region Hovedstaden 2013).  

De øgede krav og forventninger har betydning for de velfærdsuddannedes kompe-

tencer i form af øget behov for kommunikative færdigheder og robusthed. De 

sundhedsuddannede skal således i stigende omfang kunne gå i dialog med kritiske 

og ofte velinformerede borgere. Hvad angår sidstnævnte, betyder adgangen til in-

ternettet, at borgerne i langt højere grad end tidligere har adgang til store mængder 
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den offentlige ser-

vice 
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information, herunder informationer om behandlings- og indlæringsmetoder, vente-

tider, karakterniveauer mv. Det stiller store krav til personalet om dels at være op-

dateret om den sidste nye viden, og dels at de er i stand til at kommunikere med 

disse borgere. 

3.6.1 Efterspurgte kompetencer i det fremtidige 

sundhedsvæsen  

I det hele taget vil de forandringer, der sker i disse år i sundhedsvæsenet, betyde, at 

kravene til de sundhedsuddannedes kvalifikationer og kompetencer vil ændre sig, 

herunder de kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges i henholdsvis kom-

munalt regi og på sygehusene. Det gælder ikke mindst kravene til de medarbejdere, 

der skal løfte sundhedsopgaverne i kommunalt regi fremadrettet. 

Efterspørgslen efter høj faglig kvalitet kan skabe nogle udfordringer for de nyud-

dannede. Endvidere kan det øgede fokus på fagligheden betyde, at der er nogle 

faggrupper, der får brug for meget efteruddannelse, hvis de skal være i stand til at 

honorere de mange krav, der stilles til fagligheden, herunder håndtering af kom-

plekse borgere og kravene til kontinuerlig dokumentation af en given indsats/be-

handling. For at sikre et solidt match mellem de kompetencer, som de respektive 

sektorer efterspørger, og de forskellige uddannelser udbyder, er det ifølge flere af 

de interviewede centralt, at der er en tæt dialog og forventningsafstemning mellem 

uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne.  

Specialisering Specialisering udgør et af de centrale begreber, der går igen, når repræsentanter fra 

både primær- og sekundærsektoren bliver spurgt til de kompetencer, der efterspør-

ges i fremtidens sundhedsvæsen i hovedstadsområdet. Dog er der en række af in-

terviewpersonerne, der understreger, at det er væsentligt, at der inden for de re-

spektive fag skal være fokus på at bevare basisfagligheden, således at man opret-

holder en hensigtsmæssig medarbejdersammensætning til at løse de mange forskel-

ligartede opgaver i sundhedsvæsenet.  

Kvalitet og udvikling Efterspørgslen efter høj faglig kvalitet i opgaveløsningen hænger i høj grad sam-

men med de øgede krav om kvalitet i behandlingen, jf. den gældende kvalitetspoli-

tik for Region Hovedstaden samt det øgede fokus på samspillet mellem forskning, 

udvikling og uddannelse. I og med at der både er et øget fokus på patientsikkerhed 

og effektivitet i opgaveløsningen, er det med til at skabe en efterspørgsel efter 

medarbejdere, der har de rette kompetencer til at opspore og håndtere begynden-

de/tilbagevendende sygdom hos borgere og patienter og dermed reducere antallet 

af uhensigtsmæssige hændelser, herunder genindlæggelser. Dette kan være en stor 

udfordring for nogle af de eksisterende faggrupper. 

Forebyggelse og sundhedsfremme vil i høj grad udgøre en væsentlig del af ydel-

serne i både primær- og sekundærsektor fremadrettet i hovedstadsområdet. I takt 

med en stigende ældrebefolkning vil arbejdet med forebyggelse og sundhedsfrem-

me fungere som et væsentligt redskab dels i forhold til den patientrettede del med 

blandt andet at reducere antal indlæggelser/genindlæggelser og dels til den borger-

rettede del med at holde borgerne sunde og raske så længe som muligt. Et fokus der 

vil få betydning for efterspørgslen efter plejepersonale og for kompetencerne hos 
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plejepersonalet i forhold til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i det 

daglige.  

Et øget samarbejde på tværs af sektorerne vil ligeledes alt andet lige betyde, at 

sundhedspersonalet i begge sektorer skal være i stand til at arbejde tværsektorielt 

og håndtere de udfordringer, som kan være forbundet hermed. Endvidere stiller det 

krav til et godt kendskab til de respektive sektorer og deres måde at arbejde på. 
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4 Fremskrivningerne 

4.1 Indledning 

Dette kapitel præsenterer resultaterne af fremskrivningerne af udbuddet og ef-

terspørgslen efter hver enkelt af de udvalgte faggrupper frem til 2023. 

Udbuddet omfatter i denne henseende det samlede antal personer med bopæl i ho-

vedstadsregionen, som har en af de udvalgte uddannelser, og som står til rådighed 

for arbejdsmarkedet, dvs. de enten er beskæftigede eller ledige. 

Efterspørgslen omfatter det samlede antal arbejdspladser i hovedstadsregionen, 

som er besat med en person, som har en af de udvalgte uddannelser. Der kan her 

både være tale om personer, der bor i regionen, og personer, som bor uden for regi-

onen
7
. 

For at få et billede af balancen mellem udbuddet og efterspørgslen efter den enkelte 

faggruppe i hovedstadsregionen er det nødvendigt at tage hensyn til omfanget af 

borgere, der pendler ind og ud af regionen, og dermed nettoindpendlingen eller 

nettoudpendlingen – alt efter om der er flest, der pendler ind eller ud. Det gør vi 

ved at lægge omfanget af nettoindpendlingen/nettoudpendlingen til det samlede 

udbud.  

I forbindelse med beskrivelsen af den fremtidige balance mellem udbud og efter-

spørgsel opereres der med følgende tre begreber: 

› Mangel på arbejdskraft
8
 – dækker over den situation, hvor udbuddet af ar-

bejdskraft er mindre end efterspørgslen. 

                                                   
7
 Efterspørgslen kan reelt være højere, idet de enkelte virksomheder kan have ubesatte stil-

linger 
8 Den definition på mangel på arbejdskraft, vi bruger, adskiller sig fra den definition Be-

skæftigelsesregionerne anvender i forbindelse med udarbejdelsen af de halvårlige arbejds-

markedsbalancer. Beskæftigelsesregionen anvender følgende definition: ”Stillinger i denne 

kategori er kendetegnet ved, at virksomhederne har problemer med at rekruttere medarbej-

dere til stillingen samtidig med, at ledigheden er lav for stillingen.” Jf. 

http://balance.ams.dk/OmArbejdsmarkedsbalance.aspx  
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fremskrivningerne 

Beskrivelsen af ba-

lancen 

http://balance.ams.dk/OmArbejdsmarkedsbalance.aspx
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› Rekrutteringsproblemer – dækker over den situation, hvor overskuddet af 

arbejdskraft er mindre end 5 procent af det samlede udbud af den enkelte fag-

gruppe, og dermed arbejdsstyrken. 

› Overskud af arbejdskraft – dækker over den situation, hvor udbuddet af ar-

bejdskraft er større end efterspørgslen. 

For de faggrupper, hvor fremskrivningen tyder på, at der er risiko for mangel på 

arbejdskraft, er der beregnet et skøn over, hvor stor en del af underskuddet, der 

dækkes af følgende udvalgte tiltag: 

› Øget tilgang til den enkelte uddannelse med 25 procent. 

› Tilbagerekruttering af 25 procent af de personer, der har forladt faget. 

› Reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 procent. 

› Reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent. 

›   

Beskrivelsen af den enkelte faggruppe afsluttes med en række figurer, som illustre-

rer den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsforhold. 

Kapitlet er udarbejdet sådan, at der er mulighed for at læse de enkelte afsnit uaf-

hængigt af hinanden. For de personer, der vælger at læse samtlige afsnit i kapitlet, 

vil der være en del gentagelser i sprogbrug mv.  

4.2 Bioanalytikere 

Uddannelsen  Uddannelsen til bioanalytiker er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3½ 

år. Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af Metropol i København, som ud-

danner cirka 40 bioanalytikere årligt. 

Arbejdssteder Bioanalytikerne arbejder typisk på hospitalslaboratorier, i læge- og sundhedshuse, 

specialiserede laboratorier, fertilitetsklinikker og i medicinal- og biotekindustrien. 

Endelig er der nogle bioanalytikere, som arbejder med forskning på universiteterne. 

I dag arbejder der 1.879 bioanalytikere inden for regionen og kommunerne i ho-

vedstadsområdet, svarende til ca. 59 procent af samtlige beskæftigede bioanalytike-

re i regionen. 

Fremtiden Bioanalytikerne er meget opmærksom på, at forhold som den øgede automatisering 

af laboratorier, etablering og bygning af supersygehuse, udlagte patientforløb og 

øget brug af Point of Care Teknologi, hvor andre faggrupper overtager analysear-

bejdet, sandsynligvis vil have konsekvenser for såvel, hvilke funktioner bioanalyti-

kerne skal varetage fremover, som for hvilke kvalifikationer de skal have
9
.  

I forhold til den fremtidige efterspørgsel er en af de store dark horses medicinal- og 

biotekvirksomhedernes efterspørgsel. Før krisen i 2008 aftog disse virksomheder 

rigtig mange bioanalytikere, men det har ændret sig efter krisen satte ind.  

                                                   
9 Jf. http://www.dbio.dk/nyheder/fremtidens-bioanalytiker---hvad-skal-vil-du-lave-  

Effekten af konkrete 
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http://www.dbio.dk/nyheder/fremtidens-bioanalytiker---hvad-skal-vil-du-lave-
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Endelig er der effekten af opgaveglidningen mellem faggrupper. På det område 

oplever bioanalytikerne i øjeblikket, at sygehusene er begyndt at efteruddanne bio-

analytikerne, så de bliver i stand til at varetage nogle af de opgaver, som speciallæ-

gerne tidligere varetog – f.eks. inden for patologi, hvor bioanalytikerne lærer at 

skære væv.  

4.2.1 Hovedresultater 

Hovedresultater Fremskrivningen tyder på, at der bliver mangel på bioanalytikere i stort set hele 

den belyste periode. Det skyldes, at arbejdsstyrken og dermed udbuddet af bioana-

lytikere falder, mens efterspørgslen omvendt forventes at stige.  

 

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært, at mange vil forlade faget i de kommende 

år som følge af et højt aldersgennemsnit blandt personerne i arbejdsstyrken. I dag 

er ca. 60 procent af bioanalytikerne i hovedstadsområdet således over 55 år. 

4.2.2 Den fremtidige udvikling 

Arbejdskraftbalancen Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsmarkedsbalance
10

 er der i øjeblikket 

balance mellem udbud af og efterspørgsel efter bioanalytikere i Beskæftigelses-

region Hovedstaden og Sjælland. De seneste ledighedstal (juli 2013) fra Danske 

Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) viser således også, at der kun var 19 le-

dighedsberørte bioanalytikere i Hovedstaden i juli måned, hvoraf de 14 var dimen-

tender.  

Fremskrivningen Fremskrivningen af udbuddet og efterspørgslen efter bioanalytikere viser, at 

udbuddet af bioanalytikere vil falde fra 2.800 personer i 2012 til 2.600 personer i 

2023, svarende til et fald på 8 procent, jf. figuren nedenfor. I samme periode for-

ventes efterspørgslen enten at blive fastholdt på samme niveau som i dag (nul-

vækstscenariet) eller at vokse med enten 2, 12 eller 19 procent alt efter, om der er 

tale om enten behovsscenariet, uddannelsesscenariet eller branchescenariet, jf. 

figuren nedenfor. 

 

                                                   
10

 http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx 

 

http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx
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Figur 4-1 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter bioanalytikere frem til 2023. 

Note: Der er ikke udarbejdet et alternativt scenarie for bioanalytikerne, idet det vurderes, at de 

fire grundlæggende scenarier er dækkende. 

Væksten i efterspørgslen forventes således at blive størst, såfremt enten branche-

scenariet eller uddannelsesscenariet bliver en realitet, dvs. såfremt efterspørgslen 

efter bioanalytikere og dermed antallet af arbejdspladser besat af bioanalytikere 

følger LINE-modellens fremskrivning af udviklingen i enten antallet af arbejds-

pladser inden for sundhedsbranchen (branchescenariet) eller antallet af arbejds-

pladser besat af arbejdskraft med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse 

(uddannelsesscenariet). Se kapitel 1 for en uddybning af LINE-modellens forvent-

ninger til udviklingen i henholdsvis branche- og uddannelsesscenariet.  

Efterspørgslen forventes omvendt at stige mindst, såfremt efterspørgslen følger 

udviklingen i befolkningens gennemsnitsalder (behovsscenariet). 

Hvad angår den fremtidige balance på arbejdsmarkedet for bioanalytikere, så peger 

alle de fire belyste grundlæggende scenarier således på, at der er risiko for, at der 

kan opstå mangel på bioanalytikere i de kommende år, jf. figuren nedenfor. Man-

gelsituationen kan allerede blive en realitet enten i år eller i løbet af næste år. 

Fremskrivningerne af balancen er baseret på en forudsætning om konstant netto-

indpendling i de kommende år svarende til niveauet i 2011, hvor nettoindpendlin-

gen udgjorde godt 300 personer, dvs. der pendlede ca. 300 flere ind til Hovedstads-

regionen, end der pendlede ud af regionen.  
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Figur 4-2 Udviklingen i forskellen mellem udbuddet og efterspørgslen efter bioanalytike-

re. (Negative tal = mangel på arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af manglen på arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling til 

og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i no-

vember 2011. 

Manglen bliver størst såfremt branchescenariet eller uddannelsesscenariet bliver en 

realitet. I så tilfælde vil der i 2023 mangle mellem 700 og 800 bioanalytikere, sva-

rende til mellem 28 og 29 procent af arbejdsstyrken. Det er dog næppe sandsynligt, 

at en så stor mangel vil blive en realitet i virkeligheden, idet det må antages at både 

udbuddet og efterspørgslen efter bioanalytikere samt nettoindpendlingen vil tilpas-

se sig for at undgå mangel af denne størrelse.  

Såfremt enten nulvækst- eller behovsscenariet bliver en realitet, vil manglen blive 

på enten 160 eller 230 personer i 2023, svarende til henholdsvis 6 og 9 procent af 

arbejdsstyrken.  

4.2.3 Vurdering af effekten af udvalgte tiltag 

Figuren nedenfor giver et billede af den forventede effekt af udvalgte tiltag, der 

eventuelt vil kunne kan iværksættes for at reducere risikoen for mangel på fag-

gruppen. Den fremskrevne mangel på arbejdskraft under hovedscenarierne fremgår 

samtidig af figuren. 

Det drejer sig om den forventede effekt af en tilbagerekruttering af 25 procent af de 

personer, der har forladt faget, reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 pro-

cent, reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent og en forøgelse af 

tilgangen til uddannelserne med 25 procent.  

Som det ses af figuren, så vil ingen af tiltagene hverken enkeltvis eller tilsammen 

være tilstrækkelige til at afhjælpe behovet for arbejdskraft under branche- og ud-

dannelsesscenariet.  
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Betragtes tiltagene enkeltvis, så er det specielt en tilbagerekruttering, der vil have 

en effekt på mangelsituationen på den lange bane.  

 

Figur 4-3 Bioanalytikere - Effekt af tiltag sammenlignet med mangel på arbejdskraft. 

(Positive tal = mangel på arbejdskraft i denne figur). 

Anm: Bemærk at her er manglen afbilledet som positive tal.  

4.2.4 Den historiske udvikling 

Figur 4-4 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsforhold 

for bioanalytikere
11

.  

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede med bopæl i hovedstadsregionen og antallet af 

arbejdspladser (efterspørgslen) som antallet af personer i arbejdsstyrken (udbuddet) 

har været svagt faldende i perioden 2004 til november 2011. Fra november 2011 til 

november 2012 har faldet i både antallet af beskæftigede og antallet af arbejdsplad-

ser været lidt kraftigere.  

I perioden fra 2004 til 2008 faldt andelen af ledige fra 1,4 procent i 2004 til 0,4 

procent i 2008. Siden den økonomiske krise satte ind i 2008 er ledigheden imidler-

tid steget til 0,8 procent i november 2011, hvilket fortsat er meget lavt. Samtidigt 

med at andelen af ledige er erhvervsfrekvensen
12

 blandt bioanalytikerne faldet fra 

86 i 2004 til 72 i 2012, hvilket er et relativt stort fald.  

Der er i perioden 2004 til 2012 blevet langt flere bioanalytikere over 50 år på ar-

bejdspladserne i hovedstadsområdet. Sagt med andre ord er gennemsnitsalderen 

blandt de beskæftigede bioanalytikere steget relativt meget i de senere år. I dag er 

                                                   
11

 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbasere-

de arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
12 Omfatter den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige som enten er i arbejde eller vil kunne arbejde 

(svarende til arbejdsstyrken). 
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knap halvdelen af de bioanalytikere, der er beskæftiget på arbejdsplader i hoved-

stadsområdet over 50 år (47 procent). Der kan således imødeses en relativ stor af-

gang fra faggruppen i de kommende år som følge af alder og dermed et fald i ar-

bejdstyrken, givet at der ikke uddannes et tilsvarende stort antal nye bioanalytikere.  

Der er en noget større indpendling til end udpendling fra hovedstadsområdet af 

bioanalytikere. I 2012 var der således 300 nettoindpendlere til regionen, svarende 

til 11 procent af arbejdsstyrken.  

Fra 2002 til 2011 har der i gennemsnit været en tilgang til uddannelsen på 105 per-

soner om året i hovedstadsområdet. I perioden 2001-2006 blev der i gennemsnit 

uddannet 60 bioanalytikere pr. år i hovedstadsområdet. Dette antal er i perioden 

2007-2011 steget til ca. 80 nyuddannede pr. år, hvilket bl.a. hænger sammen med 

en øget tilgang til faget.  

  

Pendling 
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Figur 4-4 Udviklingen for bioanalytikere i hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, arbejdspladser, 

ledighed, aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af regionen 

samt tilgang til og fuldførelse af uddannelsen.  

  

 

  
Note: Enheden i figuren er antal personer - bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.3 Ernæring og sundhed 

Uddannelsen Professionsbacheloruddannelsen ernæring og sundhed tager 3½ år og udbydes i 

hovedstadsområdet af Metropol i København. 

Uddannelsen blev oprettet i 2002 og erstatter de tre ernæringsrelaterede uddannel-

ser til ernærings- og husholdningsøkonom, økonoma og klinisk diætist. 

 

Arbejdssteder Professionsbachelorer i ernæring og sundhed arbejder bl.a. som konsulenter på 

sygehusene eller i kommunerne med at vejlede patienter og borgere samt ansatte i 

sund kost, rengøring og hygiejne og lignende. De kan også være ansat som cate-

ringleder eller køkkenchef ved større køkkener på hospitaler, plejehjem og andre 

institutioner. Nogle er ansat som undervisere på skoler, f.eks. husholdningsskoler, 

social- og sundhedsskoler samt tekniske skoler eller arbejder med at sikre og ud-

vikle ernæringsrigtige og forbrugervenlige produkter i levnedsmiddelindustrien
13. 

Fremtiden Det øgede fokus på sundhed generelt i befolkningen og i den forbindelse det øgede 

fokus på sammenhængen mellem kost og ernæring på den ene side og sundhed på 

den anden side kan være med til at øge efterspørgslen efter professionsbachelorer 

inden for ernæring og sundhed i de kommende år på såvel det offentlige som det 

private marked.  

Der kan ifølge en af de interviewede skelnes mellem fire forskellige grupper af ar-

bejdsområder: 1) madproduktion, 2) forebyggelse og sundhedsfremme, 3) behand-

ling (kliniske diætister), 4) ledelse (økonomaer, professionsbachelorerne). De per-

soner, der arbejder med madproduktion og behandling, vil ifølge den pågældende 

sandsynligvis opleve et fald i efterspørgslen som følge af den øgede centralisering 

af madproduktionen og af sygehusfunktionerne, samt den øgede brug af kortere 

accelererende forløb på sygehusene. Derimod er det muligt, at de personer, der ar-

bejder med forebyggelse og sundhedsfremme samt ledelse, vil kunne imødese en 

øget efterspørgsel efter deres kompetencer fra såvel offentlig som privat regi. 

4.3.1 Hovedresultater 

Fremskrivningen tyder på, at der bliver overskud af ernærings- og sundhedsud-

dannede i løbet af perioden og det selv i det tilfælde, at tilgangen til uddannelsen 

halveres i forhold til niveauet i 2011, hvor der startede godt 200 på uddannelsen.  

Årsagen til overskuddet er, at arbejdsstyrken og dermed udbuddet af ernærings- og 

sundhedsuddannede stiger kraftigere end efterspørgslen efter faggruppen.  

4.3.2 Den fremtidige udvikling 

Sundhedsuddannelsen ernæring og sundhed findes ikke blandt de faggrupper, som 

indgår i Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsmarkedsbalance, hvorfor det ikke er 

muligt at få et billede af den nuværende rekrutteringssituation derfra.  

                                                   
13 Jf. 

http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannels

er/ernaering_og_sundhed.aspx#fold8  

Arbejdsmarkeds-

balancen 

http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/ernaering_og_sundhed.aspx#fold8
http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/ernaering_og_sundhed.aspx#fold8
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Fremskrivningerne Der er udarbejdet to forskellige scenarier for udbuddet af arbejdskraft inden for 

ernæring og sundhed. For det første det grundlæggende udbudsscenarie, der tager 

udgangspunkt i forudsætningen om, at tilgangen til uddannelsen i fremskrivnings-

perioden svarer til tilgangen i 2011. For det andet et alternativt scenarie der tager 

udgangspunkt i en forudsætning om, at tilgangen til uddannelsen halveres i forhold 

til tilgangen i 2011.  

Baggrunden for at vælge at udarbejde et alternativt scenarie, hvor tilgangen til ud-

dannelsen halveres, er, at der kan imødeses en kraftig stigning i arbejdsstyrken i de 

kommende år som følge af dels et stigende optag på uddannelsen siden uddannel-

sens start og dels den nuværende alderssammensætning blandt arbejdsstyrken. I 

dag er knap 70 procent mellem 16 og 34 år og kun ganske få over 50 år, hvilket 

betyder, at der kun vil være en meget lille afgang fra arbejdsstyrken som følge af 

alder i de kommende år. Den stigende tilgang får således arbejdstyrken til at vokse 

relativt kraftigt, og det noget mere end det tyder på efterspørgslen vil – og det uan-

set hvilket scenarie der er tale om, jf. figuren nedenfor.  

 

Figur 4-5 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter personer med en professions-

uddannelse inden for ernæring og sundhed frem til 2023. 

De fire analyserede efterspørgselsscenarier omfatter branchescenariet, uddannel-

sesscenariet, behovsscenariet og nulvækstscenariet. 

I branchescenariet antages efterspørgslen efter ernærings- og sundhedsmedarbej-

dere at svare til LINE-modellens fremskrevne udvikling i antallet af arbejdspladser 

inden for sundhedsbranchen. I uddannelsesscenariet antages efterspørgslen efter 

ernærings- og sundhedsmedarbejdere at svare til LINE-modellens fremskrevne ud-

vikling i antallet af arbejdspladser besat med arbejdskraft med en mellemlang vide-

regående sundhedsuddannelse uddannelse. I behovsscenariet antages efterspørgs-

len efter ernærings- og sundhedsmedarbejdere at svare til væksten i befolkningens 

gennemsnitsalder. I nulvækstscenariet antages efterspørgslen efter ernærings- og 

sundheds-medarbejdere at være konstant, svarende til niveauet i 2012. 

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

P
e

rs
o

n
e

r

Udbud Ernæring og sundhed Efterspørgsel Branchescenarie

Efterspørgsel Behovsscenarie Efterspørgsel Udd.scenarie

Efterspørgsel Nulvækstscenarie Alternativ Udbud



  
BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN 

 

43 

 

Figur 4-6 Udviklingen i forskellen mellem udbuddet og efterspørgslen efter ernæring og 

sundhedsuddannede på professionsbachelorniveau. (Positive tal = overskud af 

arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af overskuddet af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling 

til og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i 

november 2011. 

Det fremskrevne overskud af ernærings- og sundhedsmedarbejdere vil, hvis det 

bliver en realitet, i 2023 udgøre mellem 700 og 1.400 ernærings- og sundhedsmed-

arbejdere, svarende til mellem 29 og 59 procent af arbejdsstyrken, jf. figuren oven-

for. Overskuddet vil under det alternative udbudsscenarie med en halvering af til-

gangen til uddannelsen udgøre mellem 250 personer i 2012 og 700 i 2023, svaren-

de til mellem 20 og 29 procent af arbejdsstyrken, hvis det realiseres.  

Det er imidlertid ikke sandsynligt, at et overskud af den størrelsesorden bliver til 

virkelighed, fordi både udbuddet og efterspørgslen efter ernærings- og sundheds-

medarbejdere sammen med nettoudpendlingen sandsynligvis vil tilpasse sig for at 

undgå et overskud i den størrelse. 

Fremskrivningen af balancen og dermed overskuddet af ernærings- og sundheds-

uddannede tager udgangspunkt i en forudsætning om, at nettoindpendlingen fra 

regionen i hele perioden er på niveau med nettoindpendlingen i november 2011, 

hvor nettoindpendlingen svarer til ca. 30 personer.  

4.3.3 Den historiske udvikling 

Figur 4-7 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsforhold 

for professionsuddannede inden for ernæring og sundhed
14

.  

                                                   
14

 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

P
e

rs
o

n
e

r

Branchescenarie Nulvækstscenarie

Behovsscenarie Udd.scenarie

Alternativt scenarie

Historisk udvikling 



   
44 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN 

 

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede
15

, antallet af arbejdspladser (efterspørgslen) som 

arbejdsstyrken(udbuddet) er steget fra 2004 til november 2011. Fra november 2011 

til november 2012 har både antallet af arbejdspladser og antallet af beskæftigede 

imidlertid ligget på et konstant niveau, og udviklingen ser dermed ud til at være 

fladet ud.  

I perioden fra 2004 til 2008 faldt andelen af ledige fra 3,2 procent i 2004 til 2,9 

procent i 2008. Efter den økonomiske krise satte ind i 2008 er ledigheden steget til 

5,5 procent i november 2011. Erhvervsfrekvensen
16

 er i perioden faldet fra 89 pro-

cent i 2004 til 84 procent i 2012. Der er således en lavere andel af ernærings- og 

sundhedsuddannede, der står til rådighed for arbejdsmarkedet i dag end for godt 10 

år siden. 

Hovedparten af de ernærings- og sundhedsuddannede, som er ansat på en arbejds-

plads i hovedstadsregionen i dag (2012), er mellem 16 og 34 år, svarende til 70 

procent, mens kun 5 procent er over 50 år. Der kan således ikke imødeses stor af-

gang som følge af alder i de kommende år fra denne faggruppe.  

I 2012 er der en større indpendling til end udpendling fra hovedstadsområdet af 

ernærings- og sundhedsuddannede. I 2012 udgjorde nettoindpendlingen godt 30 

personer, svarende til 3,1 procent af arbejdsstyrken.  

Tilgangen til uddannelsen i hovedstadsområdet har siden 2003 udvist en stigende 

tendens og har ligget på mellem 180 og 290 personer. Fra 2009 til 2011 er tilgan-

gen dog faldet. Siden 2006 er der i gennemsnit blevet uddannet ca. 150 ernærings- 

og sundhedsmedarbejdere årligt i hovedstadsområdet. 

  

                                                   
15 Omfatter alle beskæftigede med bopæl i Region Hovedstaden, og dermed både dem, der 

arbejder inden for regionen, og dem der arbejder uden for regionen. 
16 Omfatter den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige, som enten er i arbejde eller vil kunne arbejde 

(svarende til arbejdsstyrken). 
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Figur 4-7 Udviklingen inden for ernæring og sundhed i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, 

arbejdspladser, ledighed, aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af 

regionen samt tilgang til og fuldførelse af uddannelsen.  

  

 

  
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.4 Ergoterapeuter 

Uddannelsen Uddannelsen til ergoterapeut er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3½ 

år. Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af Metropol i København.  

Arbejdssteder Ergoterapeuter arbejder typisk på sygehuse eller i kommuner, børneinstitutioner, 

specialskoler, genoptræningscentre, ældreplejen eller dagcentre og arbejder her 

med en bred målgruppe bestående af både børn, psykisk syge, fysisk syge eller per-

soner, der er under arbejdsrehabilitering. Ergoterapeuter kan også arbejde i det pri-

vate f.eks. med hjælpemidler eller arbejdsmiljø. 

 

Fremtid  Hvad angår den fremtidige efterspørgsel efter ergoterapeuter, så indgår ergotera-

peuterne i stigende omfang som en integreret del af den rehabiliteringsindsats, som 

foregår i kommunerne i dag, og som kommunerne tillægger mere og mere vægt. 

Samtidigt varetager ergoterapeuter ligeledes i stigende omfang opgaver på det spe-

cialiserede område. Det gælder både i forbindelse med inklusionsindsatsen på sko-

leområdet og i forbindelse med indsatsen overfor bl.a. de hjerneskadede. Endelig er 

ergoterapeuter i stigende omfang at finde på fælles akut-modtage afdelinger, hvor 

de bistår med ergoterapifaglige udredninger og funktionsevne vurderinger.  

4.4.1 Hovedresultater 

Fremskrivningen tyder på, at der bliver overskud af ergoterapeuter i hele frem-

skrivningsperioden. Det gælder også i det tilfælde, at tilgangen til uddannelsen re-

duceres til det niveau, det lå på i 2008, hvor der blev optaget 30 færre elever end i 

2011, svarende til 23 procent færre.  

Overskuddet er en konsekvens af, at arbejdsstyrken vokser mere end efterspørgs-

len. Det gælder især i de tilfælde, at efterspørgslen antages at følge udviklingen i 

befolkningens gennemsnitsalder (behovsscenariet) eller forbliver på det niveau, 

som er gældende i dag (nulvækstscenariet).  

4.4.2 Den fremtidige udvikling 

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsmarkedsbalance er der i dag balance mel-

lem udbuddet og efterspørgslen efter ergoterapeuter
17

. Det underbygger de seneste 

ledighedstal fra DSA (Danske Sundhedsorganisationers A-kasse), der viser, at der i 

juli måned kun var 54 ledighedsberørte ergoterapeuter, hvoraf de 42 var dimitten-

der.  

Fremskrivningerne Der er udarbejdet to forskellige scenarier for udbuddet af ergoterapeuter. For det 

første det grundlæggende udbudsscenarie, der tager udgangspunkt i forudsætningen 

om, at tilgangen til uddannelsen i fremskrivningsperioden svarer til tilgangen i 

2011. For det andet et alternativt scenarie, der tager udgangspunkt i en forudsæt-

                                                   
17 http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  

Arbejdsmarkedsba-

lancen 

http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx
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ning om, at tilgangen til uddannelsen svarer til niveauet i 2008, som var 100 perso-

ner mod knap 130 i 2011.  

Fremskrivningen af efterspørgslen efter arbejdskraft tager udgangspunkt i fire for-

skellige grundlæggende scenarier: branchescenariet, uddannelsesscenariet, behovs-

scenariet og nulvækstscenariet. I branchescenariet antages efterspørgslen efter er-

goterapeuter at svare til LINE-modellens fremskrevne udvikling i antallet af ar-

bejdspladser inden for sundhedsbranchen. I uddannelsesscenariet antages efter-

spørgslen efter ergoterapeuter at svare til LINE-modellens fremskrevne udvikling i 

antallet af arbejdspladser besat med arbejdskraft med en mellemlang videregående 

sundhedsuddannelse. I behovsscenariet antages efterspørgslen efter ergoterapeuter 

at svare til væksten i befolkningens gennemsnitsalder. I nulvækstscenariet antages 

efterspørgslen efter ergoterapeuter at være konstant, svarende til niveauet i 2012. 

Fremskrivningerne viser, at udbuddet af ergoterapeuter vil vokse mere end efter-

spørgslen, givet at tilgangen til uddannelsen i hele perioden svarer til niveauet i 

2011 (illustreret ved den røde kurve i nedenstående figur).  

Antages det, at tilgangen til uddannelsen reduceres, så det svarer til niveauet i 

2008, vil udbuddet af ergoterapeuter fortsat være større end efterspørgslen, såfremt 

efterspørgslen enten forbliver på samme niveau som i 2012 (nulvækstscenariet) 

eller følger udviklingen i befolkningens gennemsnitsalder (behovsscenariet). Der-

imod vil udbuddet stort set følge udviklingen i efterspørgslen, givet at efterspørgs-

len forløber som antaget i branche- og uddannelsesscenarierne, der begge forventer 

en højere vækst i efterspøgslen end i behovsscenariet. 

 

 

Figur 4-8 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter ergoterapeuter frem til 2023. 

Tages der højde for omfanget af nettoindpendling til regionen, som antog godt 80 

personer i 2011, og antages det, at denne er konstant i hele fremskrivningsperioden, 

tyder fremskrivningerne på, at der med de anvendte forudsætninger vil blive over-

skud af ergoterapeuter i hele perioden, jf. figuren nedenfor.  
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Der kan dog opstå rekrutteringsproblemer i 2017-2019, såfremt det alternative ud-

budsscenarie bliver en realitet, dvs. såfremt tilgangen til uddannelsen reduceres 

med 30 personer, svarende til niveauet i 2008.  

Det fremskrevne overskud af ergoterapeuter vil, hvis det bliver en realitet, i 2023 

udgøre mellem 150 og godt 600 ergoterapeuter, svarende til mellem 7 procent og 

26 procent af arbejdsstyrken.  

Det må dog antages, at både udbuddet og efterspørgslen samt nettoindpendlingen 

vil tilpasse sig, såfremt overskuddet begynder at vokse i den takt, som nulvækst-

scenariet og behovsscenariet forudsiger. Dermed også sagt, at det næppe er sand-

synligt, at vi vil se et overskud af ergoterapeuter på godt 600 personer.  

 

Figur 4-9 Udviklingen i forskellen mellem udbuddet og efterspørgslen efter ergoterapeu-

ter. (Positive tal = overskud af arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af overskuddet af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling 

til og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i 

november 2011. 

4.4.3 Den historiske udvikling 

Figur 4-10 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsfor-

hold for ergoterapeuter
18

.  

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede
19

, antallet af arbejdspladser (efterspørgslen) og 

arbejdsstyrken (udbuddet) er steget fra 2004 til november 2011. Fra november 

2011 til november 2012 er der imidlertid sket et mindre fald i både antallet af be-

                                                   
18 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
19

 Omfatter alle beskæftigede med bopæl i Region Hovedstaden og dermed både dem, der 

arbejder inden for regionen, og dem der arbejder uden for regionen. 
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skæftigede og antallet af arbejdspladser og dermed i efterspørgslen efter ergotera-

peuter.  

I perioden fra 2004 til 2008 faldt andelen af ledige fra 3 procent i 2004 til 0,7 pro-

cent i 2008. Siden 2008 er andelen af ledige imidlertid steget igen, men ligger fort-

sat på et lavt niveau i dag (1,8 procent). Erhvervsfrekvensen
20

 er i perioden faldet 

fra 86 procent i 2004 til 81procent i 2012. Andelen af ergoterapeuter, der står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, er således faldet i de senere år.  

Aldersfordelingen blandt de ansatte ergoterapeuter i hovedstadsområdet er stort set 

den samme i 2012, som den var i 2004.  

I 2004 var der ligeså mange ergoterapeuter, som pendlede ind, som der pendlede 

ud af regionen. I 2012 var der omtrent ligeså mange udpendlere som i 2004, men 

antallet af indpendlere er fordoblet fra 2004 til 2012. Således er der i 2012 en netto-

indpendling til hovedstadsområdet af ergoterapeuter på 82 personer, svarende til 

4,5 procent af arbejdsstyrken.  

Fra 2001 til 2011 har der været årlige udsving i både tilgangen til ergoterapeutud-

dannelsen i hovedstadsområdet og i antallet af fuldførte ergoterapeuter. Siden den 

økonomiske krise satte ind i 2008, er tilgangen til uddannelsen steget. Fra 2010 til 

2011 er der dog sket et lille fald i tilgangen, som i 2011 lå på 127 mod 135 året før.  

  

                                                   
20 Omfatter den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige, som enten er i arbejde eller vil kunne arbejde 

(svarende til arbejdsstyrken). 
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Figur 4-10  Udviklingen for ergoterapeuter i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, arbejdspladser, ledighed, 

aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af regionen samt tilgang til og 

fuldførelse af uddannelsen.  

 

 

  
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.5 Fysioterapeuter 

Uddannelsen Uddannelsen til fysioterapeut er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3½ 

år. Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af Metropol i København og UCC i 

Hillerød.  

Arbejdssted Fysioterapeuter arbejder typisk på sygehusenes fysiurgiske afdelinger, på offentlige 

og private klinikker for fysioterapi i kommunerne, på plejehjem, psykiatriske insti-

tutioner og specialcentre for handicappede
21

. Der findes endvidere også fysiotera-

peuter i træningscentre og på hjælpemiddelcentraler, på idrætsklinikker og i id-

rætsorganisationer samt i Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og i større private 

virksomheder. Hertil kommer, at der er relativt mange fysioterapeuter, som har 

egne klinikker, eller som arbejder på private klinikker. Fysioterapeuterne arbejder 

både med behandling, genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyg-

gelse af fysiske skader, og har således en relativ bred målgruppe, hvad angår både 

alder og årsagen til, at de har brug for hjælp. 

Fremtid Ifølge en af de interviewede fagpersoner arbejder ca. 1/3 af fysioterapeuterne i 

kommunerne, 1/3 i praksissektoren, 1/5 i regionen og resten i private institutioner, 

private virksomheder og andre steder. Fremover forventer den pågældende, at fy-

sioterapeuterne i stigende omfang finder ansættelse i kommunerne og i det private, 

som et resultat af det øgede fokus på forebyggelse og rehabilitering i kommunerne 

og det øgede fokus i befolkningen på sundhed og aktivitet og bevægelse. En anden 

af de interviewede fagpersoner peger på, at der især er en stor forventning til det 

private område, som forventes at komme til at efterspørge et stigende antal fysiote-

rapeuter fremover som led i befolkningens stigende interesse for og villighed til at 

investere i egen sundhed. 

En spørgeskemaundersøgelse, som Danske Fysioterapeuter har foretaget blandt de 

ledende fysioterapeuter på landets hospitaler i 2012, viser endvidere, at fysiotera-

peuterne er på vej ind på skadestuerne og de akutte modtageafdelinger, og at det 

ikke længere er et særsyn, at fysioterapeuter udreder og diagnosticerer på områder, 

der tidligere har været forbeholdt læger
22

. Der er således også udsigt til, at fysiote-

rapeuterne i stigende omfang vil komme til at varetage andre funktioner på sygehu-

sene. Den nye udredningsgaranti, som trådte i kraft 1. september i år, kan være med 

til at understøtte denne effekt.  

 

Med det nuværende optag på fysioterapeutskolerne vil der imidlertid ifølge Danske 

Fysioterapeuter i 2020 være 5000 flere fysioterapeuter, end der er i dag
23

, svarende 

                                                   
21 Jf. 

http://www.ug.dk/job/sundhedomsorgogpleje/behandgenoptrarb/fysioterapeut.aspx#fold3 
22 http://fysio.dk/Fysioterapeuten/Arkiv/2012/Flere-fysioterapeuter-udreder-pa-sygehusene/  
23

 Jf. http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Nyheder/5000-nye-job-pa-en-aften/#.UjRkMz-

mX7A  

http://www.ug.dk/job/sundhedomsorgogpleje/behandgenoptrarb/fysioterapeut.aspx#fold3
http://fysio.dk/Fysioterapeuten/Arkiv/2012/Flere-fysioterapeuter-udreder-pa-sygehusene/
http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Nyheder/5000-nye-job-pa-en-aften/#.UjRkMz-mX7A
http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Nyheder/5000-nye-job-pa-en-aften/#.UjRkMz-mX7A
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til ca. 1.500 flere i Hovedstadsregionen. Såfremt markedet skal opsuge dette antal, 

er det ifølge foreningen nødvendigt at gå nye veje.
24

 

4.5.1 Hovedresultater 

Fremskrivningen tyder på, at der bliver et stigende overskud af fysioterapeuter i 

fremskrivningsperioden.  

Både arbejdsstyrken og antallet af arbejdspladser forventes at vokse, men stignin-

gen i arbejdsstyrken (udbuddet) vil ifølge fremskrivningen være større end stignin-

gen i antallet af arbejdspladser (efterspørgslen), og det også selvom tilgangen til 

uddannelsen reduceres til det niveau, som var gældende i 2008, og som ligger 37 

procent lavere end i 2011.  

4.5.2 Den fremtidige udvikling 

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdsmarkedsbalance er der i dag balance mel-

lem udbuddet og efterspørgslen efter fysioterapeuter
25

, hvilket de seneste ledig-

hedstal fra DSA (Danske Sundhedsorganisationers A-kasse) underbygger. De sene-

ste ledighedstal (juli 2013) viser således, at der i dag er 124 ledige fysioterapeuter, 

hvoraf de 98 er dimittender.  

Fremskrivningerne Der er udarbejdet to forskellige scenarier for udbuddet af fysioterapeuter. For det 

første det grundlæggende udbudsscenarie der tager udgangspunkt i forudsætningen 

om, at tilgangen til uddannelsen i fremskrivningsperioden svarer til tilgangen i 

2011. For det andet et alternativt scenarie der tager udgangspunkt i en forudsætning 

om, at tilgangen til uddannelsen svarer til niveauet i 2008, som var 190 personer 

mod 300 i 2011 og dermed 37 procent lavere.  

Fremskrivningen af efterspørgslen efter arbejdskraft tager udgangspunkt i fire for-

skellige grundlæggende scenarier: branchescenariet, uddannelsesscenariet, behovs-

scenariet og nulvækstscenariet. I branchescenariet antages efterspørgslen efter fy-

sioterapeuter at svare til LINE-modellens fremskrevne udvikling i antallet af ar-

bejdspladser inden for sundhedsbranchen. I uddannelsesscenariet antages efter-

spørgslen efter fysioterapeuter at svare til LINE-modellens fremskrevne udvikling i 

antallet af arbejdspladser besat med arbejdskraft med en mellemlang videregående 

sundhedsuddannelse. I behovsscenariet antages efterspørgslen efter fysioterapeuter 

at svare til væksten i befolkningens gennemsnitsalder. I nulvækstscenariet antages 

efterspørgslen efter fysioterapeuter at være konstant, svarende til niveauet i 2012. 

Uanset hvilket af de fire grundlæggende scenarier der bliver en realitet, vil udbud-

det vokse kraftigere end efterspørgslen i hele fremskrivningsperioden. Det gælder 

især i det tilfælde, hvor tilgangen til uddannelsen fastholdes på det niveau, det lå på 

i 2011, men også hvis tilgangen reduceres med 37 procent, svarende til det niveau, 

som var gældende i 2008, jf. figuren nedenfor.  

                                                   
24 http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Nyheder/5000-nye-job-pa-en-aften/#.UjR80z-

mX7C  
25 http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  

Arbejdsmarkedsba-

lancen 

http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Nyheder/5000-nye-job-pa-en-aften/#.UjR80z-mX7C
http://fysio.dk/Regioner/hovedstaden/Nyheder/5000-nye-job-pa-en-aften/#.UjR80z-mX7C
http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx
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Figur 4-11 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter fysioterapeuter frem til 2023. 

Fremskrivningerne tyder således på, at der i perioden 2012 til 2023 vil være et vok-

sende overskud af fysioterapeuter. Det fremskrevne overskud af fysioterapeuter vil, 

hvis det bliver en realitet, i 2023 udgøre mellem 600 og 1.900 personer, svarende 

til mellem 13 procent og 33 procent af arbejdsstyrken, jf. figuren nedenfor.  

Det er dog næppe sandsynligt, at et overskud af den størrelsesorden bliver til virke-

lighed, fordi både udbuddet og efterspørgslen efter fysioterapeuter samt nettoind-

pendlingen må antages at tilpasse sig i et forsøg på at undgå et overskud i den stør-

relse.  

Hvad angår nettoindpendlingen, er der i forbindelse med beregningen af den frem-

tidige balance mellem udbud og efterspørgsel efter fysioterapeuter antaget, at net-

toindpendlingen til regionen i hele perioden er på niveau med netto-indpendlingen i 

november 2011, hvor nettoindpendlingen udgjorde godt 90 personer.  
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Figur 4-12 Udviklingen i forskellen mellem udbuddet og efterspørgslen efter fysiotera-

peuter. (Positive tal = overskud af arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af overskuddet af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling 

til og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i 

november 2011. 

4.5.3 Den historiske udvikling 

Figur 4-13 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsfor-

hold for fysioterapeuter
26

.  

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede
27

 og antallet af arbejdspladser (efterspørgslen) som 

arbejdsstyrken (udbuddet) er steget fra 2004 til november 2011. Fra november 

2011 til november 2012 har både antallet af beskæftigede og antallet af arbejds-

pladser været svagt faldende og dermed efterspørgslen efter fysioterapeuter.  

I perioden fra 2004 til 2008 er andelen af ledige faldet fra 2,4 procent i 2004 til 0,5 

procent i 2008. Siden krisen satte ind i 2008, er andelen af ledige imidlertid steget 

til 0,9 procent i november 2011, hvilket fortsat er et meget lavt niveau. Erhvervs-

frekvensen
28

 er i perioden steget fra 76 i 2004 til 78 i 2012. Andelen af fysiotera-

peuter, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, er således steget.  

                                                   
26 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
27 Omfatter alle beskæftigede med bopæl i Region Hovedstaden, og dermed både dem, der 

arbejder inden for regionen og dem der arbejder uden for regionen. 
28 Omfatter den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige, som enten er i arbejde eller vil kunne arbejde 

(svarende til arbejdsstyrken). 
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Aldersfordelingen blandt de beskæftigede fysioterapeuter på arbejdspladser i ho-

vedstadsregionen er stort set den samme i 2012, som den var i 2004.  

I 2004 var der omtrent ligeså mange fysioterapeuter, som pendlede ind i regionen, 

som der pendlede ud. I 2012 var der til gengæld næsten dobbelt så mange indpend-

lere som udpendlere. Således var der 91 nettoindpendlere til hovedstadsområdet i 

2012, svarende til 2,9 procent af arbejdsstyrken.  

Fra 2001 til 2011 er tilgangen til fysioterapeutuddannelsen i hovedstadsområdet 

næsten fordoblet. Således var der i 2001 167 personer, som startede på fysiotera-

peutuddannelsen i hovedstadsområdet. Det antal var vokset til 298 personer i 2011. 

Stigningen har været særlig kraftig i perioden 2008 til 2011, dvs. i perioden, efter 

den økonomiske krise satte ind. Antallet af nyuddannede fysioterapeuter med bo-

pæl i hovedstadsområdet har i gennemsnit i perioden 2003 til 2011 ligget på ca. 

150 personer om året.  

Pendling 

Uddannelsen 
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Figur 4-13  Udviklingen for fysioterapeuter i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, arbejdspladser, ledighed, 

aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af regionen samt tilgang til og 

fuldførelse af uddannelsen.  

 

 

  
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.6 Jordemødre 

Uddannelsen Jordemoder uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3½ år. 

Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af Metropol i København.  

Arbejdssteder Jordemødre arbejder typisk i jordemodercentre, på sygehuse, i lægepraksis eller 

som underviser på en jordemoderskole
29

. Jordemødre arbejder også som sundheds-

konsulenter i kommunerne. 

Fremtid Jordemødrene forventer i stigende omfang at komme til at arbejde i kommunalt 

regi i fremtiden med bl.a. ungdomsrådgivning (prækonceptionsrådgivning) og fo-

rebyggelse. Der er endvidere en forventning om, at jordemødre også i stigende om-

fang vil være at finde i lægepraksis.  

4.6.1 Hovedresultater 

Hovedresultater Fremskrivningen tyder på, at der vil opstå et voksende overskud af jordemødre, 

givet udbuddet og efterspørgslen udvikler sig uafhængigt af hinanden, og givet at 

det antages at tilgangen til uddannelsen svarer til niveauet i 2011. Overskuddet vil 

være lavest såfremt efterspørgslen efter jordemødre følger den forventede udvik-

ling i antallet af 0-årige.  

Der skal i denne henseende gøres opmærksom på, at hovedstadsområdet har en 

relativ stor udpendling af jordemødre. I 2012 var der ca. 30 flere jordmødre, der 

pendlede ud af regionen end ind i regionen.  

 Såfremt tilgangen til uddannelsen ændres, så det svarer til niveauet i 2007, hvor der 

blev optaget ca. 20 færre elever end i 2011, er der risiko for, at der vil opstå rekrut-

teringsproblemer. 

4.6.2 Den fremtidige udvikling 

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdsmarkedsbalance er der i dag balance mel-

lem udbuddet og efterspørgslen efter jordemødre
30

. De seneste ledighedstal fra 

DSA (Danske Sundhedsorganisationers A-kasse) viser i tråd hermed, at der i juli 

måned kun var 21 ledighedsberørte jordemødre, hvoraf 16 var dimittender.  

Fremskrivningerne Der er udarbejdet to forskellige scenarier for udbuddet af jordemødre. Dels det 

grundlæggende udbudsscenarie, der tager udgangspunkt i forudsætningen om, at 

tilgangen til uddannelsen i fremskrivningsperioden svarer til tilgangen i 2011 og 

dels et alternativt scenarie, der tager udgangspunkt i en forudsætning om, at tilgan-

                                                   
29 Jf. 

http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannels

er/jordemoder.aspx#fold8  
30 Jf. http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  

Arbejdsmarkedsba-

lancen 

http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/jordemoder.aspx#fold8
http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/jordemoder.aspx#fold8
http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx
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gen til uddannelsen svarer til niveauet i 2007, hvor der blev optaget 45 elever på 

uddannelsen mod 66 i 2011, svarende til 32 procent færre.  

Fremskrivningen af efterspørgslen efter arbejdskraft tager udgangspunkt i fire for-

skellige grundlæggende scenarier: branchescenariet, uddannelsesscenariet, behovs-

scenariet og nulvækstscenariet. I branchescenariet antages efterspørgslen efter jor-

demødre at svare til LINE-modellens fremskrevne udvikling i antallet af arbejds-

pladser inden for sundhedsbranchen. I uddannelsesscenariet antages efterspørgslen 

efter jordemødre at svare til LINE-modellens fremskrevne udvikling i antallet af 

arbejdspladser besat med arbejdskraft med en mellemlang videregående sundheds-

uddannelse. I behovsscenariet antages efterspørgslen efter jordemødre at svare 

til væksten i antallet af børn i 0 års alderen. I nulvækstscenariet antages efter-

spørgslen efter jordemødre at være konstant, svarende til niveauet i 2012. 

Fremskrivningerne viser, at udbuddet af jordemødre vil vokse kraftigere end efter-

spørgslen. Det gælder også i det tilfælde optaget reduceres til det niveau, som var 

gældende i 2007. I dette tilfælde vil forskellen mellem udbud og efterspørgsel dog 

være mindre udtalt, og i 2023 vil udbuddet af jordemødre næsten svarer til efter-

spørgslen, givet efterspørgslen udvikler sig med samme takt som antallet af 0-årige 

i hovedstadsregionen, og der ikke tages højde for nettoudpendlingen, jf. figuren 

nedenfor.  

 

Figur 4-14 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter jordemødre frem til 2023. 

Tages der højde for nettoudpendlingen, og antages det, at denne fortsætter på sam-

me niveau som i 2011, hvor der var 30 flere der pendlede ud af regionen end ind, 

så tyder fremskrivningerne på, at der kan opstå rekrutteringsproblemer i hele perio-

den, hvis tilgangen til uddannelsen falder til det niveau, der var gældende i 2007 

(det alternative udbudsscenarie).  

Fastholdes det nuværende optag tyder fremskrivningerne på, at der vil opstå et sti-

gende overskud af jordemødre. Hvis branche- eller uddannelsesscenariet bliver en 
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realitet, kan der dog også i denne situation opstå rekrutteringsproblemer i perioden 

2014 til 2016.  

Det fremskrevne overskud af jordemødre vil, hvis det bliver en realitet, i 2023 ud-

gøre mellem 100 og 250 personer, svarende til mellem 11 procent og 28 procent af 

arbejdsstyrken, jf. figuren nedenfor. 

 

Figur 4-15 Udviklingen i forskellen mellem udbuddet og efterspørgslen efter jordemødre. 

(Positive tal = overskud af arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af overskuddet af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling 

til og fra regionen. Nettoudpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i no-

vember 2011. 

4.6.3 Den historiske udvikling  

Figur 4-16 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsfor-

hold for jordemødre
 31

.  

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede
32

 og antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken 

steget fra 2004 til november 2011. Fra november 2011 til november 2012 vil både 

antallet af arbejdspladser og antallet af beskæftigede være svagt faldende. 

I perioden fra 2004 til 2008 faldt ledigheden fra 0,7 procent i 2004 til 0,2 procent i 

2008. Herefter er ledigheden steget til 1,6 procent i november 2011. Erhvervsfre-

kvensen er i perioden faldet fra 82 procent i 2004 til 76 procent i 2012. 

                                                   
31 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
32 Omfatter alle beskæftigede med bopæl i Region Hovedstaden og dermed både dem, der 

arbejder inden for regionen, og dem der arbejder uden for regionen. 
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Aldersfordelingen blandt de ansatte jordemødre i hovedstadsregionen er stort set 

den samme i 2012, som var gældende i 2004.  

I perioden fra 2004 til 2012 har antallet af indpendlere været nogenlunde stabilt, 

mens der har været større variation i antallet af udpendlere. I 2012 er der en netto-

udpendling fra hovedstadsområdet af jordemødre på ca. 30 personer, svarende til 

4,2 procent af arbejdsstyrken.  

Fra 2001 til 2011 er både tilgangen til og antallet af nyuddannede jordemødre i ho-

vedstadsområdet steget. I 2011 var der 46 nyuddannede jordemødre med bopæl i 

hovedstadsområdet. Tilgangen i 2011 var 66 personer mod 54 året før.   

Pendling 

Uddannelsen 
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Figur 4-16 Udviklingen for jordemødre i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, arbejdspladser, ledighed, 

aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af regionen samt tilgang til og 

fuldførelse af uddannelsen.  

 

  

  
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.7 Radiografer 

Uddannelsen Uddannelsen til radiograf er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3½ år. 

Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af Metropol i København.  

Arbejdssteder Radiografer arbejder på sygehuse og klinikker med billeddiagnostiske afdelinger, 

nuklearmedicinske afdelinger og stråleterapiafdelinger
33

. Nogle er ansat på andre 

sygehusafdelinger, f.eks. ultralydsafdelinger og klinisk-fysiologiske afdelinger, 

hvor man foretager undersøgelser ved hjælp af radioaktive isotoper
34

. Strålebe-

handlingsafdelingerne på radiumstationerne er et andet arbejdsområde for radiogra-

fer. Der findes ifølge Uddannelsesguiden (UG.dk) også stillinger på private hospi-

taler, røntgenklinikker samt i røntgen-, film- og kontraststoffirmaer, der sælger 

produkter til røntgenspecialet. 

Fremtiden Radiografuddannelsen består i dag af tre retninger: Stråleterapi, nuklear-medicinsk 

billeddiagnostik og radiologisk billeddiagnostik. Herudover er det muligt for radio-

graferne at videreuddanne sig til beskrivende radiografer. Den sidstnævnte gruppe 

har i de senere år i stigende omfang overtaget dele af radiologernes arbejde med 

bl.a. at beskrive og diagnosticere knoglebilleder.  

Radiograf Rådet har i 2012 (Radiograf Rådet 2012) gennemført en fremskrivning 

af behovet for radiografer. Radiografrådet peger i den forbindelse på, at den øgede 

brug af stråleterapi og nuklearmedicin samt implementeringen af den landsdæk-

kende screening for tarmkræft fra 2014 vil øge efterspørgslen efter radiografer. I 

modsat retning trækker etableringen af storsygehuse og fælles akutmodtagelser. 

Konkret forventer Radiograf Rådet imidlertid, at der vil blive et overskud af radio-

grafer i de kommende år på landsplan, hvilket de bl.a. baserer på, at tilgangen af 

nyuddannede radiografer i de kommende år vil være større end afgangen. Det for-

ventede overskud vil ifølge Rådets fremskrivning være mere end tilstrækkeligt til 

at dække en årlig vækst på 1 procent i personalebehovet og behovet for 10 ”ekstra” 

radiografer i stråleterapi og nuklearmedicin. 

4.7.1  Hovedresultater 

Fremskrivningerne tyder på, at der bliver et overskud af radiografer i hele perio-

den, og det uanset om tilgangen til uddannelsen reduceres med 15 personer i for-

hold til 2011 niveauet, så det svarer til niveauet i 2008, eller det fastholdes på 2011 

niveauet. 

Årsagen hertil er, at udbuddet vokser kraftigere end efterspørgslen, samt at der fo-

rekommer en nettoindpendling til faget på knap 7 procent af arbejdsstyrken.  

                                                   
33 

http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannels

er/radiograf.aspx#fold8  
34 Jf. http://www.ug.dk/job/sundhedomsorgogpleje/teksundhedsarb/radiograf.aspx#fold3  

http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/radiograf.aspx#fold8
http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/radiograf.aspx#fold8
http://www.ug.dk/job/sundhedomsorgogpleje/teksundhedsarb/radiograf.aspx#fold3
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4.7.2 Den fremtidige udvikling 

Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdsmarkedsbalance viser, at der i dag (opgjort juli 

2013) er balance mellem udbud og efterspørgsel efter radiografer
35

. I juli måned 

var der ifølge tal fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) kun 10 le-

dighedsberørte radiografer i Hovedstadsregionen, hvoraf de 8 var dimittender, 

hvilket må siges at være relativt få.  

Fremskrivningerne Fremskrivningen af udbuddet af radiografer er foretaget på grundlag af to 

forskellige udbudsscenarier. I det ene scenarie – det grundlæggende scenarie – an-

tages det, at den årlige tilgang til uddannelsen svarer til niveauet i 2011. I det andet 

scenarie – det alternative scenarie – antages det, at den årlige tilgang til uddannel-

sen svarer til niveauet i 2008. I 2008, og dermed det år hvor den økonomiske krise 

satte ind, startede der 55 elever på radiografuddannelsen i hovedstadsområdet. Det-

te antal var i 2011 steget til 70 og dermed 15 flere, svarende til en stigning på 27 

procent.  

Resultatet af fremskrivningen af de to scenarier viser, at såfremt tilgangen til ra-

diografuddannelsen fortsætter på det niveau, som var gældende i 2011, så vil der 

være ca. 220 flere radiografer i 2023, svarende til en stigning på 33 procent sam-

menlignet med 2012. Reduceres tilgangen til 2008 niveauet, vil der i 2023 være 

knap 160 flere radiografer end i 2012, svarende til en stigning på 24 procent. Begge 

scenarier resulterer således i et stigende udbud. 

Der er udarbejdet fire forskellige scenarier for efterspørgslen efter radiografer, 

hvoraf de to – branche- og uddannelsesscenariet – forventer en vækst i efter-

spørgslen på knap 20 procent fra 2012 til 2023, mens de to øvrige scenarier enten 

forventer meget begrænset vækst (uddannelsesscenariet) eller status quo (nul-

vækstscenariet).  

I branchescenariet antages efterspørgslen efter radiografer at følge LINE-

modellens fremskrevne udvikling i antallet af arbejdspladser inden for sundheds-

branchen i hovedstadsområdet, jf. kapitel. I uddannelsesscenariet antages efter-

spørgslen efter radiografer at følge LINE-modellens fremskrevne udvikling i antal-

let af arbejdspladser besat af sundhedsuddannede med mellemlange videre-gående 

sundhedsuddannelser i hovedstadsområdet. I behovsscenariet antages efterspørgs-

len efter radiografer at stige med væksten i befolkningens gennemsnitsalder. Ende-

lig forventes efterspørgslen efter radiografer i nulvækstscenariet at svare til niveau-

et i 2012 og dermed antallet af arbejdspladser besat med radiografer i hovedstads-

området i 2012.  

 

                                                   
35 http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  

Arbejdsmarkedsba-

lancen 

http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx
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Figur 4-17 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter radiografer frem til 2023. 

 

Sammenholdes fremskrivningerne af de to udbudsscenarier med fremskrivningerne 

af de fire efterspørgselsscenarier kan det konstateres, at udbuddet i det meste af 

perioden vokser kraftigere end efterspørgslen, og det uanset om det antages, at til-

gangen til uddannelsen svarer til niveauet i 2011 eller niveauet i 2008, jf. figuren 

nedenfor. Dog følges udviklingen i udbuddet og efterspørgslen ad frem til 2015, 

såfremt efterspørgslen udvikler sig som forudsat i branche- eller uddannelsesscena-

riet. Fra 2015-2016 bliver forskellen over tid imidlertid øget, jf. figuren ovenfor.  

Tages der højde for en fast nettoindpendling på godt 40 personer, svarende til ni-

veauet i 2011, tyder fremskrivningerne på, at der bliver overskud af radiografer i 

hele perioden, og det uanset om tilgangen til uddannelsen reduceres med 15 perso-

ner i forhold til 2011 niveauet eller fastholdes på 2011 niveauet, jf. figuren neden-

for. 

Overskuddet bliver på mellem 80 personer (det alternative udbudsscenarie) og 260 

personer (nulvækstscenariet) svarende til mellem 9 og 30 procent af arbejdsstyr-

ken.  

Overskud i den størrelsesorden, som behovsscenariet og nulvækstscenariet forudsi-

ger, vil sandsynligvis ikke blive en realitet, idet det må antages, at udbuddet og ef-

terspørgslen og/eller nettoindpendlingen vil tilpasse sig inden. De fremskrivninger, 

der er vist her, er fremskrivninger, hvor udbuddet og efterspørgslen er fremskrevet 

uafhængigt af hinanden.  
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Figur 4-18 Udviklingen i forskellen mellem udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter 

radiografer. (Positive tal = overskud af arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af overskuddet af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling 

til og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i 

november 2011. 

4.7.3 Den historiske udvikling 

Figur 4-19 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsfor-

hold for radiografer
36

. 

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede
37

 og antallet af arbejdspladser (efterspørgslen) som 

omfanget af arbejdsstyrken (udbuddet) er steget fra 2004 til november 2011. Fra 

november 2011 til november 2012 har både antallet af arbejdspladser og antallet af 

beskæftigede til gengæld været svagt faldende. Der har sagt med andre ord været et 

svagt fald i efterspørgslen efter radiografer fra 2001 til 2012.  

I perioden fra 2004 til 2008 steg andelen af ledige fra 0,2 procent i 2004 til 0,4 pro-

cent i 2008. Efter krisen er sat ind i 2008, er andelen af ledige steget yderligere og 

er faldet fra 95 i 2004 til 91 i 2012. Selvom der er tale om et fald, er andelen fortsat 

meget høj og indikerer, at størstedelen af de uddannede radiografer befinder sig på 

arbejdsmarkedet.  

Hver tredje (34 procent) blandt de radiografer, der er beskæftigede på arbejdsplad-

ser i hovedstadsregionen, er i dag (2012) over 50 år mod godt hver femte i 2004 

(22 procent). Radiograferne kan således inde for en årrække se frem til en relativ 

stor afgang som følge af alder.  

                                                   
36 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
37

 Omfatter alle beskæftigede med bopæl i Region Hovedstaden, og dermed både dem, der 

arbejder inden for regionen, og dem der arbejder uden for regionen. 
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I 2004 var der omtrent ligeså mange indpendlende som udpendlende radiografer i 

hovedstadsområdet. I 2012 var der til gengæld næsten dobbelt så mange indpendle-

re som udpendlere. I 2012 var der mere konkret 42 flere, der pendlede ind end ud 

af regionen, svarende til 6,6 procent af arbejdsstyrken.  

Fra 2001 til 2011 er tilgangen til radiografuddannelsen i hovedstadsområdet mere 

end tredoblet, således var der en tilgang på 69 personer i 2011 mod 19. Antallet af 

nyuddannede radiografer med bopæl i hovedstadsområdet har i gennemsnit ligget 

på ca. 25 personer om året perioden 2006 til 2011. 

  

Pendling 

Uddannelsen 
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Figur 4-19 Udviklingen for radiografer i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, arbejdspladser, ledighed, 

aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af regionen samt tilgang til og 

fuldførelse af uddannelsen.  

  

   

   
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.8 Social- og sundhedsassistenter 

Uddannelsen Uddannelsen til social- og sundhedsassistent er en erhvervsuddannelse, som tager 3 

år og 3 måneder. Uddannelsen er trin 2 af social- og sundhedsuddannelsen, hvor 

social- og sundhedshjælperuddannelsen er trin 1, og dermed indeholdt i de 3 år og 

3 måneder uddannelsen varer. Det betyder, at det fremtidige behov for social- og 

sundhedsassistenter skal tænkes ind allerede i forbindelse med dimensioneringen af 

trin 1. Det skal i tilknytning hertil nævnes, at uddannelsen ligeledes er fødekanal til 

sygeplejerske uddannelsen og dermed en af de veje, der kan benyttes i forhold til at 

blive uddannet som sygeplejerske.  

Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af SOPU i henholdsvis København og 

Nordsjælland og af SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret i Brøndby, 

Herlev og Gladsaxe samt af UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddan-

nelsen på Frederiksberg.  

Arbejdssteder Social- og sundhedsassistenterne er typisk ansat inden for den kommunale 

ældrepleje, på hospitaler, i psykiatrien eller på institutioner for psykisk eller fysisk 

handicappede. 

Fremtid Blandt de interviewede fagpersoner er der en forventning om, at der i fremtiden vil 

være flere og flere, der tager assistent uddannelsen og dermed trin 2 af social- og 

sundhedsuddannelsen, hvilket alt andet lige vil betyde et øget udbud af assistenter. 

Hvordan efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter vil udvikle sig, vil iføl-

ge de interviewede i høj grad afhænge af, hvordan kommunerne og sygehusene 

vælger at organisere sundhedsopgaverne fremadrettet, samt af hvordan behovet for 

kompetencer udvikler sig. I øjeblikket synes aftagerne at stå i det dilemma, at de 

har brug for specialistkompetencer og brede generalistkompetencer, lyder det fra 

en af de interviewede fagpersoner.  

Social- og sundhedsassistenterne oplever ifølge en af de interviewede repræsentan-

ter for denne gruppe, at sygehusene i stigende omfang vælger social- og sundheds-

assistenterne fra som faggruppe. Det gælder både i forbindelse med nyansættelser, 

men også i forbindelse med uddannelsestiltag. Social- og sundhedsassistenterne ser 

sig dog ifølge den pågældende fortsat som en attraktiv arbejdskraft for sygehusene 

og det bl.a. på ambulatorierne og som del af "følge-hjem-ordninger”.  

I forhold til sidstnævnte opgave ser social- og sundhedsassistenterne sig i det hele 

taget som en naturlig brobygger og koordinator mellem somatikken og det kom-

munale sundhedsvæsen og forventer, at der i relation til denne opgave vil kunne 

ske en øget efterspørgsel efter social- og sundhedsassistenter fremover.  

Der hvor de interviewede fagpersoner forventer, at der vil ske den største stigning i 

efterspørgslen efter deres kompetencer, er på det kommunale område. På dette om-

råde er det forventningen, at de i endnu højere grad end i dag vil kunne være med 

til at løfte pleje-, forebyggelses- og genoptræningsopgaverne inden for ældre- og 
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hjemmeplejen, herunder opgaver som deltagelse i mobile akutteams, som tager ud 

og hjælper ældre borgere i deres eget hjem.  

Hvordan den fremtidige efterspørgsel efter social- og sundhedsassistenter vil ud-

vikle sig vil sandsynligvis også afhænge af mulighederne for at rekruttere sygeple-

jersker, samt af hvilke kompetencer fremtidens social- og sundhedsassistenter har.  

4.8.1 Hovedresultater 

Fremskrivningen tyder på, at der bliver et voksende overskud af social- og sund-

hedsassistenter i hele fremskrivningsperioden.  

I alle scenarier bortset fra nulvækstscenariet indebærer fremskrivningen en stigning 

i efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter, men arbejdsstyrken vil i hele 

perioden overstige antallet af arbejdspladser og dermed efterspørgslen, hvorfor der 

vil opstå et overskud.  

4.8.2 Den fremtidige udvikling 

Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste tal (juli 2013) for Arbejdsmarkedsbalancen
38

 i 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland viser, at der i øjeblikket er balance 

mellem udbud og efterspørgsel efter social- og sundhedsassistenter i regionen.  

 Fremskrivningerne Resultaterne af fremskrivningerne tyder på, at der bliver et voksende overskud af 

social- og sundhedsassistenter i de kommende år. Det skyldes, at udbuddet vokser 

mere end efterspørgslen. Det gælder især i de tilfælde, hvor efterspørgslen efter 

social- og sundhedsassistenter enten forbliver på det niveau, som er gældende i dag 

(nulvækstscenariet) eller følger LINE modellens forventning til udviklingen i antal-

let af arbejdspladser besat af personer med en erhvervsfaglig social- og sundheds-

uddannelse (uddannelsesscenariet) eller udviklingen i befolkningen i hovedstads-

områdets gennemsnitsalder (behovsscenariet). Det gælder også i det tilfælde, hvor 

efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter stiger med ca. 130 personer fra 

2012 til 2023, svarende til det antal, som efterspørgslen efter social- og sundheds-

hjælpere skal falde, for at der er balance mellem udbuddet og efterspørgslen efter 

social- og sundhedshjælpere i 2023, jf. næste afsnit (det alternative scenarie). 

Antages efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter at følge LINE-

modellens forventninger til udviklingen i antallet af arbejdspladser besat med per-

soner med en erhvervsfaglig uddannelse inden for social og sundhed i hovedstads-

regionen, vil efterspørgslen følge udviklingen i udbuddet i perioden 2012 til 2018, 

men derefter vokser udbuddet mere end efterspørgslen, jf. figuren nedenfor.  

Konkret forventes udbuddet at stige med godt 1.800 personer fra 2012 til 2023, 

svarende til en stigning på 23 procent.  

                                                   
38 http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  

Arbejdsmarkedsba-

lancen 

http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx
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Figur 4-20 Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter 

frem til 2023. 

Det fremskrevne overskud af social- og sundhedsassistenter vil, hvis det bliver en 

realitet, i 2023 udgøre mellem 800 og 2.400 personer, svarende til mellem 8 pro-

cent og 24 procent af arbejdsstyrken, jf. figuren nedenfor.  

Fremskrivningen af overskuddet bygger på en forudsætning om, at nettoind-

pendlingen til regionen i hele perioden er på niveau med nettoindpendlingen i no-

vember 2011, dvs. ca. 450 personer.  

 

Figur 4-21 Udviklingen i forskellen mellem udbuddet og efterspørgslen efter social- og 

sundhedsassistenter. (Positive tal = overskud af arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af overskuddet af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling 

til og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i 

november 2011. 
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Det er imidlertid ikke sandsynligt, at et overskud på 24 procent vil blive en realitet, 

idet både udbuddet og efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter sammen 

med nettoudpendlingen må antages at tilpasse sig, således at der ikke opstår over-

skud i den størrelse. 

4.8.3 Den historiske udvikling  

Figur 4-22 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsfor-

hold for social- og sundhedsassistenter
39

.  

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede
40

 og antallet af arbejdspladser (efterspørgslen) som 

omfanget af arbejdsstyrken (Udbuddet) er steget fra 2004 til november 2011. Fra 

november 2011 til november 2012 har både antallet af beskæftigede og antallet af 

arbejdspladser været svagt faldende og dermed efterspørgslen efter social- og 

sundhedsassistenter.  

I perioden fra 2004 til 2008 er andelen af ledige faldet fra 1,2 procent i 2004 til 0,7 

procent i 2008. Siden krisen satte ind i 2008, er andelen af ledige steget til 2,6 pro-

cent i november 2011. Erhvervsfrekvensen
41

 er i perioden faldet fra 95 i 2004 til 87 

i 2012, hvilket er et relativt stort fald og kan hænge sammen med, at flere social- 

og sundhedsassistenter i de senere år har valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmar-

kedet før de blev 66 år, end tilfældet har været tidligere.  

Andelen over 50 år blandt de beskæftigede social- og sundhedsassistenter er steget 

fra at udgøre 17 procent i 2004 til at udgøre 36 procent i 2012. I dag er således godt 

hver tredje beskæftigede social- og sundhedsassistent på arbejdspladserne i hoved-

stadsregionen over 50 år.  

I hele perioden fra 2004 til 2012 er der tre til fire gange så mange indpendlende 

som udpendlende social- og sundhedsassistenter i hovedstadsområdet. I 2012 var 

der en nettoindpendling på ca. 450 social- og sundhedsassistenter, svarende til 5,6 

procent af arbejdsstyrken.  

I perioden fra 2001 til 2011 har der i gennemsnit været en tilgang til social- og 

sundhedsassistentuddannelsen på ca. 800 personer pr. år i hovedstadsområdet. Til-

gangen var dog noget lavere i 2006 og noget højere i 2010. Fra 2010 til 2011 er der 

til gengæld sket et fald. Antallet af nyuddannede social- og sundhedsassistenter 

med bopæl i hovedstadsområdet har i perioden 2004 til 2011 ligget på ca. 575 per-

soner om året.  

                                                   
39 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
40 Omfatter alle beskæftigede med bopæl i Region Hovedstaden, og dermed både dem, der 

arbejder inden for regionen, og dem der arbejder uden for regionen. 
41 Omfatter den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige, som enten er i arbejde eller vil kunne arbejde 

(svarende til arbejdsstyrken). 
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Figur 4-22 Udviklingen for social- og sundhedsassistenter i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, 

arbejdspladser, ledighed, aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud 

af regionen samt tilgang til og fuldførelse af uddannelsen.  

  

   

   
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.9 Social- og sundhedshjælpere 

Uddannelsen Uddannelsen til social- og sundhedshjælper, som også benævnes social- og 

sundhedsuddannelsen trin 1, er en erhvervsuddannelse, som tager 1 år og 7 måne-

der. Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af SOPU i henholdsvis København 

og Nordsjælland og af SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret i Brønd-

by, Herlev og Gladsaxe samt af UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsud-

dannelsen på Frederiksberg.  

Arbejdssteder Social- og sundhedshjælpere arbejder typisk i den kommunale hjemmepleje, på 

plejehjem, beskyttede boliger, dagcentre eller ældrecentre
42

. 

Fremtid Social- og sundhedshjælperne er en af de faggrupper inden for sundhedsområdet, 

der især har mærket de organisatoriske og strukturelle forandringer, som er sket i 

kølvandet på strukturreformen samt de senere års effektiviseringer på ældre- og 

sundhedsområdet. Tal fra Danmarks Statistik
43

 viser, at det samlede antal hjemme-

hjælpstimer er faldet med 14 procent fra 2009 til 2012 i hovedstadsregionen. Kon-

kret er timerne til praktisk hjælp faldet med næsten 23 procent, mens timerne til 

personlig pleje kun er faldet med 11 procent. Knap 1/4 af timerne til praktisk 

hjemmehjælp er således forsvundet de seneste 3 år. En stor del af faldet er sket fra 

2010 til 2012. Faldet skyldes bl.a. dels, at kommunerne i stigende omfang har æn-

dret fokus fra passiv hjælp til hverdagsrehabilitering og dels effektiviseringer på 

ældreområdet.  

Udsigten til nulvækst i kommunerne og den forsatte øgede vægt på hverdagsreha-

bilitering og forebyggelse betyder, at social- og sundhedshjælperne også i fremti-

den vil være pressede, lyder vurderingen fra de interviewede fagpersoner. Det er i 

denne forbindelse forventningen om, at kommunerne fremover i stigende omfang 

vil overlade den praktiske hjælp til private aktører og samtidigt være nødsaget til at 

lade de ældre selv betale en større andel, end det er tilfældet i dag og/eller sænker 

serviceniveauet. Det er således meget usikkert, hvordan efterspørgslen efter social- 

og sundhedsassistenter vil udvikle sig fremover.  

4.9.1 Hovedresultater 

Fremskrivningerne indikerer, at der er risiko for, at der kan opstå mangel på soci-

al- og sundhedshjælpere i løbet af fremskrivningsperioden. Det gælder for alle de 

fem efterspørgselsscenariers vedkommende med undtagelse af det alternative sce-

narie, der er baseret på den antagelse, at der er balance mellem udbuddet og efter-

spørgslen efter social- og sundhedshjælpere i 2023.  

Når fremskrivningerne angiver, at der er risiko, at der kan opstå mangel på social- 

og sundhedshjælpere, hænger det sammen med, at udbuddet forventes at falde i 

fremskrivningsperioden, mens efterspørgslen omvendt forventes at stige.  

                                                   
42 Jf. 

http://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/sundhedomsorgogpaedagogik/

social-_og_sundhedsuddannelsen.aspx#fold9  
43 Jf. Statistikbanken.dk (AED022) 

http://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/sundhedomsorgogpaedagogik/social-_og_sundhedsuddannelsen.aspx#fold9
http://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/sundhedomsorgogpaedagogik/social-_og_sundhedsuddannelsen.aspx#fold9
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Om der reelt vil komme en stigning i efterspørgslen afhænger i høj grad af opgave-

glidningen på sundhedsområdet og af de politiske og økonomiske rammevilkår.  

4.9.2 Den fremtidige udvikling 

Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste tal (juli 2013) for Arbejdsmarkedsbalancen
44

 i 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland viser, at der er balance mellem ud-

buddet og efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere i regionen
45

. 

Fremskrivninger Resultaterne af fremskrivningen af udbuddet og efterspørgslen efter social- og 

sundhedshjælpere viser, at udbuddet i 2023 vil være godt 1.200 mindre end i 2012, 

svarende til et fald på 9 procent, jf. figuren nedenfor. Ses bort fra nulvækstscenariet 

og det alternative scenarie forventes efterspørgslen ifølge de tre øvrige scenarier 

modsat at stige i hele fremskrivningsperioden.  

  

Figur 4-23  Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere 

frem til 2023. 

 I det alternative scenarie antages det, at der er balance mellem udbud og 

efterspørgsel efter social- og sundhedshjælpere i 2023, hvilket indebærer et fald i 

efterspørgslen på knap 130 personer i perioden 2012 til 2023. I nulvækstscenariet 

antages det, at efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere vil forblive på det 

niveau, der var gældende i 2012.  

 I branchescenariet forventes efterspørgslen omvendt at stige relativt kraftigt. Her 

antages efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere at følge LINE-modellens 

fremskrevne udvikling i antallet af arbejdspladser inden for sundhedsbranchen i 

                                                   
44 Jf. http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  
45 Arbejdsmarkedsbalancen er bl.a. baseret på interview med et antal arbejdsgivere og kan 

ikke direkte sammenlignes med resultaterne i den figur, der viser mangelsituationen i inde-

værende rapport.  
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hovedstadsregionen. Uddannelses- og behovsscenariet forudsiger også, at efter-

spørgslen vil stige, men med en noget svagere stigning end branchescenariet.  

I uddannelsesscenariet antages efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere at 

følge LINE-modellens fremskrevne udvikling i antallet af arbejdspladser besat af 

sundhedsuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse. I behovsscenariet antages 

efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere at stige med væksten i befolknin-

gens gennemsnitsalder. 

 

Figur 4-24 Udviklingen i forskellen mellem udbuddet og efterspørgslen efter social- og 

sundhedshjælpere. (Positive tal = overskud af arbejdskraft – negative tal = 

mangel på arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af manglen/overskuddet på/af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- 

og udpendling til og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende 

til niveauet i november 2011. 

Det forhold, at udbuddet af social- og sundhedshjælpere forventes at falde, betyder, 

at der er risiko for, at der kan opstå mangel på social- og sundhedshjælpere i løbet 

af fremskrivningsperioden. Det gælder de fem efterspørgselsscenarier med undta-

gelse af det alternative scenarie, jf. scenariet ovenfor.  

Såfremt efterspørgslen følger udviklingen i branchescenariet vil der allerede opstå 

mangel på social- og sundhedshjælpere i 2014. I dette tilfælde vil manglen i 2023 

udgøre 2.700 personer, svarende til 22 procent af arbejdsstyrken. Det er dog ikke 

sandsynligt, at der vil opstå en mangelsituation af denne størrelsesorden, idet det 

må antages, at udbuddet og efterspørgslen sammen med nettoindpendlingen vil 

tilpasse sig.  

Med en efterspørgselsudvikling, som antaget i de tre øvrige scenarier, vil manglen i 

2023 udgøre mellem 100 og 700 personer, svarende til mellem 1 og 6 procent af 

arbejdsstyrken, hvilket er et mere realistisk niveau.  
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Fremskrivningen af manglen bygger på en forudsætning om, at nettoindpendlingen 

til regionen i hele perioden er på niveau med nettoindpendlingen i november 2011, 

dvs. ca. 590 personer.  

4.9.3 Vurdering af effekten af udvalgte tiltag 

Spørgsmålet er, om og hvordan mangelen på social- og sundhedshjælpere kan re-

duceres, hvis branche- uddannelses-, behovs- eller nulvækstscenariet bliver en rea-

litet. Figur 4-25 nedenfor giver et billede af den forventede effekt af udvalgte tiltag, 

der eventuelt kan iværksættes i tilfælde af mangel på faggruppen.  

Det drejer sig om den forventede effekt af en tilbagerekruttering af 25 procent af de 

personer, der har forladt faget, reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 pro-

cent, reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent og en forøgelse af 

tilgangen til uddannelserne med 25 procent.  

Som det ses af figuren, er det specielt en øget tilgang til uddannelserne, der vil ha-

ve effekt, men en reduktion af omfanget af deltid og tilbagerekruttering af en del af 

de, der har forladt faget, vil også kunne afhjælpe den mangel, der kan opstå, så-

fremt efterspørgslen udvikler sig som antaget i enten uddannelsesscenariet eller 

behovsscenariet, jf. figuren nedenfor. Såfremt uddannelsesscenariet bliver en reali-

tet, skal der nok enten en kombination af de to tiltag til eller en stigning i tilgangen 

til faget. En stigning i tilgangen til faget vil kunne afhjælpe den mangel, der opstår, 

hvis branchescenariet bliver en realitet.  

 

Figur 4-25 Social- og sundhedshjælpere - Effekt af tiltag sammenlignet med mangel på 

arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft). 

Anm: Bemærk, at der her er anvendt positive tal for manglen på arbejdskraft.  
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4.9.4 Den historiske udvikling 

Figur 4-26 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsfor-

hold for social- og sundhedshjælpere
46

. Som det ses, er antallet af beskæftigede, 

antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken faldet fra 2004 til november 2011. Fra 

november 2011 til november 2012 vil både antallet af arbejdspladser og antallet af 

beskæftigede være faldende. 

I perioden fra 2004 til 2008 faldt ledigheden fra 2,9 procent i 2004 til 2,0 procent i 

2008. Herefter er ledigheden steget til 4,2 procent i november 2011. Erhvervsfre-

kvensen er i perioden faldet fra 76 procent i 2004 til 65 procent i 2012. 

Antallet af arbejdspladser med social- og sundhedshjælpere under 50 år er faldet 

med ca. 2.450 arbejdspladser fra 2004 til 2012. I samme periode er antallet af ar-

bejdspladser med social- og sundhedshjælpere over 50 år steget med 950 arbejds-

pladser. 

I hele perioden fra 2004 til 2012 er der tre til fem gange så mange indpendlende 

som udpendlende social- og sundhedshjælpere i hovedstadsområdet. I 2012 var der 

en nettoindpendling på ca. 600 social- og sundhedshjælpere, svarende til 4,3 pro-

cent af arbejdsstyrken.  

I perioden fra 2001 til 2011 har der i gennemsnit været en tilgang til social- og 

sundhedsuddannelsen på ca. 1.700 personer i hovedstadsområdet. Tilgangen var 

dog noget lavere i 2006-2008 og noget højere i 2009-2010. Antallet af nyuddanne-

de social- og sundhedshjælpere med bopæl i hovedstadsområdet har i perioden 

2004 til 2011 ligget på ca. 1.200 personer om året. 

  

                                                   
46 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
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Figur 4-26 Udviklingen for social- og sundhedshjælpere i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, arbejdspladser, 

ledighed, aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af regionen samt 

tilgang til og fuldførelse af uddannelsen.  

  

  

   
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.10 Sygeplejersker 

Uddannelsen Uddannelsen til sygeplejerske er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3½ 

år. Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af Metropol i København, UCC 

Nordsjælland i Hillerød og UC Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.  

Arbejdssted Sygeplejersker arbejder typisk på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes 

hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger
47

. 

Fremtid Sygeplejerskerne er på lige fod med social- og sundhedsassistenterne og social- og 

sundhedshjælperne en af de grupper inden for sundhedsvæsenet, der har oplevet de 

største mærkbare effekter af de forandringer sundhedsvæsenet gennemgår i disse 

år, jf. kapitel 3.  

Modsat social- og sundhedshjælperne oplever sygeplejerskerne en stigende efter-

spørgsel efter deres kompetencer i både i hospitalssektoren og kommunerne.  

Dette hænger sammen med flere forskellige forhold, herunder dels den øgede vægt 

på kortere accelererede forløb på sygehusene, som betyder, at de patienter, der ind-

lægges på sygehusene, har mere komplekse sygdomme og dels konsekvenserne af 

strukturreformen, der har betydet, at flere og flere pleje- og rehabiliteringsopgaver 

er flyttet over i kommunalt regi. Hermed er de sundhedsopgaver, der skal løftes i 

både regionerne og kommunerne blevet mere komplekse. De sygeplejesker, der 

ansættes på sygehusene, skal i tråd hermed i stigende omfang besidde specialkom-

petencer, mens de sygeplejersker, der ansættes i kommunalt regi, i højere grad har 

brug for mere brede kompetencer, lyder det fra de interviewede fagpersoner.  

Ifølge flere af de interviewede forventer sygehusene således fremadrettet primært 

at ville efterspørge sygeplejersker, mens de omvendt primært ser social- og sund-

hedsassistenterne og social- og sundhedshjælperne i den primære sektor.  

Hvordan efterspørgslen vil udvikle sig fremadrettet vil ifølge de interviewede fag-

personer især afhænge af, hvad der besluttes rent politisk og i sammenhæng her-

med de økonomiske rammer.  

4.10.1 Hovedresultater 

 Fremskrivningerne af de forskellige scenarier for udviklingen i udbuddet og 

efterspørgslen efter sygeplejersker i Hovedstadsregionen giver ikke et entydigt 

billede af den fremtidige rekrutteringssituation.  

To af de fire efterspørgselsscenarier (branche- og uddannelsesscenariet) angiver, at 

der er risiko for, at der vil opstå mangel på sygeplejersker, mens de to øvrige (be-

hovs- og nulvækstscenariet) angiver, at der er risiko for, at der vil opstå overskud 

på sygeplejersker. Selv hvis tilgangen til sygeplejerskeuddannelsen øges svarende 

                                                   
47 Jf. 

http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannels

er/sygeplejerske.aspx  

http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/sygeplejerske.aspx
http://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/sygeplejerske.aspx


   
80 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN 

 

til det niveau, der var gældende i 2010, vil der fortsat være mangel på sygeplejer-

sker i branche- og uddannelsesscenariet.  

4.10.2 Den fremtidige udvikling 

Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste tal (juli 2013) for Arbejdsmarkedsbalancen
48

 i 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland viser, at der i øjeblikket er mangel 

på sygeplejersker i regionen. I sammenhæng hermed viser de seneste ledighedstal 

fra DSA (Danske Sundhedsorganisationers A-kasse), at der i juli måned i år var 

221 ledighedsberørte sygeplejersker i hovedstadsområdet, hvoraf 154 var dimitten-

der.  

Fremskrivningerne Resultaterne af fremskrivningen af udbuddet og efterspørgslen efter sygeplejersker 

giver ikke et entydigt billede af, hvordan den fremtidige situation vil komme til at 

se ud.  

To af scenarierne af de fire efterspørgselsscenarier (branche- og uddannelsessce-

nariet) angiver, at der er risiko for, at der vil opstå mangel på sygeplejersker, mens 

de to øvrige (behovs- og nulvækstscenariet) angiver, at der er risiko for, at der vil 

opstå overskud på sygeplejersker, jf. billedet nedenfor.  

 

Figur 4-27  Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter sygeplejersker frem til 2023. 

 

Sagt med andre ord, så tyder fremskrivningerne på, at der er risiko for, at der vil 

opstå et overskud af sygeplejersker, hvis efterspørgslen efter sygeplejersker enten 

forblive på det niveau, der var gældende i 2012 (nulvækstscenariet), eller følger 

udviklingen i befolkningens gennemsnitsalder (behovsscenariet), og tilgangen til 

uddannelsen svarer til niveauet i 2011.  

 

                                                   
48 Jf. http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  
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Det potentielle overskud vil udgøre mellem 1.800 og 2.200 personer i 2023, sva-

rende til mellem 9 og 11 procent af arbejdsstyrken, jf. figuren nedenfor. 

 

Såfremt efterspørgslen i stedet følger LINE-modellens fremskrevne udvikling i 

enten antallet af arbejdspladser inden for sundhedsbranchen i hovedstadsregionen 

(branchescenariet) eller i antallet af arbejdspladser besat af sundhedsuddannede 

med mellemlange videregående uddannelser i hovedstadsregionen (uddannelses-

scenariet), tyder fremskrivningerne på, at der omvendt vil opstå mangel på syge-

plejersker, og det også selvom tilgangen til uddannelsen øges (det alternative sce-

narie), så det svarer til niveauet i 2010, hvor der startede 80 flere end i 2011, der er 

det år, som det grundlæggende udbudsscenarie tager udgangspunkt i. Målt i pro-

cent startede der 8 procent flere på sygeplejerskeuddannelsen i 2010 end i 2011.  

Den potentielle mangel på sygeplejersker vil, hvis det bliver en realitet, udgøre 

mellem 800 og 1.500 personer, svarende til 4 og 7 procent af arbejdsstyrken, jf. 

figuren nedenfor.  

 

Fremskrivningerne tager udgangspunkt i en forudsætning om, at nettoindpendlin-

gen til regionen i hele perioden er på niveau med nettoindpendlingen i november 

2011, hvor den udgjorde godt 1.200 personer. 

 

 

Figur 4-28  Udviklingen i forskellen mellem udviklingen i efterspørgslen og udbuddet af 

sygeplejesker. (Positive tal = overskud af arbejdskraft – negative tal = mangel 

på arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af manglen/overskuddet på/af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og 

udpendling til og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til 

niveauet i november 2011. 

4.10.3 Vurdering af effekten af udvalgte tiltag 

Spørgsmålet er, om og hvordan risikoen for mangel på sygeplejersker kan reduce-

res. Figuren nedenfor giver et billede af den forventede effekt af udvalgte tiltag, der 

eventuelt kan iværksættes for at reducere risikoen for mangel på faggruppen.  
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Det drejer sig om den forventede effekt af en tilbagerekruttering af 25 procent af de 

personer, der har forladt faget, reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 pro-

cent, reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent og en forøgelse af 

tilgangen til uddannelserne med 25 procent.  

Som det ses af figuren nedenfor, vil det være nødvendigt at iværksætte en kombi-

nation af flere tiltag for at afhjælpe den potentielle risiko for mangel på sygeplejer-

sker, som den kommer til udtryk i branche- og uddannelsesscenariet. Dog vil en 

øget tilgang til uddannelsen kunne være med til at afhjælpe manglen i 2021 og 

frem.  

 

Figur 4-29 Sygeplejersker - Effekt af tiltag sammenlignet med mangel på arbejdskraft. 

(Negative tal = overskud af arbejdskraft). 

Anm: Bemærk, at manglen her er afbilledet som positive tal i modsætning til figuren oven-

for. 

4.10.4 Den historiske udvikling 

Figur 4-30 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsfor-

hold for sygeplejersker
49

.  

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede
50

 og antallet af arbejdspladser (efterspørgslen) som 

omfanget af arbejdsstyrken (udbuddet) er steget fra 2004 til november 2011. Fra 

november 2011 til november 2012 har både antallet af beskæftigede og antallet af 

arbejdspladser omvendt været svagt faldende. 

I perioden fra 2004 til 2008 er andelen af ledige faldet fra 0,6 procent i 2004 til 0,2 

procent i 2008. Siden 2008 er andelen af ledige steget igen og udgjorde i november 

                                                   
49 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
50

 Omfatter alle beskæftigede med bopæl i Region Hovedstaden, og dermed både dem, der 

arbejder inden for regionen, og dem der arbejder uden for regionen. 
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2011 1 procent. Erhvervsfrekvensen
51

 er faldet fra 77 procent i 2004 til 74 procent i 

2012. Andelen af sygeplejersker, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, er såle-

des faldet fra 2004 til 2012.  

Siden 2004 er andelen af personer under 34 år faldet, men andelen af personer over 

50 år steget. I dag er ca. hver tredje af de sygeplejersker, der er ansat på arbejds-

pladser i hovedstadsregionen, over 50 år (35 procent).  

I hele perioden fra 2004 til 2012 er der omkring fire gange så mange indpendlende 

som udpendlende sygeplejersker i hovedstadsområdet. I 2012 var der en nettoind-

pendling på ca. 1.250 sygeplejersker, svarende til 6,8 procent af arbejdsstyrken.  

I perioden fra 2001 til 2011 har der været en stigning i både tilgangen til sygepleje-

uddannelsen og i antallet af nyuddannede sygeplejersker med bopæl i hovedstads-

området. I perioden 2009-2011 er der blevet uddannet omkring 700 sygeplejersker 

pr. år.  

                                                   
51 Omfatter den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige, som enten er i arbejde eller vil kunne arbejde 

(svarende til arbejdsstyrken). 
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Figur 4-30 Udviklingen for sygeplejersker i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, arbejdspladser, 

ledighed, aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af regionen samt 

tilgang til og fuldførelse af uddannelsen.  

  

  

   
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.11 Lægesekretærer 

Uddannelse Uddannelsen til lægesekretær er en erhvervsuddannelse (kontoruddannelse med 

speciale), som tager 4 år. Uddannelsen udbydes i hovedstadsområdet af Handels-

skolen København Nord i Hillerød, Lyngby og Frederikssund, Niels Brock på Fre-

deriksberg og CPH West i Ballerup og Ishøj. 

Arbejdssteder Lægesekretærerne arbejder primært på sygehusene og i lægekonsultationer.  

Fremtid Lægesekretærfaget udvikler sig i disse år i takt med, at brugen af it-løsninger bliver 

en integreret del af hovedparten af det sundhedsfaglige personales arbejdsprocesser 

på sygehusene og i lægekonsultationerne og i takt med, at patientjournaler bliver 

elektroniske og muligheden for talegenkendelse udbredes. Disse faktorer, forventer 

de interviewede fagpersoner alt andet lige, vil være med til at reducere efterspørgs-

len efter lægesekretærer og/eller ændre indholdet af lægesekretærfunktionen. 

Sundhedsplatformen vil, når den er i fuld drift, i høj grad være med til at forandre 

lægesekretærernes arbejdsområder. 

Lægesekretærerne udfylder allerede i dag i stigende omfang rollen som koordinator 

og administrator. Der, hvor lægesekretærerne ser nye muligheder fremover, er i 

forhold til at påtage sig rollen med at koordinere patientforløb mellem afdelinger 

og sikre det gode sammenhængende patientforløb samt i rollen som tovholder og 

kvalitetssikrer af registreringer af diagnoser og andre ydelser i forbindelse med be-

handling af patienter.  

4.11.1 Hovedresultater 

Alle de belyste efterspørgselsscenarier indebærer mangel på lægesekretærer.  

Manglen vil være størst, såfremt de forudsætninger, som er indeholdt i branchesce-

nariet, bliver en realitet, og lavest såfremt det alternative scenarie bliver en realitet, 

dvs. såfremt efterspørgslen efter lægesekretærer reduceres med 170 personer, sva-

rende til det antal, som efterspørgslen efter sundhedssekretærer skal øges, for at der 

kan skabes balance mellem udbuddet og efterspørgslen efter sundhedsservicesekre-

tærer i 2023.  

4.11.2 Den fremtidige udvikling 

Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste tal (juli 2013) for Arbejdsmarkedsbalancen
52

 i 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland viser, at der i øjeblikket er mangel 

på lægesekretærer i regionen. 

Fremskrivninger Fremskrivningerne viser, at udbuddet i hele perioden vil være lavere end 

efterspørgslen, jf. figuren nedenfor. Fremskrivningerne tyder således på, at der er 

risiko for, at der fortsat vil være mangel på lægesekretærer i de kommende år. 

                                                   
52 Jf. http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  

Arbejdsmarkedsba-
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Figur 4-31  Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter lægesekretærer frem til 2023. 

Manglen vil være størst såfremt efterspørgslen følger LINE-modellens forventning 

til udviklingen i antallet af arbejdspladser inden for sundhedssektoren i hovedstads-

regionen (branchescenariet). I dette tilfælde vil der mangle ca. 600 lægesekretærer 

i 2023, svarende til 37 procent af arbejdsstyrken. En mangelsituation af denne stør-

relse vil sandsynligvis ikke blive til virkelighed, idet det må antages, at udbuddet 

og efterspørgslen efter lægesekretærer sammen med nettoindpendlingen vil tilpasse 

sig.  

Manglen forventes omvendt at blive lavest (30 personer), såfremt efterspørgslen 

efter lægesekretærer reduceres med ca. 170 personer, svarende til det antal, det er 

nødvendigt at øge efterspørgslen efter sundhedsservicesekretærer, hvis efterspørgs-

len efter denne faggruppe skal svare til udbuddet i 2023 (det alternative scenarie). I 

det alternative scenarie antages det således, at manglen på lægesekretærer løses ved 

at ansætte sundhedsservicesekretærer i stedet.  

I de tre øvrige scenarier – nulvækst-, behovs- og uddannelsesscenariet – vil mang-

len bestå af mellem 200 og 300 personer, svarende til mellem 13 og 18 procent af 

arbejdsstyrken. Hvis antallet af arbejdspladser fastholdes på niveauet i 2012, er der 

således risiko for, at der vil mangle 200 lægesekretærer i 2023 (nulvækstscenariet), 

og mellem 200 og 300 såfremt efterspørgslen efter lægesekretærer enten følger ud-

viklingen i befolkningens gennemsnitsalder (behovsscenariet) eller LINE-

modellens forventninger til udviklingen i antallet af arbejdspladser besat med per-

soner med en erhvervsfaglig uddannelse inden for social- og sundhed (uddannel-

sesscenariet).  

Fremskrivningen tager udgangspunkt i en forudsætning om, at nettoindpendlingen 

til regionen i hele perioden er på niveau med nettoindpendlingen i november 2011, 

hvor den udgjorde godt 200 personer. 
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Figur 4-32  Udviklingen i forskellen mellem udbuddet og efterspørgslen efter lægesekretæ-

rer. (Negative tal = mangel på arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af manglen på arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling til 

og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i no-

vember 2011 

4.11.3 Vurdering af effekten af udvalgte tiltag 

Spørgsmålet er, om og hvordan denne risiko for mangel på lægesekretærer kan re-

duceres. Figuren nedenfor giver et billede af den forventede effekt af udvalgte til-

tag, der eventuelt kan iværksættes for at reducere risikoen for mangel på faggrup-

pen.  

Det drejer sig om den forventede effekt af en tilbagerekruttering af 25 procent af de 

personer, der har forladt faget, reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 pro-

cent, reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent og en forøgelse af 

tilgangen til uddannelserne med 25 procent.  

Som det ses af figuren nedenfor, er en øget tilgang til uddannelserne det mest ef-

fektive tiltag i forhold til at afhjælpe en eventuel mangelsituation, som den kommer 

til udtryk i branchescenariet, uddannelsesscenariet og behovsscenariet, hvis tiltaget 

gennemføres i samme størrelsesorden, som antaget i analysen. Derimod vurderes 

de tre øvrige tiltag ikke at være tilstrækkelige til at afhjælpe en eventuel mangelsi-

tuation.  
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Figur 4-33 Lægesekretærer- Effekt af tiltag sammenlignet med mangel på arbejds-

kraft.(Positive tal = mangel på arbejdskraft). 

Anm: Bemærk at manglen her er vist som positive tal i modsætning til i figuren ovenfor.  

4.11.4 Den historiske udvikling 

Figur 4-34 viser den historiske udvikling i en række centrale arbejdsmarkedsfor-

hold for lægesekretærer
53

.  

Udbud og efterspørgsel Såvel antallet af beskæftigede
54

 og antallet af arbejdspladser som omfanget af 

arbejdsstyrken er steget fra 2004 til november 2011. Fra november 2011 til no-

vember 2012 er både antallet af arbejdspladser og antallet af beskæftigede omvendt 

svagt faldende.  

I perioden fra 2004 til 2008 er andelen af ledige faldet fra 1,3 procent i 2004 til 0,5 

procent i 2008. Herefter er andelen af ledige steget igen og udgør i november 2011 

1,5 procent. Erhvervsfrekvensen
55

 er i perioden faldet fra 95 procent i 2004 til 91 

procent i 2012.  

Andelen af arbejdspladser med lægesekretærer over 50 år er steget fra 5 procent i 

2004 til 20 procent i 2012. I samme periode er andelen af lægesekretærer under 35 

år halveret fra 34 procent i 2004 til 17 procent i 2012. 

                                                   
53 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
54 Omfatter alle beskæftigede med bopæl i Region Hovedstaden, og dermed både dem, der 

arbejder inden for regionen, og dem der arbejder uden for regionen. 
55 Omfatter den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, det vil sige, som enten er i arbejde eller vil kunne arbejde 

(svarende til arbejdsstyrken). 
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I perioden fra 2004 til 2012 har der generelt været en stor nettoindpendling af læ-

gesekretærer til hovedstadsområdet. I 2012 var der en nettoindpendling på ca. 200 

lægesekretærer, svarende til 11,1 procent af arbejdsstyrken.  

I perioden fra 2001 til 2011 har der været et fald i både tilgangen til lægesekretær-

uddannelsen og i antallet af nyuddannede lægesekretærer med bopæl i hovedstads-

området. Antallet af nyuddannede lægesekretærer er faldet fra ca. 1.300 personer i 

2001 til ca. 750 personer i 2011, hvilket er et relativt stort fald. 

  

Uddannelsen 
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Figur 4-34 Udviklingen for lægesekretærer i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, arbejdspladser, ledighed, 

aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af regionen samt tilgang til 

og fuldførelse af uddannelsen.  

  

   

   
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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4.12 Sundhedsservicesekretærer 

Uddannelsen Uddannelsen til sundhedsservicesekretær er en erhvervsuddannelse, som tager 1 år 

og 7 måneder
56

. I hovedstadsregionen udbydes uddannelsen af Niels Brock i Kø-

benhavn og af CPH West i Ballerup og Ishøj. 

Uddannelsen til sundhedsservicesekretær blev etableret primo 2005 og retter sig 

mod kontorservicefunktioner i sundhedssektoren. 

 

Arbejdssteder Sundhedsservicesekretærerne arbejder således typisk på hospitaler, klinikker, 

ældre- og hjemmeplejen, hospicer, kursteder, genoptræningscentre og forskellige 

former for bofællesskaber og lignende institutioner. 

Fremtid Sundhedsservicesekretærerne løser i dag i højere grad end lægesekretærerne 

bredere serviceopgaver og i mindre omfang dokumentationsopgaver. De to fag-

grupper varetager således ikke præcis samme typer af opgaver.  

Hvordan situationen, for sundhedsservicesekretærerne kommer til at se ud i de 

kommende år, er svært at sige.  

4.12.1 Hovedresultater 

Alle de analyserede scenarier peger i retning af overskud af sundhedsservicese-

kretærer.  

Overskuddet vil kunne nedbringes ved, at de arbejdsgivere, der mangler lægesekre-

tærer, i stedet rekruttere sundhedsservicesekretærer.  

4.12.2 Den fremtidige udvikling 

Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste tal (juli 2013) for Arbejdsmarkedsbalancen
57

 i 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland viser, at der i øjeblikket er balance 

mellem udbuddet og efterspørgslen efter sundhedsservicesekretærer i regionen. 

Fremskrivninger Fremskrivningerne tyder på, at der bliver et voksende overskud af 

sundhedsservicesekretærer fremover, hvilket skyldes, at udbuddet vil vokse noget 

kraftigere end efterspørgslen.  

Det voksende udbud skal ses i lyset af, dels det øgede optag på uddannelsen i de 

senere år og dels alderssammensætningen blandt personerne i arbejdsstyrken, jf. 

beskrivelsen af den historiske udvikling nedenfor.  

                                                   
56 Jf. 

http://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/merkantil/sundhedsservicesekr

etaer.aspx  
57 Jf. http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx  

Arbejdsmarkedsba-

lancen 

http://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/merkantil/sundhedsservicesekretaer.aspx
http://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/merkantil/sundhedsservicesekretaer.aspx
http://brhovedstadensjaelland.dk/Arbejdsmarkedsbalancen.aspx
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Figur 4-35  Udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter sundhedsservicesekretærer frem 

til 2023. 

Overskuddet af sundhedsservicesekretærer kan reduceres, såfremt de arbejdsgivere, 

der mangler lægesekretærer i de kommende år, i stedet ansætter sundhedsservice-

sekretærer. Det er denne situation, det alternative efterspørgsels scenarie er udtryk 

for, og som resulterer i, at der i 2023 er balance mellem udbuddet og efterspørgslen 

efter sundhedsservicesekretærer.  

Såfremt efterspørgslen efter sundhedsservicesekretærer ikke øges betydeligt som 

forudsat i det alternative efterspørgselsscenarie, kan der imødeses et overskud på 

mellem 150 og 180 sundhedsservicesekretærer i 2023, svarende til mellem 45 og 

55 procent af arbejdsstyrken. Det må dog antages, at udbuddet og efterspørgslen 

efter sundhedsservicesekretærer og nettoindpendlingen vil tilpasse sig, så der ikke 

opstår et overskud af denne størrelsesorden. 

Det er i denne henseende nulvækstscenariet, der giver anledning til det største 

overskud, og dermed den situation, hvor efterspørgslen i de kommende år ikke æn-

dre sig i forhold til niveauet i 2012.  

Såfremt efterspørgslen følger enten LINE-modellens fremskrevne udvikling i antal-

let af arbejdspladser besat af personer med en erhvervsfaglig uddannelse inden for 

social- og sundhed eller udviklingen i befolkningens gennemsnitsalder, så vil der 

under de givne forudsætninger kunne imødeses et overskud på henholdsvis 174 og 

178, svarende til henholdsvis 53 og 54 procent af arbejdsstyrken.  

Fremskrivningen tager udgangspunkt i en forudsætning om, at nettoindpendlingen 

til regionen i hele perioden er på niveau med nettoindpendlingen i november 2011, 

hvor den udgjorde knap 20 personer. 
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Figur 4-36  Udviklingen i forskellen udbuddet og efterspørgslen efter sundhedsservice-

sekretærer. (Positive tal = overskud af arbejdskraft). 

Note: I opgørelsen af overskuddet af arbejdskraft er der taget hensyn til ind- og udpendling 

til og fra regionen. Nettoindpendlingen antages at være konstant, svarende til niveauet i 

november 2011. 

4.12.3 Den historiske udvikling 

Indhold I det følgende beskrives den historiske udvikling i en række centrale 

arbejdsmarkedsforhold for sundhedsservicesekretærer
58

 med udgangspunkt i Figur 

4-37.  

Siden 2004 og frem til november 2011 har antallet af beskæftigede, antallet af ar-

bejdspladser (efterspørgslen) og arbejdsstyrken (udbuddet) været stigende. Fra no-

vember 2011 til november 2012 er både antallet af arbejdspladser og antallet af 

beskæftigede til gengæld faldet.  

I perioden fra 2004 til 2008 faldt ledigheden fra 1,3 procent i 2004 til 0,5 procent i 

2008. Siden den økonomiske krise satte ind i 2008 er ledigheden steget til 1,5 pro-

cent i november 2011. Samtidigt er erhvervsfrekvensen i perioden faldet fra 88 

procent i 2008 til 70 procent i 2012. Der er dermed både blevet flere ledige sund-

hedsservicesekretærer, og færre som står til rådighed for arbejdsmarkedet, det vil 

sige enten er i arbejde eller vil kunne arbejde (svarende til arbejdsstyrken) i de se-

nere år. 

Arbejdspladserne domineres af unge under 34 år. Således udgør denne gruppe i dag 

(2012) godt 55 procent af alle beskæftigede på arbejdspladserne i hovedstadsregio-

nen. Det er en smule mindre end i 2008, hvor gruppen udgjorde godt 65 procent. 

Andelen af 50-årige er i denne sammenhæng relativ lav, og udgør kun 14 procent 

                                                   
58 Data stammer fra COWIs analyser baseret på RAS - Danmarks Statistiks registerbaserede 

arbejdsstyrkestatistik samt Undervisningsministeriets databank. 
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af de beskæftigede sundhedssekretærer på arbejdspladser i hovedstadsregionen i 

2012. Der kan således ikke imødeses en særlig stor afgang fra denne faggruppe 

som følge af alder i de kommende år.  

I 2012 var der en nettoindpendling på ca. 20 sundhedsservicesekretærer, svarende 

til 12,2 procent af arbejdsstyrken.  

Tilgangen til uddannelsen som sundhedsservicesekretær i hovedstadsområdet lå i 

årerne 2006 til 2008 på et niveau omkring 100 pr år, men har siden 2008 ligget på 

et niveau under 100 og været faldende fra 2010 til 2011.  

  

Pendling 

Uddannelsen 
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Figur 4-37 Udviklingen for sundhedsservicesekretærer i Hovedstaden i arbejdsstyrke, beskæftigelse, 

arbejdspladser, ledighed, aldersfordeling på arbejdspladserne, erhvervsfrekvens, pendling ind og ud af 

regionen samt tilgang til og fuldførelse af uddannelsen.  

  

  

   
Note: Enheden i figuren er antal personer bortset fra ledighedsprocenten og erhvervsfre-

kvensen, hvor enheden er procent. 
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Bilag B Metode og datagrundlag 

 

I det følgende beskrives den anvendte metode og datagrundlaget for fremskrivnin-

gerne og beregningerne af effekten af udvalgte tiltag.  

Bilaget indeholder en uddybning af følgende metoder og/eller datakilder: 

› Interview med fagpersoner 

› Fremskrivning af efterspørgslen – fem scenarier 

› Fremskrivning af udbuddet 

› Vurdering af effekterne af udvalgte tiltag rettet imod at reducere risikoen for 

mangel på arbejdskraft 

› Forudsætningerne i LINE-modellen 

B.1.1 Interview med fagpersoner 

Der er gennemført i alt to gruppeinterviews og 17 telefoninterviews. 

Der er gennemført gruppeinterview med følgende personer: 

› Kommuner:  

› Uddannelseskonsulent Helle Stang Traasdahl, Sundhedsforvaltningen 

Københavns Kommune 

› Uddannelseskonsulent Ghita Felding, Hillerød Kommune 

› Leder af visitationen Lone Teglbjærg, Gribskov Kommune 

› Arbejdstagerforeninger: 

› Konsulent Tina Birch, Ergoterapeutforeningen 

› Regionsformand Birgitte Scharf, Danske Bioanalytikere 

› Udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, Jordemoderforeningen 

 Der er gennemført i alt 18 telefoninterviews: 

› Kontorchef Sven Skovmand Eriksen, Koncern Organisation og Personale, Re-

gion Hovedstaden 

› Stabsdirektør Christian Worm, Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, Region 

Hovedstaden 

› Enhedschef Anne Bondesen, Uddannelseshuset, HR og Uddannelse, Region 

Hovedstaden 

› Direktør Torben Mogensen, Hvidovre Hospital 

› Direktør Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet 

Gruppeinterviews 
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› Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Gentofte Hospital 

› Udviklingskonsulent Marianne Bøtcher, Lyngby-Taarbæk Kommune 

› Uddannelseskoordinator Jette Tribler, Rødovre Kommune 

› Formand Soile Friis, DL Region Hovedstaden, Lægesekretærernes Landsfor-

ening HK 

› Faglig sekretær Eva Lorenzen, FOA 

› Kredsformand Vibeke Westh, Dansk Sygeplejeråd (DSR) Kreds Hovedstaden 

› Formand Ghita Parry, Kost og Ernæringsforbundet 

› Charlotte Graungaard Falkvard, Formand, Radiografrådet 

› Tine Nielsen, Regionsformand, Danske Fysioterapeuter 

› Dekan Randi Brinckmann Wiencke, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske 

Fakultet, Professionshøjskolen, Metropol 

› Direktør Inger Margrethe Jensen, SOPU (Sundhed, Omsorg og Pædagogik)  

› Direktør Elsebeth Melgaard, Social- og Sundhedsuddannelses Centret 

› Rådgivningskonsulent Tina Linaa, Diabetesforeningen, 

B.1.2 Fremskrivning af efterspørgslen - fem scenarier 

Fremskrivningen af efterspørgslen efter arbejdskraft frem til 2023 er foretaget på 

baggrund af fem scenarier:  

› Behovsscenariet 

› Branchescenariet 

› Uddannelsesscenariet 

› Nulvækstscenariet 

› Alternativt scenarie 

 

Behovsscenariet tager udgangspunkt i en antagelse om, at udviklingen i efter-

spørgslen efter den analyserede faggruppe vil følge udviklingen i antallet af perso-

ner i den relevante brugergruppe. For jordemødre vil det sige udviklingen i antallet 

af 0-årige. For de øvrige faggrupper inden for sundhedsområdet vil det sige udvik-

lingen i befolkningens gennemsnitsalder. Rationalet er her, at jo mere gennem-

snitsalderen stiger, jo større antages behovet for faggrupperne inden for sundheds-

området at blive, idet der overalt tages udgangspunkt i antallet af arbejdspladser 

med den pågældende faggruppe i hovedstadsområdet i 2012.  

Branchescenariet tager udgangspunkt i en antagelse om, at udviklingen i efter-

spørgslen efter den analyserede faggruppe vil følge udviklingen i antallet af be-

skæftigede inden for den mest relevante branche, dvs. sundhedsbranchen.  

Scenarier 

Behovsscenariet: 

Branchescenariet: 
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Udviklingen i de pågældende brancher er fremskrevet på grundlag af regionernes 

regionale analysemodel LINE, idet der er taget udgangspunkt i juni 2013-versionen 

af modellen. For en uddybning af modellen se nedenfor.  

Uddannelsesscenariet tager udgangspunkt i en antagelse om, at efterspørgslen efter 

den analyserede faggruppe følger udviklingen i den mest nærliggende, overordnede 

uddannelsesgruppe. Den følgende oversigt viser, hvilke overordnede uddannelses-

grupper udviklingen i de enkelte faggrupper er knyttet til. 

Faggrupper i denne analyse Overordnet uddannelsesgruppe 
 

Bioanalytiker Prof.bach: Sundhed 

Ernæring og sundhed (prof. bach.) Prof.bach: Sundhed 

Ergoterapeut Prof.bach: Sundhed 

Fysioterapeut Prof.bach: Sundhed 

Jordemoder Prof.bach: Sundhed 

Radiograf Prof.bach: Sundhed 

Social- og sundhedsassistent EFU: Social & sundhed 

Social- og sundhedshjælper EFU: Social & sundhed 

Sygeplejerske Prof.bach: Sundhed 

Lægesekretær EFU: Social & sundhed 

Sundhedsservicesekretær EFU: Social & sundhed 

Note: EFU = Erhvervsfaglige uddannelser, MVU = Mellemlange videregående uddannelser 

Udviklingen i de overordnede uddannelsesgrupper er fremskrevet på grundlag af 

regionernes regionale analysemodel LINE – og også her er der taget udgangspunkt 

i juni 2013-versionen af LINE-modellen.  

Nulvækstscenariet Nulvækstscenariet tager udgangspunkt i en antagelse om, at efterspørgslen efter 

den analyserede faggruppe vil svare til efterspørgslen i 2012. Scenariet tager såle-

des udgangspunkt i en forudsætning om nulvækst i efterspørgslen efter den pågæl-

dende faggruppe.  

Alternativt scenarie Alternativ scenariet er udarbejdet på grundlag af forventningerne til bl.a. mulige 

ændringer i de økonomiske vilkår og politiske prioriteringer. Scenariet er udformet 

i samarbejde med styregruppen på grundlag af de foretagne interviews, viden fra 

desk research, den historiske udvikling og de øvrige scenarier. Der er udarbejdet 

alternative scenarier for stort set alle faggrupper på nær bioanalytikerne. Vurderin-

gen har her været, at de fire grundlæggende scenarier var dækkende. For flere af 

faggruppernes vedkommende vedrører det alternative scenarie udbudssiden og her 

tilgangen til uddannelsen. 

Scenarierne er udformet som ’Hvad nu hvis-scenarier’ og er listet nedenfor. 

Det alternative scenarie for social- og sundhedshjælperne er fastsat således, at fal-

det i efterspørgslen modsvares af en tilsvarende stor stigning i efterspørgslen efter 

social- og sundhedsassistenter målt i absolutte tal. Talstørrelsen af det absolutte 

Uddannelses-

scenariet: 
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fald i efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere er fastsat således, at der i 

2023 er balance mellem udbud og efterspørgsel. 

På tilsvarende måde er det alternative scenarie for lægesekretærer fastsat således, at 

faldet modsvares af en tilsvarende stor stigning i efterspørgslen efter sundhedsser-

viceassistenter målt i absolutte tal. Størrelsen af den absolutte stigning i efter-

spørgslen efter sundhedsserviceassistenter er fastsat således, at det er balancen mel-

lem udbud og efterspørgsel i 2023.  

Faggrupper i denne analyse Alternativ scenarie – Hvad nu hvis? 

Bioanalytiker Der er ikke udabrejdet et alternativ scenarie 

Ernæring og sundhed (prof. Bach.) Tilgangen til uddannelsen halveres 

Ergoterapeut Tilgangen til uddannelsen ser ud som i 2008 

Fysioterapeut Tilgangen til uddannelsen ser ud som i 2008 

Jordemoder Tilgangen til uddannelsen ser ud som i 2007 

Radiograf Tilgangen til uddannelsen ser ud som i 2008 

Social- og sundhedsassistent Efterspørgslen stigen med 2 procent 

Social- og sundhedshjælper Efterspørgslen falder med 1 procent 

Sygeplejerske Tilgangen til uddannelsen ser ud som i 2010 

Lægesekretær Efterspørgslen falder med 9 procent 

Sundhedsservicesekretær Efterspørgslen stiger med 109 procent 

 

Datagrundlag Datagrundlaget for fremskrivningen af efterspørgslen efter faggrupperne består af: 

› Oplysninger om befolkningen i hovedstadsområdets beskæftigelse fordelt på 

uddannelser i november 2011. Helt konkret er det målt, hvor mange med en 

specifik uddannelse der arbejder i hovedstadsområdet, dvs. antal arbejdsplad-

ser. Dette afspejler ikke nødvendigvis behovet for velfærdsuddannede, da dis-

se tal også inkluderer personer, der arbejder inden for andre fagområder. Da-

tagrundlaget er baseret på Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyr-

kestatistik (RAS). 

› Analyse af hvor stor en andel af de beskæftigede i de enkelte faggrupper, der 

henholdsvis arbejder inden for faget og har forladt deres fag. Datagrundlaget 

er baseret på Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik 

(RAS). 

› Fra Det Fælleskommunale Løndatakontor er der indhentet information om 

omfanget af sygefravær og brugen af deltidsstillinger (i form af beskæftigel-

sesgrader) i region og kommuner fordelt på uddannelser. Dette anvendes som 

et udtryk for omfanget af sygefravær og deltidsarbejde for alle beskæftigede. 

› Fra regionernes og beskæftigelsesregionernes regionale analysemodel SAM-

K/LINE er der hentet information om udviklingen i antallet af arbejdspladser 

fordelt på hovedbrancher og hoveduddannelsesgrupper til brug for udformnin-

gen af branche- og uddannelsesscenariet.  
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B.1.3 Fremskrivning af udbuddet  

Udviklingen i udbuddet af arbejdskraft inden for de enkelte faggrupper påvirkes af 

flere faktorer. Nogle af de vigtigste faktorer er den demografiske udvikling, tilgan-

gen til uddannelserne og produktionen af nyuddannede samt tilbagetræknings-

mønstrene.  

Den demografiske udvikling har stor betydning for arbejdsstyrken, da skævheder i 

befolkningens alderssammensætning enten kan betyde relativt stor tilgang til ar-

bejdsstyrken eller relativt stor afgang. Fremskrivningsperioden vil være præget af 

en markant stigende gennemsnitsalder i befolkningen. Dermed er der risiko for, at 

tilbagetrækningen fra arbejdsstyrken kommer til at overstige tilgangen. 

Tilgangen og produktionen af nyuddannede med specifikke uddannelser varierer 

over tid, især fordi de enkelte uddannelsers popularitet varierer, og fordi søgningen 

til de erhvervskompetencegivende uddannelser under et ligeledes varierer
59

. I peri-

oder med økonomisk ustabilitet kan uddannelse være et attraktivt alternativ til en 

mere usikker tilværelse som ikke-faglært. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at næ-

sten alle de belyste uddannelser har haft en stigende tilgang siden 2008.  

Tilbagetrækningsmønstrene varierer meget fra faggruppe til faggruppe. Lovgivnin-

gen samt regler og aftaler om efterløn, førtids- og folkepension er med til at sætte 

rammerne for tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet.  

COWIs fremskrivning af arbejdsstyrken i de enkelte faggrupper foretages på 

grundlag af disse tre faktorer: demografi, tilgang til uddannelserne og produktionen 

af nyuddannede og afgang fra arbejdsstyrken, idet der tages udgangspunkt i den 

uddannelse, befolkningen allerede har gennemført, dvs. de uddannelsesfrekvenser 

befolkningen i hovedstadsområdet i de enkelte aldersgrupper har, den tilgang og 

produktion af nyuddannede, der tegner sig i de kommende år, og den erhvervsakti-

vitet befolkningen allerede har, dvs. erhvervsfrekvenserne blandt befolkningen i de 

enkelte aldersgrupper med de enkelte uddannelser. Figuren illustrerer, hvordan data 

anvendes i fremskrivningen. 

                                                   
59 Hertil kommer udsving i andelen af studerende, der fuldfører uddannelserne. 
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Figur 4-38 Fremskrivning af udbuddet af arbejdskraft - fordelt på alder og uddannelse - 

her eksemplificeret med sygeplejersker 

 

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning giver grundlaget for det forventede 

antal personer i de enkelte etårsaldersgrupper i regionen hvert år frem til 2023.  

På grundlag af data fra Danmarks Statistik beregner COWI uddannelsesfrekven-

serne i efteråret 2011 for hver af de analyserede uddannelser for befolkningen i 

regionen fordelt på etårsaldersgrupper. Uddannelsesfrekvenserne viser andelen af 

befolkningen i den pågældende aldersgruppe, der har fuldført den pågældende ud-

dannelse.  

På grundlag af data fra Undervisningsministeriets Databank og Den Koordinerede 

Tilmelding om udviklingen i tilgangen til uddannelserne samt beregnede fuldførel-

sesprocenter – og de hidtidige uddannelsesfrekvenser – beregnes de forventede, 

fremtidige uddannelsesfrekvenser for de kommende 'generationer'. 

I fremskrivningsmodellen antages de x-åriges uddannelsesfrekvenser i år y at svare 

til de x+1-åriges uddannelsesfrekvenser i år y+1 (idet befolkningsfremskrivningen 

bestemmer, hvor mange personer der forventes at være i den pågældende alders-

gruppe i det pågældende år).  

På dette grundlag beregnes antallet af personer i befolkningen i regionen i et-

årsaldersgrupper, der har den pågældende uddannelse i det enkelte år. 

På grundlag af data fra Danmarks Statistik beregner COWI erhvervsfrekvenserne i 

efteråret 2011 for hver af de analyserede uddannelser for befolkningen i regionen 

fordelt på etårsaldersgrupper. Erhvervsfrekvenserne viser andelen af befolkningen i 
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den pågældende aldersgruppe med den pågældende uddannelse, der indgår i ar-

bejdsstyrken, dvs. er ledig eller beskæftiget. 

I fremskrivningsmodellen antages det som udgangspunkt, at de x-åriges erhvervs-

frekvenser i år y er den samme som de x-åriges erhvervsfrekvenser i år y+1. Kon-

sekvenserne af efterløns- og pensionsreformen indgår dog i beregningen af den 

fremtidige arbejdsstyrke. Alt i alt betyder det, at de enkelte aldersgruppers er-

hvervsfrekvenser ikke ændrer sig over tid bortset fra de ændringer, der følger af 

efterløns- og pensionsreformen.  

På dette grundlag beregnes antallet af personer i hovedstadsområdet i etårsalders-

grupper, der har den pågældende uddannelse, og som indgår i arbejdsstyrken i det 

enkelte år. 

Den samme fremskrivning foretages for alle etårsaldersgrupper mellem 16 og 99 år 

for alle årene i fremskrivningsperioden. Fremskrivningen af den samlede arbejds-

styrke fremkommer ved efterfølgende at summere over alle aldersgrupperne. 

Alt i alt kan datagrundlaget og antagelserne opsummeres på følgende måde:  

Datagrundlag Datagrundlag for fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft inden for de enkelte 

uddannelser:  

› Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning af befolkningen i hovedstads-

området fordelt på etårsaldersgrupper. 

› Oplysninger om andelen af befolkning i regionen fordelt på etårsalders-

grupper, der har gennemført de analyserede uddannelser (højeste fuldførte ud-

dannelse). Datagrundlaget er baseret på Danmarks Statistiks uddannelsesregi-

stre. 

› Oplysninger om erhvervsfrekvenserne, dvs. hvor mange procent af de uddan-

nede i etårsaldersgrupper, der er en del af arbejdsstyrken. Datagrundlaget er 

baseret på Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). 

› Oplysninger om tilgangen til uddannelserne. Datagrundlaget er baseret på Da-

tabanken på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvis data stammer fra 

Danmarks Statistiks integrerede elevregister. 

› Oplysninger om fuldførelsesprocenterne for de enkelte uddannelser. Data-

grundlaget er ligeledes baseret på Databanken på Undervisningsministeriets 

hjemmeside. 

Antagelser Antagelser der ligger til grund for fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft 

inden for de enkelte uddannelser: 

› De yngste aldersgruppers fremtidige uddannelsesfrekvenser antages at afspejle 

udviklingen i tilgangen til uddannelserne frem til og med 2011 samt fuldførel-
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sesprocenten i 2011
60

. Det antages, at tilgangen i 2011 også bliver gældende 

for de efterfølgende år i fremskrivningsperioden. Dette bliver eventuelt ændret 

i det alternative scenarie. 

› Andelen af uddannede i procent af befolkningen følger i fremtiden de enkelte 

årgange. Det vil sige, at de 31-årige i 2014 har den samme andel uddannede 

som de 30-årige i 2013. Dette gælder dog ikke for de yngste aldersgrupper, 

hvor mange stadig er under uddannelse, jf. ovenfor.  

› Erhvervsfrekvenserne, dvs. andelen af uddannede i arbejdsstyrken i procent af 

uddannede i befolkningen, bliver holdt konstante på niveauet i november 

2011, dog således at der i fremskrivningerne er søgt taget højde for effekten af 

efterløns- og pensionsreformen. 

› Det antages i modellen, at erhvervsfrekvenserne gradvis øges for de ældre al-

dersgrupper i takt med efterløns- og pensionsreformen. Dvs. at de 59-åriges 

erhvervsfrekvenser i november 2011 i de enkelte faggrupper anvendes som 

grundlag for fastsættelsen af erhvervsfrekvenserne i året, før den enkelte i fag-

gruppen får adgang til efterløn. Dette vil tendere til at overvurdere udbuddet af 

arbejdskraft en smule. Det antages desuden, at ingen 53+-årige fraskriver sig 

retten til efterløn. Dette vil tendere til at undervurdere udbuddet af arbejdskraft 

en smule. Det antages, at disse to tendenser opvejer hinanden. 

› Erhvervsfrekvenserne følger i fremtiden aldersgruppen. Det vil sige, at de 30-

årige i 2009 har samme erhvervsfrekvens som de 30-årige i 2008. 

B.1.4 Vurdering af effekterne af udvalgte tiltag rettet imod 

at reducere risikoen for mangel på arbejdskraft 

Effekter af tiltag For de faggrupper, hvor fremskrivningen tyder på, at der kan være risiko for 

mangel på arbejdskraft, præsenteres i rapporten beregninger af, hvor stor en del af 

underskuddet, der må forventes at kunne dækkes af følgende udvalgte tiltag:  

› tilgangen til den enkelte uddannelse øges med 25 procent  

› tilbagerekruttering af 25 procent af de personer, der har forladt faget  

› reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 procent 

› reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent  

 

Beregningerne af effekterne af disse tiltag foretages som en 'alt andet lige-analyse', 

hvor der varieres på et parameter ad gangen. 

Forøgelse af tilgangen til uddannelsen med 25 procent: På grundlag af data fra 

Undervisningsministeriets databank om tilgangen til uddannelserne i 2011 er det 

                                                   
60 Grænsen mellem unge aldersgrupper med mange under uddannelse og ældre aldersgrup-

per, hvor størstedelen er færdiguddannet, er fastsat ud fra en vurdering af data for november 

2010 og viden indsamlet fra interviews og workshops. De yngste aldersgrupper varierer 

således mellem faggrupperne. 
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beregnet, hvad en forøgelse af tilgangen til uddannelserne med 25 procent i årene 

fremover blandt unge med bopæl i hovedstadsområdet vil betyde for udviklingen i 

arbejdsstyrken for de enkelte faggrupper, når der tages udgangspunkt i fuldførel-

sesprocenterne for 2011, jf. ovenfor. Det vil sige, at der går minimum et par år, før 

effekten heraf slår igennem på arbejdsstyrken. 

Tilbagerekruttering af 25 procent af de personer der har forladt faget: På 

grundlag af data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik 

(RAS) er der foretaget en opgørelse af, hvor stor en andel af de enkelte faggrupper 

der arbejder inden for faget eller har forladt faget. På det grundlag er det beregnet, 

hvor meget det vil betyde, hvis man er i stand til at tilbagerekruttere 25 procent af 

dem, der har forladt faget. 

Reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 procent: Ved hjælp af data fra 

Det Fælleskommunale Løndatakontor er omfanget af sygefravær blandt beskæfti-

gede i de enkelte faggrupper inden for Region og kommuner i hovedstadsområdet 

blevet beregnet. Dette sygefravær antages af beregningstekniske årsager at være 

repræsentativt for alle i faggruppen. På det grundlag er der foretaget beregninger 

af, hvor meget det vil betyde, hvis man er i stand til at reducere sygefraværet med 

25 procent. 

Reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 procent: Det Fælleskommuna-

le Løndatakontor har leveret information om omfanget af deltidsarbejde i form af 

beskæftigelsesgrader blandt beskæftigede i de enkelte faggrupper inden for Region 

og kommuner i hovedstadsområdet. Beskæftigelsesgraderne i de enkelte faggrup-

per antages af beregningstekniske årsager at være repræsentative for alle i faggrup-

pen. På det grundlag er det beregnet, hvor meget det vil betyde, hvis man reducerer 

omfanget af deltidsarbejde i faggruppen med 25 procent.  
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B.1.5 Forudsætningerne i LINE-modellen: 

 

LINE-modellen er en kommuneopdelt udgave af den makroøkonomiske model af 

dansk økonomi, kaldet ADAM (Annual Danish Aggregate Model)
61

. Den ADAM-

fremskrivning, der ligger til grund for den seneste regionaløkonomiske fremskriv-

ning, vil altid indeholde regeringens seneste konjunkturvurdering og forventning til 

udvikling i landets økonomi
62

.  

 

Fremskrivningen tager således udgangspunkt i vedtaget politik og indregner der-

med også effekter af kvalitetsfonden og fremrykninger af offentlige investeringer. 

Fremskrivningen bygger bl.a. på regeringens konvergensprogram, som beskrevet i 

"Konvergensprogram - Danmark 2013, april 2013" fra Økonomi og Indenrigsmini-

steriet.  

Ved koblingen til ADAM-modellens nationale fremskrivninger sikres således kon-

sistens på nationalt plan. 

 

Se evt. http://www.crt.dk/site/regionalmodel/ for en nærmere beskrivelse af LINE-

modellen. 

 

 

                                                   
61

 ADAM (Annual Danish Aggregate Model) er en makroøkonomisk model, der udvikles 

af Modelgruppen i Danmarks Statistik. Modellen giver en forenklet matematisk beskrivelse 

af den danske økonomis virkemåde og kan bl.a. benyttes til at forudsige økonomiske udvik-

lingstendenser og beregne effekter af f.eks. økonomisk-politiske indgreb. ADAMs hoved-

brugere er de økonomiske ministerier, herunder Finansministeriet. Jf. 

http://www.dst.dk/da/TilSalg/ADAM.aspx  
62 Jf. http://www.crt.dk/media/%C3%98konomiskforecast%20april%202012.pdf  

http://www.crt.dk/site/regionalmodel/
http://www.dst.dk/da/TilSalg/ADAM.aspx
http://www.crt.dk/media/%C3%98konomiskforecast%20april%202012.pdf
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Bilag C Tilbagetrækningsreformen 

 

Tilbagetrækningsreformen blev vedtaget af folketinget den 21. december 2011.  

Hovedelementerne i reformen er disse: 

› Efterlønsalderen hæves med et halvt år om året fra 2014 til 2017. Efterlønsal-

deren vil være 62 år i 2017, 63 år i 2020 og 64 år i 2023. 

› Folkepensionsalderen hæves med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Folke-

pensionsalderen vil være 67 år i 2022.  

› Efterlønsperioden nedsættes fra fem år til tre år i løbet af 2018 til 2023.  

› Der indføres en seniorførtidspension for nedslidte. 

›  

Betydningen for den enkelte afhænger af, hvornår vedkommende er født. For de 

personer, der er født før 1. januar 1954, gælder de gældende regler for overgang til 

efterløn og folkepension. For personer født senere end 1. januar 1954 gælder føl-

gende regler: 

Fødselsdato  Minimums-

alder ved 

overgang til 

efterløn 

Folke-

pensionsalder 

Længden af 

efterløns-

perioden 

Før 1. januar 1954 60 år 65 år 5 år 

1. jan. - 30. juni 1954 60,5 år 65,5 år 5 år 

1. juli - 31. dec. 1954 61 år 66 år 5 år 

1. jan. - 30. juni 1955 61,5 år 66,5 år 5 år 

1. juli - 31. dec. 1955 62 år 67 år 5 år 

1. jan. - 30. juni 1956 62,5 år 67 år 4,5 år 

1. juli 1956 - 31. dec. 1958 63 år 67 år 4 år 

1. jan. - 30. juni 1959 63,5 år 67 år 3,5 år 

1. juli 1959 - 31. dec. 1962 64 år 67 år 3 år 

1. jan. 1963 - 31. dec. 19661 65 år 68 år 3 år 

1. jan. 1967 eller senere1 66 år 69 år 3 år 

Kilde: Akademikernes A-kasse http://www.aak.dk/regler/efterloen/oversigt-over-efterloen-

og-folkepensionsalder  

1) Efterløns- og folkepensionsalderen indekseres i forhold til levetiden for de personer der 

er født efter 1963. Tabellen viser de forventede aldre. 

 

http://www.aak.dk/regler/efterloen/oversigt-over-efterloen-og-folkepensionsalder
http://www.aak.dk/regler/efterloen/oversigt-over-efterloen-og-folkepensionsalder

