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Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 

 
Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i 
de kommende 10 år. 

Fremskrivningerne sætter tal på det forventede udbud af og efterspørgsel efter 
fysioterapeuters arbejdskraft i perioden 2015-2025. 

Notatet fokuserer ikke kun på Danske Fysioterapeuters medlemmer, men på 
hele arbejdsmarkedet. 

 

 

Hovedresultater 
• Med et uændret optag på professionshøjskolerne kan udbuddet af 

fysioterapeuter på arbejdsmarkedet forventes at stige med 6.800 personer, 
så der i 2025 er ca. 18.800 i arbejdsstyrken. Det er en vækst på 57%.  
 

• I 2025 forventes der at være behov for ca. 15.700 fysioterapeuter. Det 
svarer til en stigning i efterspørgslen efter fysioterapeuter på knap 3.400 
beskæftigede fra 2015 til 2025. 

 
• Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige 

tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. 
 

• I et alternativt scenarie med øget optag forstærkes udviklingen beskrevet 
ovenfor. Tilsvarende vil et reduceret optag dæmpe stigningen i udbuddet. 

 
• Konsekvenser af ændret optag skal ses i et langsigtet perspektiv, da 

ændringer i optaget påvirker arbejdsudbuddet med flere års forsinkelse. 
Ændringer af optaget fra 2016 vil f.eks. først slå igennem efter 2020. Ved 
store reduktioner i optaget bør man dog også være opmærksom på de 
konsekvenser det får efter 2025.  
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1. Fremskrivning af udbuddet af fysioterapeuter 2015-20251 
Analysen ser på det samlede udbud af fysioterapeuter på arbejdsmarkedet. 
Udbuddet er opgjort som antal personer i Danmark med autorisation som 
fysioterapeut. Her indgår både medlemmer af Danske Fysioterapeuter og 
ikke-medlemmer. 

Der er beregnet et basisforløb samt to alternative scenarier, som belyser 
konsekvenserne ved hhv. øget og reduceret optag på professionshøjskolerne. 

 

De tre scenarier 

1. Basisforløb: Årligt optag på 1.135 fra 2015 og frem (uændret i fht. 2015). 
2. Højt forløb:  Årligt optag på 1.235 fra 2016 (+100 i fht 2015). 
3. Lavt forløb:  Årligt optag på 1.035 fra 2016 (-100 i fht 2015). 
 
 
Hovedresultater af de tre scenarier 
• Fra 2015 til 2025 stiger udbuddet af fysioterapeuter på arbejdsmarkedet 

(dvs. i arbejdsstyrken) med mellem 6.400 og 7.200 - afhængig af optaget. 
 

• Det betyder, at der skal skabes beskæftigelse til ca. 640-720 flere 
fysioterapeuter hvert år for at absorbere det øgede udbud frem mod 2025. 
 

• Konsekvenser af ændret optag skal ses i et langsigtet perspektiv. Frem 
mod 2020 er forskellen mellem de tre scenarier således minimal, fordi 
ændringer i optaget påvirker arbejdsudbuddet med flere års forsinkelse. 
Ændringer i optaget fra 2016 vil reelt først slå igennem i antallet af 
fysioterapeuter i arbejdsstyrken efter 2020. 

 
Figur 1. Udbud af fysioterapeuter 2015-2025 

 
                                                
1 Fremskrivningen viser udviklingen i antallet af fysioterapeuter under en række forudsætninger. 
Fremskrivningsmodel og forudsætninger er beskrevet i notat af 28. maj 2015. Basisscenariet beskrevet i 
dette notat svarer, med få modifikationer, til resultatet i notat af 28. maj. 
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Basisforløb 

 
• Udbuddet af fysioterapeuter på arbejdsmarkedet stiger med godt 6.800, så 

der i 2025 er mere end 18.800. Det er en vækst på 57%. Stigningen 
betyder, at der skal skabes beskæftigelse til ca. 680 flere fysioterapeuter 
hvert år, for at absorbere det øgede udbud frem mod 2025. 

 
Højt forløb 

 
• Udbuddet af fysioterapeuter på arbejdsmarkedet stiger med godt 7.200 til 

mere end 19.200 i 2025. Det er en stigning på 60%. Det betyder, at der 
skal skabes beskæftigelse til ca. 720 flere fysioterapeuter hvert år, for at 
absorbere det øgede udbud frem mod 2025. 

 
Lavt forløb 

 
• Udbuddet af fysioterapeuter på arbejdsmarkedet stiger med godt 6.400 til 

omkring 18.400. Det er en vækst på 53%. Det betyder, at der skal skabes 
beskæftigelse til ca. 640 flere fysioterapeuter hvert år, for at absorbere det 
øgede udbud frem mod 2025. 

 
 
 
Fysioterapeuter i arbejdsstyrken 2015-2025 
 Basisforløb 

(optag = 1.135) 
Højt forløb 

(optag = 1.235) 
Lavt forløb 

(optag = 1.035) 
2015 12.033 12.033 12.033 
2020 15.460 15.501 15.421 
2025 18.843 19.249 18.450 
Ændring 2015-2025 6.810 7.216 6.417 
Ændring 2015-2025 (%) 57% 60% 53% 

 
 
 
 
2. Fremskrivning af efterspørgslen efter fysioterapeuter 2015-2025 
 
Fremskrivningen forudser en stigende efterspørgsel efter fysioterapeuter i de 
kommende 10 år, jf. figur 2. 
I 2025 forventes der at være behov for ca. 15.700 fysioterapeuter. Det svarer 
til en stigning i efterspørgslen efter fysioterapeuter på knap 3.400 
beskæftigede fra 2015 til 2025. 
Det er i den private sektor og kommunerne, at behovet for flere fysioterapeuter 
vokser. Den private sektor trækkes primært af større efterspørgsel på det rent 
private marked, mens væksten i sygesikringsregi er moderat. 
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Figur 2. Efterspørgsel efter fysioterapeuter 2015-2025 

 
 

Sådan opgøres efterspørgslen: 

Efterspørgslen måles som antal beskæftigede fysioterapeuter pr. 1. januar2.  

Efterspørgsel efter fysioterapeuter er opdelt på sektorerne; kommuner, 
regioner, stat, privat samt øvrige. 

 

Model og antagelser: 

Modellen består af tre delmodeller, der fremskriver efterspørgslen for tre 
delområder: 

1. Det offentlige marked - beskæftigede i kommuner, regioner og stat. 
2. Det offentligt/private marked – privat beskæftigede i sygesikringsregi. 
3. Det private marked – privat beskæftigede i rent privat regi. 
Opdelingen er begrundet i, at det er forskellige faktorer, der driver 
efterspørgslen på de forskellige delmarkeder. 

 

Det offentlige marked - beskæftigede i kommuner, regioner og stat: 
• Kommuner: Behovet for fysioterapeuter forudsættes at udvikler sig i takt 

med befolkningsudviklingen. Desuden antages den stigende trend i antal 
kommunalt ansatte fysioterapeuter pr. 100.000 indbyggere at fortsætte -  
om end i aftagende takt. 

• Regioner: Behovet for fysioterapeuter forudsættes at udvikler sig i takt 
med befolkningsudviklingen. Desuden forudsættes den faldende trend i 
antal regionalt ansatte fysioterapeuter pr. 100.000 indbyggere at fortsætte 
- om end i aftagende takt. 

• Staten: Behovet for fysioterapeuter forudsættes uændret. 
                                                
2 Tallene i modellen kan sammenlignes med Danmarks Statistiks RAS-beskæftigelse. 
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Offentligt ansatte 2007-2014: Faktisk udvikling i vs. modelberegning 
For at vurdere realismen i den fremskrevne beskæftigelse er den faktiske 
udvikling i antallet ansatte i kommuner og regioner sammenlignet med det 
modelberegnede antal i perioden 2007-2014. 
Den modelberegnede udvikling afspejler niveauet og tendensen i den faktiske 
ganske udmærket, dog fanges den store stigning i kommunerne i 2014 ikke 
helt, jf. figur 3. Af figuren fremgår desuden modellens beregning for 2015-25.3 
 
 
Figur 3. Ansatte i kommuner og regioner – faktisk og modelberegnet  

 

 
Kilde. Tal for antal ansatte 2007-2014 stammer fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL). 

                                                
3 I fremskrivningen af den offentlige efterspørgsel er det ikke det absolutte antal ansatte, der bruges, men 
derimod den modelberegnede vækstrate. Det gøres for at normere og standardisere beskæftigelsen. 
 

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500
Ansatte i kommuner

Faktisk Model

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

Ansatte i regioner

Faktisk Model



 

6/8  

Det offentligt/private marked – privat beskæftigede i sygesikringsregi: 
• Behovet for fysioterapeuter forudsættes at udvikle sig i takt med den reale 

vækst i sygesikringsudgifterne til fysioterapi4. For almindelig fysioterapi 
forventes en real udgiftsvækst på 1,25% pr. år, mens den vederlagsfri 
fysioterapi forudsættes at stige i takt med demografien5. 

• Beskæftigelsen i sygesikringsregi er estimeret til knap 1/3 af den samlede 
private beskæftigelse.  
 

Det private marked – privat beskæftigede i rent privat regi: 
• Behovet for fysioterapeuter forudsættes at udvikle sig i takt med den reale 

forbrugsvækst til fysioterapi i privat regi6. Den reale forbrugsvækst 
forudsættes til 7,0% pr. år. Til grund for denne antagelse ligger en 
estimeret årlig vækst på 7,2% fra 2010 til 2014. 

• Beskæftigelsen i rent privat regi er estimeret til godt 2/3 af den samlede 
private beskæftigelse. 

 

 

Modellen fremskriver alle beskæftigede personer, der har en uddannelse som 
fysioterapeut - herunder også dem, der efterfølgende har videreuddannet sig.  
I fremskrivningen antages samme beskæftigelsesvækst (inden for hver sektor) 
for hhv. bacheloruddannede og fysioterapeuter med videre uddannelse. 

Resultatet af fremskrivningen afhænger i høj grad på antagelserne i modellen. 
Centralt er i denne forbindelse de forudsatte vækstrater for beskæftigelsen. 

Datagrundlaget for opdeling af den private efterspørgsel i hhv. sygesikrings-
regi og rent privat regi er begrænset. Det har derfor været nødvendigt at 
foretage en række antagelser og estimater, hvilket naturligvis indebærer en vis 
usikkerhed i beregningerne og resultaterne vedr. den private beskæftigelse. 

 

 

3. Arbejdsmarkedsbalance 
I basisforløbet stiger udbuddet med 6.800 fysioterapeuter i arbejdsstyrken, 
mens efterspørgslen kun vokser med 3.400, jf. figur 4.  
 
Antallet af fysioterapeuter i arbejdsstyrken forventes altså at stige dobbelt så 
hurtigt som behovet i løbet af de næste 10 år, hvilket medfører et støt stigende 
overskud af fysioterapeuter. 
 
Basisscenariet peger dermed på, at der ved det nuværende optag er en 
overproduktionen af fysioterapeuter, som medfører et overskud på ca. 3.200 i 
2025. Det svarer til 17% af arbejdsstyrken 
 
                                                
4 Behovet afspejler den samlede vækst i forbruget - både i de offentlige udgifter og egenbetalingen. 
5 Beskæftigelsen i sygesikringsregi stiger ikke helt i takt med den reale udgiftsvækst, da der forudsættes en 
vis produktivitetsvækst. 
6 Beskæftigelsen i rent privat regi stiger ikke helt i takt med den reale udgiftsvækst, da der forudsættes en 
vis produktivitetsvækst.  
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I de alternative scenarier vil der være et overskud af fysioterapeuter på hhv. 
3.600 og 2.800 i 2025. 
 
 
 Figur 4. Udbud og efterspørgsel efter fysioterapeuter  

 
 
 
 
 
Arbejdsmarkedsbalance for fysioterapeuter i 2025 
 Basisforløb 

(optag = 1.135) 
Højt forløb 

(optag = 1.235) 
Lavt forløb 

(optag = 1.035) 
Overskud af fysioterapeuter i 2025 3.164 3.570 2.771 
Overskud i % af arbejdsstyrken 16,8% 18,5% 15,0% 

 
 

 

5. Sigtemærker for arbejdsmarkedsbalance i 2025 - samt konsekvenser i 
2030 
Hvor meget skal optaget på professionshøjskolerne reduceres for at opnå 
forskellige niveauer af arbejdsmarkedsbalance i 2025?  
Nedenfor er kravene til optaget beregnet således at det medfører et overskud 
af fysioterapeuter på hhv. 10% og 5% i 20257. 
 
Som tidligere beskrevet, har ændringer i optaget især effekt på langt sigt. 
Derfor er konskevenserne her beregnet helt frem til 2030, da der i de to forløb 
indtræffer en vending i udviklingen, jf. figur 5. 

                                                
7 Målt som overskud af fysioterapeuter i pct. af arbejdsstyrken. 
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Overskud af fysioterapeuter på 10% i 2025 
Med et sigtemærke på 10% i 2025 skal det årlige optag reduceres fra 1.135 til 
780, dvs. med 355 personer. 
I dette forløb topper overskuddet med 10% i 2025 og falder derefter. Der vil 
dog stadig være et betydeligt overskud af fysioterapeuter på ca. 7 ½% i 2030. 
 
 
Overskud af fysioterapeuter på 5% i 2025 
Med et sigtemærke på 5% i 2025 skal det årlige optag reduceres fra 1.135 til 
550, dvs. med 585 personer.  
I dette forløb topper overskuddet med ca. 9% i 2020 og falder derefter. I 2025 
vil overskuddet være på 5%, men i 2030 vil der stort set være balance. 
 
 
I basisforløbet fortsætter overskuddet med at vokse efter 2025 
I basisforløbet med et årliget optag på 1.135 fortsætter overskuddet med at 
vokse. I 2025 er det på knap 17%, og i 2030 når det op på næsten 19%. 
 
 
Figur 5. Arbejdsmarkedsbalancer 2015-2030 
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