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Optag og ledighed – et opsummerende notat 

Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapi-
uddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til den fremtidige 
udvikling. Udviklingen viser, 
 
• At de seneste års kraftige stigning i optag betyder, at der i 2025 vil være 

knap 19.000 fysioterapeuter i arbejdsstyrken. 
• At ledigheden er stigende, hvilket især er tilfældet blandt dimittender 
• At nogle nyuddannede fysioterapeuter er i arbejde som andet end 

fysioterapeuter 
• At der i 2025 må forventes en ledighed blandt fysioterapeuter på op mod 

17 procent 
 

Stadigt stigende optag 
Siden 2008 er optaget på fysioterapiuddannelsen steget betragteligt. Mens der 
i 2008 blev optaget 776 studerende, forventes der i 2015 at blive optaget 
1.135 studerende. Det svarer til en stigning på godt 45 procent. 
 
Figur 1. Optaget på grunduddannelsen i fysioterapi 

 
Kilde: Ufm.dk. Tallet for 2015 baserer sig på oplysninger om ændringer i optaget fra Uddannelses- og 
forskningsministeren. 
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Det øgede optag betyder, at der uddannes stadigt flere fysioterapeuter.1  
 
Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der uddannes flere fysioterapeuter end 
arbejdsmarkedet efterspørger. Det spørgsmål belyses nedenfor. Dels gennem 
en beskrivelse af den seneste udvikling i ledighed, dels gennem en 
beskrivelse af resultatet af en fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter 
fysioterapeuter. 
 
Stigende ledighed 
Ledigheden blandt fysioterapeuter har gennem en årrække været lav. I 2008 
og 2009 lå ledigheden under 1 procent, hvilket er væsentligt under den 
generelle ledighed i samfundet. De seneste år er ledigheden dog begyndt at 
stige. I perioden fra 2010 til 2014 steg ledigheden således til godt 3 procent.2 
 
Figur 2. Stigende ledighed 

 
Kilde: Danmarks Statistik.  
 
I den samme periode er ledigheden blandt nyuddannede fysioterapeuter 
steget til 25 procent i 2013. En udvikling, der utvivlsomt vil slå igennem i den 
generelle ledighed.3 
 

                                                
1 Over 80 procent af de, der bliver optaget på fysioterapiuddannelsen forventes at gennemføre 
uddannelsen.  
2 Det er endnu for tidligt at sige, hvordan ledigheden har været i hele 2014. Ledighedstal for hele 2014 
forventes at foreligge i løbet af efteråret 2015. 
3 Ledighedstallene i hhv. figur 2 og 3 dækker alle fysioterapeuter – det vil sige både de der er medlemmer 
og de, der ikke er medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Udviklingen har været parallel blandt de fysio-
terapeuter, der er medlemmer hos Danske Fysioterapeuter.  
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Figur 3. Ledighed blandt nyuddannede 6 måneder efter endt uddannelse 

 
Kilde: Ufm.dk. * Tallet for 2013 er estimeret på baggrund af tal for fuldførte i 2013 (fra uvm.dk) samt 
gennemsnitlig ledighedsgrad 2011-2013, som den fremgår på Uddannelseszoom.dk. 
 
Det er blevet diskuteret, hvorvidt den aktuelle ledighed blandt fysioterapeuter 
er retvisende i forhold til arbejdsmarkedets efterspørgsel efter fysioterapeuter. 
Det er således blevet fremført, at mange fysioterapeuter ikke figurerer i 
statistikken, fordi de har arbejde, som ikke er relevant for deres uddannelse. 
 
Blandt andet derfor har Danske Fysioterapeuter gennemført en undersøgelse 
blandt fysioterapeuter, der blev uddannet i løbet af 2014. På tidspunktet for 
undersøgelsens gennemførelse var 76 procent af dimittenderne i arbejde som 
fysioterapeuter, 4 procent var i andet relevant arbejde, mens 1 procent 
bestred arbejde, hvor deres uddannelse som fysioterapeut ikke var relevant, jf. 
figur 4. 
 
Figur 4. Nuværende situation på arbejdsmarkedet blandt fysioterapeuter 
uddannet i 2014 
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Undersøgelsen bekræfter således, at der er fysioterapeuter, som er i 
beskæftigelse, som ikke er relevant for deres uddannelse. Undersøgelsen 
viser dog samtidig, at det ikke er et udbredt fænomen. 
 
Udsigt til ubalance 
Danske Fysioterapeuter har gennem tiden gennemført en række frem-
skrivninger for at vurdere, hvorvidt der vil være balance mellem udbud af og 
efterspørgsel efter fysioterapeuter i fremtiden. De har alle vist, at der er udsigt 
til stigende ledighed i fremtiden.4 

Den seneste fremskrivning bekræfter dette billede.5 

Som det fremgår af figur 5, vil antallet af fysioterapeuter i arbejdsstyrken stige 
fra omkring 12.0006 i dag til knap 19.000 i 2025. Efterspørgslen forventes ikke 
at stige lige så hurtigt. Det indebærer at beskæftigelsen blandt fysioterapeuter 
vil stige mindre. 

Figur 5. Arbejdsmarkedsbalance for fysioterapeuter 2015-2025 

 
Ifølge fremskrivningen vil denne ubalance føre til, at der vil være stadigt flere 
fysioterapeuter, som ikke kan finde arbejde. Vi forventer på den baggrund, at 
der vil være et overskud af fysioterapeuter svarende til omkring 17 procent af 
arbejdsstyrken i 2025.7 

 

                                                
4 Det er i øvrigt den samme tendens, som COWI har fundet i analyser gennemført for en række regioner. 
5 Denne fremskrivning bygger – som alle fremskrivninger – på en række antagelser og forudsætninger. De 
er nærmere beskrevet i vedlagte tekniske notat. 
6 De 12.000 dækker over alle personer, der har en autorisation til at fungere som fysioterapeut og som bor i 
Danmark. 
7 Der er strengt taget ikke tale om en ledighedsprocent på 17 procent. Det skyldes flere forhold, herunder 
ikke mindst tekniske forskelle i opgørelsesmetoder. Det må dog forventes, at ledighedsprocenten – forstået 
som fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken – vil være på et niveau omkring 17 procent i 2025. 
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Lavere optag 
Udsigten til en væsentlig ubalance i udbud og efterspørgsel rejser spørgs-
målet om, hvor langt optaget skal ned for at skabe balance i fremtiden. 
 
Dette spørgsmål er søgt belyst i figur 6.8 Figuren viser arbejdsmarkeds-
balancen ved forskellige optagsniveauer: 
• De grå søjler viser udviklingen, hvis optaget fortsætter uændret på 1.135 

studerende om året. 
• Den blå linje viser udviklingen, hvis optaget – fra og med 2016 – 

nedbringes til 780 studerende om året. 
• Den gule linje viser udviklingen, hvis optaget – fra og med 2016 – 

nedbringes til 550 studerende om året. 
 
Figur 6. Arbejdsmarkedsbalancer 2015-2030 

 
 
Som det fremgår, vil ændringer i optaget først slå igennem efter en årrække. 
Det er altså ikke muligt at påvirke arbejdsmarkedsbalancen ved hjælp af 
ændringer på udbuddet de første år. 
 
Nedbringelse af optaget er til gengæld en særdeles effektiv måde at sikre, at 
overudbuddet ikke bliver større på længere sigt. Man skal dog være varsom 
med at gennemføre en voldsom nedbringelse, da det kan føre til, at man 
skaber den modsatte ubalance på arbejdsmarkedet. Hvis optaget fx ned-
bringes til 550 studerende om året, vil der - alt andet lige – være for få 
fysioterapeuter i 2030. 
 

                                                
8 Som beskrevet i vedlagte notat, tager de to scenarier for nedbragt optag udgangspunkt i sigtemærker for 
arbejdsmarkedsbalancen i 2025. Det vil sige, at vi har beregnet, hvor stort optaget skulle være, hvis der 
skulle være henholdsvis 5 og 10 procent overudbud i 2025. 
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Et optag på 780 studerende om året vil – ifølge beregningerne – betyde, at 
overudbuddet ikke stiger yderligere efter 2020. Dette optagsniveau vil samtidig 
føre til, at arbejdsmarkedsbalancen – på længere sigt – vil bevæge sig mod 
ligevægt.  
 
Det synes derfor oplagt at Danske Fysioterapeuter arbejder for en ned-
bringelse af optaget til 2008-niveau, hvor optaget begyndte at stige som 
resultat af trepartsforhandlingerne. 


