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1 Beskæftigelse og arbejdsløshed for social- og sundhedsuddannelser 
Kan nyuddannede sygeplejersker få job i Region Sjælland? Kan hospitaler og kommuner i regionen 

rekruttere fysioterapeuter, når vi går nogle år ud i fremtiden? Det er centrale spørgsmål, både for 

kommende social- og sundhedsansatte, men også for social- og sundhedssektoren, der står og falder 

med, om der er god og kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Men kan vi opstille gode bud på, om der er 

balance om 5, 10 eller 20 år? Og kan vi regne på, om der er for få eller for mange inden for de 

respektive uddannelsesretninger? Det er det, som denne analyse handler om. 

Til at besvare spørgsmålet bruger vi en regionaløkonomisk model, som hedder LINE1. Analysen 

gennemgår resultaterne af beregninger med LINE. Dvs. starter med resultater vedr. dansk økonomi 

(Afsnit 2) og zoomer så ind på Region Sjælland2 og regionens to landsdele, Roskilde-Vestsjælland3 og 

Sydsjælland4 (Afsnit 3). Herefter ses på udviklingen af arbejdsmarkedet for social- og 

sundhedsuddannelser (Afsnit 4), som er hovedtemaet i projektet. I Afsnit 5 stilles spørgsmålet, om 

fremskrivninger er valide – hvad hvis forudsætninger ændres? Og i Afsnit 6 regnes på en 

uddannelsesindsats for sygeplejersker og fysioterapeuter – hvordan påvirkes befolkningens og 

arbejdsstyrkens uddannelsesniveau? 

Hvis læseren blot er interesseret i resultater vedr. social- og sundhedsuddannelser – og blot 

accepterer forudsætninger og analysemodellen LINE – anbefales det at gå direkte til Afsnit 4 og/eller 

blot studere tabellerne i bilag 1. 

For den mere interesserede læser, kan det være nyttigt at vide mere om analysemodellen LINE og 

forudsætninger bag LINE-beregningerne. LINE er en regional- eller lokaløkonomisk model med 

kommunen som geografisk beregningsenhed. LINE er en matematisk model, som består af en række 

ligninger og kan regne på grundlag af forudsætninger og politiske beslutninger. LINE benytter data, 

som kommer fra et nationalregnskab for hver kommune kaldet SAM-K. SAM-K fortæller, hvor meget 

der produceres og forbruges i regionen og regionens kommuner. Og ikke alene i den offentlige sektor, 

(som producerer den største del af servicen inden for social- og sundhedsområdet), men også i den 

private sektor.  

LINE udtaler sig bl.a. om udviklingen på arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser: 

Modellen ved, hvor mange i befolkningen der har de pågældende uddannelser, og hvor mange der er i 

                                                             
1 LINE er en en del af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K/LINE®, som Region Sjælland 
abonnerer på og er med til at udvikle sammen med de andre regioner. Som led i analysen er der udviklet en 
specialversion vedr. sundhed, velfærd og velfærdsteknologi, som indeholder en detaljeret beskrivelse af 
økonomiske, sociale og sundhedsmæssige aktiviteter i Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland. I 
specialversionen indgår en lang række detaljerede data, som kun summarisk er præsenteret i denne analyse. 
Specialversionen er stillet til rådighed for Region Sjælland, således at regionen senere kan gennemføre 
udbyggede og mere detaljerede analyser af udviklingen, herunder af arbejdsmarked samt sociale og 
sundhedsmæssige spørgsmål af relevans for borgere, virksomheder og social- og sundhedsinstitutioners 
situation i regionen mv. 
2 Det er vigtigt at notere, at ”Region Sjælland” i denne analyse ikke alene menes regionen som institution, men 
især regionen som en ”økonomisk og social enhed”, der omfatter de private virksomheder, de offentlige 
institutioner, befolkningen og dens aktiviteter og indkomster mv. 
3 Roskilde-Vestsjælland omfatter kommunerne Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød 
4 Sydsjælland omfatter kommunerne Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, 
Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg 

https://da.wikipedia.org/wiki/Greve_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8ge_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Lejre_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Solr%C3%B8d_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Faxe_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Guldborgsund_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Holb%C3%A6k_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalundborg_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Lolland_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6stved_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Odsherred_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Ringsted_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Slagelse_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Sor%C3%B8_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Stevns_Kommune
https://da.wikipedia.org/wiki/Vordingborg_Kommune


arbejdsstyrken. Modellen fortæller også, hvor mange med en social- og sundhedsuddannelse, som 

arbejder i offentlige erhverv som sygehuse, plejehjem, praksissektoren mv., men også i private 

eksporterhverv eller serviceerhverv. Ved at sammenholde arbejdsstyrke med beskæftigelse, når LINE 

frem til, om arbejdsløsheden er høj eller lille. I alt eller for specifikke uddannelsesretninger inden for 

social- og sundhedsområdet. Det kan være grundlaget for at vurdere, om det er nødvendigt at etablere 

større uddannelseskapacitet. Eller om man kan klare sig med færre af en specifik uddannelsesretning. 

Men som sagt: Hvis læseren ikke har brug for yderligere information om de generelle resultater vedr. 

Region Sjællands økonomi, men blot vil se resultater af arbejdsmarkedsanalysen for social- og 

sundhedsuddannelser, anbefales det at springe til Afsnit 4. 

I den kommende tid kan gennemføres yderligere og uddybende analyser – også af 

arbejdsmarkedsudvikling for social- og sundhedsuddannelser og efter eget ønske. Bag resultaterne 

ligger detaljerede data og beregninger for alle uddannelser og med kommunen som geografisk 

regneenhed samt befolkning opdelt på køn og alder mv., som regionen har adgang til5. Dette kan kaste 

yderligere detaljeret lys over diverse arbejdsmarkedsmæssige spørgsmål.  

2 Landets økonomi fremskrevet med ADAM 
LINE fremskriver nogle år ud i fremtiden. LINE benytter fremskrivninger for dansk økonomi, som 

typisk stammer fra Finansministeriet og Danmarks Statistik, der benytter regnemodellen ADAM. I 

ADAM er bl.a. lagt rammerne for udviklingen i det offentlige forbrug, og dermed hvor mange offentligt 

ansatte med social- og sundhedsuddannelser, der er råd til og brug for. Men samtidig også hvor mange 

arbejdspladser i den private sektor, der producerer på markedsmæssige vilkår og som forventes at 

producere til eksport og hjemmemarked. 

Udgangspunktet for fremskrivningen med LINE er den nationale fremskrivning fra ADAM-modellen, 

som Danmarks Statistik vedligeholder, og blandt andet Finansministeriet benytter til at se ud i 

fremtiden og konsekvensberegne diverse forslag til ændringer i den økonomisk politik mv. ADAM-

fremskrivningen baserer sig på Økonomi- og Indenrigsministeriets konjunkturvurdering6 fra januar 

2016 samt regeringens konvergensprogram for 20157.  

Fremskrivningen tager udgangspunkt i vedtaget politik samt forventninger til udlandet. I Økonomi- og 

Indenrigsministeriets konjunkturvurdering forventer man således, at konjunkturerne i udlandet 

forbedres, hvilket betyder en øget dansk eksport af industrivarer. Og at det private forbrug også 

begynder at vækste. De vigtigste reformer og politiske indgreb for denne ADAM-fremskrivning er: Den 

offentlige udgiftspolitik (bl.a. aftaler om regionernes økonomi), fremrykninger af offentlige 

investeringer (sygehusbyggeri, infrastrukturudbygning mv.), forbedrede mulighed for 

erhvervsinvesteringer, SU-reformen, kontanthjælpsreform og reform af uddannelsesindsatsen. 

                                                             
5 Regionen har abonnement på Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K/LINE®, hvor data og 
modelberegninger kan tilgås via Danmarks Statistiks forskningsservice. 
6 Se: http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/aug/dansk-oekonomi-paa-rette-kurs.aspx 
7 Se: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_denmark_da.pdf  

http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/aug/dansk-oekonomi-paa-rette-kurs.aspx
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_denmark_da.pdf


Der er antaget stærkere internationale konjunkturer, hvilket giver vækst i eksporten8. Der er antaget 

en meget lille vækst i det offentlige forbrug, hvilket skyldes regeringens målsætning om lav 

vækst/nulvækst i det offentlige9. Og en vis vækst i det private forbrug. 

3 Den regionale økonomi fremskrevet med LINE 
Fra landsplan går LINE ned på regions-, landsdels- eller kommuneniveau og kigger på 

arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser. Især arbejdsløsheden er interessant, men også 

de bagvedliggende bevægelser i arbejdsstyrke og beskæftigelse. Måske er mange social- og 

sundhedsansatte i en region ved at nærme sig pensionsalderen. I så fald skal det indgå, hvis man skal 

give et bud på arbejdsstyrken, da det har betydning for, om der er mangel eller overskud inden for 

forskellige uddannelsesretninger. Det samme gælder regionens sygehusstruktur, som er under 

omkalfatring i disse år. Det flytter rundt på beskæftigelse og efterspørgsel af arbejdskraft – både 

geografisk og fordelt på uddannelsesretninger. 

I det følgende vil de regionale fremskrivninger (herunder også Region Sjælland opdelt i landsdele) 

blive illustreret, beskrevet og så vidt muligt forklaret. I analysen indgår Region Sjælland både som 

arbejdsplads/produktionssted og som bopæl, men også som ”varemarkedssted”, hvor man ser på 

efterspørgslen af regionens produkter og services. I denne analysen er emnet ”arbejdsmarkedet”, 

hvilket retter størst fokus på regionen som bopæl. 

3.1 Vækst, efterspørgsel og produktion 

Et af de mest benyttede nøgletal til at belyse et samfunds værdiskabelse er produktionen. 

Fremskrivningen peger på, at regionerne vil opleve forskelligartet vækst i produktionen betinget af 

deres erhvervsstruktur og tidligere udvikling. I regioner, hvor produktionen er stor inden for 

eksporterhverv og bygge-anlægsbranchen, har væksten været stærkest de seneste år og omvendt for 

regioner med en stor offentlig sektor. Noget tyder på, at udviklingen i det private forbrug og 

sammenhængen mellem befolkningsudvikling og offentligt forbrug har voksende betydning, især for 

en udpræget pendlerregion som Region Sjælland. 

Produktionen måler den samlede produktion inden for alle sektor. I figuren nedenfor er den 

indekserede udvikling for produktionen afbilledet. 

                                                             
8 Se blandt andet: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_denmark_da.pdf side 15 
9 Se blandt andet: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_denmark_da.pdf side 16 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_denmark_da.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_denmark_da.pdf


 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Af Figur 1 ser man, at der forventes vækst over landsgennemsnittet i produktionen efter 2015 i alle 

områder i og omkring Region Sjælland. Væksten i produktionen forventes at blive stærkest i Region 

Hovedstaden og svagere i Region Sjælland, som ligger under udviklingen for hele landet. Inden for 

Region Sjælland har Roskilde-Vestsjælland en lidt højere vækst end Sydsjælland.  

Udviklingen i produktionen i regionerne er bestemt af deres produktionsstruktur. I Region Sjælland 

skyldes udviklingen eksempelvis den offentlige sektors store andel af regionens økonomiske 

aktiviteter. 

Ser man på udviklingen i efterspørgslen tegner sig samme billede: 

 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 



Det fremgår her, at Region Hovedstaden også her ligger betydeligt over landsgennemsnittet, mens 

Region Sjælland ligger under. Det gælder, at udviklingen i efterspørgslen efter regionens produkter og 

services bestemmer produktion og beskæftigelse. 

Ser man nærmere på sammensætningen i Region Sjællands efterspørgsel, får man et billede af, hvad 

der driver væksten: 

 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Det fremgår her, at det især er udviklingen i det private og offentlige forbrug, der bestemmer væksten, 

mens eksporten – både til udlandet og til det øvrige Danmark – udviser en svagere vækst. Det 

individuelle offentlige forbrug er i høj grad drevet af aldring, som giver øget vækst inden for sygehus 

og ældreomsorg – også selvom væksten i det offentlige forbrug er underlagt en stram udgiftspolitik. 

Investeringerne – bl.a. en fast Femern Bælt-forbindelse, den nye bane København-Ringsted samt nyt 

sygehusbyggeri – har en markant betydning for væksten frem mod 2020. Efter 2020 er der udsigt til 

nedgang. 

Sammenfattende er udviklingen i Region Sjælland altså præget af en relativ lavere udvikling i 

produktion, indkomst og beskæftigelse, der kan tilskrives en svag udvikling i eksport – og på længere 

sigt i investeringer, når de store anlægsarbejder rinder ud. Samtidig kommer positiv virkning fra 

udviklingen i det private og offentlige forbrug, hvilket er karakteristisk for Region Sjælland som 

pendler- og bopælsregion. 

3.2 Det individuelle offentlige forbrug 

Af særlig betydning for behovet for personer med en social- og sundhedsuddannelse er udviklingen i 

det individuelle offentlige forbrug – især inden for social og sundhedsområdet: 



 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Det fremgår her, at Region Sjælland ligger på landsgennemsnittet, hvor Region Hovedstaden ligger 

betydeligt under. Det betyder, at behovet for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland alt 

andet lige vil vokse kraftigere i forhold til andre typer uddannelse. 

Hvis man ser på udviklingen i det offentlige forbrug inden for sundhed og medicin, tegner sig følgende 

billede: 

 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Det fremgår, at der bliver tale om en markant vækst i det individuelle offentlige forbrug, der medfører 

vækst i produktion og dermed beskæftigelse inden for sektorer, der leverer sundhed og medicin. 



Ud over den markante udvikling i individuelt offentligt forbrug er det især udviklingen i eksporten, der 

bestemmer udviklingen i produktion, indkomst og beskæftigelse: 

 

 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Det fremgår, at det især er i Region Hovedstaden, man kan forvente en vækst i eksport til udlandet, 

som ligger markant over landsgennemsnittet. Modsat ligger udviklingen i Region Sjælland under 

landsgennemsnittet. Overordnet betyder det således et vrid i retning af behov for sektorer, som retter 

sig mod offentlig service, som for eksempel social- og sundhedsuddannelser. 

3.3 Produktivitet og beskæftigelse  

Arbejdsproduktivitet er et mål for, hvor meget den enkelte beskæftigede kan producere, og dette 

forhold er derfor vigtigt i forhold til beskæftigelse og konkurrenceevne. I ADAM-fremskrivningen er 

udviklingen i beskæftigelsen bestemt af udviklingen i produktionen og beskæftigelsesindholdet10.  

Udviklingen i produktivitet fordelt på regioner er vist i figuren nedenfor:  

                                                             
10 Beskæftigelsesindhold = antal beskæftigede/produktionen 



 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Det ses heraf, at udviklingen i produktiviteten er ensartet og positiv over regionerne. Udviklingen kan 

være svagere, hvis en region har en stor andel af beskæftigelsen inden for offentlige erhverv. Generelt 

er produktivitetsudviklingen stærkest inden for industrien og mindst inden for de offentlige erhverv. 

Generelt set er der i ADAM-fremskrivningen antaget en stigende produktivitetsudvikling.  

Produktiviteten har konsekvenser for udviklingen i beskæftigelsen, idet en høj produktivitet (alt andet 

lige) vil medføre færre beskæftigede og omvendt. Beskæftigelsen er her illustreret i forhold til 

produktionssted, hvilket også kan fortolkes som antal arbejdspladser eller efterspørgsel af 

arbejdskraft i en given region. Beskæftigelsesudviklingen er illustreret i nedenstående figur: 

 



 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Heraf kan man se, at der er forventet positiv, men svag vækst i Region Sjælland, hvor der er udsigt til 

stort set uændret beskæftigelse. I Roskilde-Vestsjælland er der en mindre fremgang, som opvejes af en 

mindre tilbagegang i Sydsjælland. 

3.4 Arbejdstyrke og befolkning 

Befolkningsfremskrivningen viser den samme tendens som tidligere: Befolkningen i Region 

Hovedstaden vokser markant, mens Region Sjælland har en stort set uændret befolkning: 

 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Befolkningsudviklingen er lidt over gennemsnittet i Roskilde-Vestsjælland og under gennemsnittet i 

Syd-Sjælland. 

Som konsekvens heraf udvikler arbejdsstyrken sig således:  



 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Man kan se, at tendenserne er ligesom for befolkningen, hvis man ser på, hvilke områder der oplever 

øget og mindsket arbejdsstyrke. Dog er der større udsving. Det betyder eksempelvis for Region 

Sjælland, at arbejdsstyrken falder med mere end befolkningen, og derfor vil en større andel af deres 

befolkning være uden for arbejdsstyrken. Det omvendte gør sig gældende for Region Hovedstaden. 

Fremskrivning af arbejdsstyrken baserer sig på følgende forudsætninger vedr. erhvervsdeltagelsen: 

 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Der er en vækst i de kommende år, men fra 2020 og fremover slår aldringen igennem med et fald i den 

andel af befolkningen, som er i arbejdsstyrken11.  

                                                             
11 I fremskrivningen er der taget hensyn til de enkelte uddannelsers aldersstruktur, og hvorledes 
pensionsreformen med stigende (indekseret) pensionsalder slår igennem regionalt og lokalt. 



3.5 Ledighed 

Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke leder frem til ledigheden. Udviklingen i ledigheden er 

illustreret i følgende figur: 

  

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

På landsplan er ledigheden nogenlunde konstant og henimod 2030 svagt faldende. Der ses store 

regionale forskelle. Ledigheden stiger i Region Hovedstaden, hvilket skyldes at arbejdsstyrken øges 

mere end beskæftigelsen. I Region Sjælland er ledigheden faldende12. Det afspejler en 

overefterspørgsel af arbejdskraft, eftersom arbejdsløsheden reelt set ikke kan blive negativ. 

Umiddelbart kan en del af de regionale ubalancer imødekommes af pendling. 

4 Den uddannelsesfordelte ledighed 
Den generelt svagt positive udvikling i ledigheden i Region Sjælland er udgangspunkt for 

forventningerne til ledighedsudviklingen for social- og sundhedsuddannelserne. For alle 

uddannelserne er der voksende behov – eller faldende ledighed. I dette afsnit ses nærmere på positive 

og negative afvigelser. Nogle uddannelser kan se frem til en mere positiv udvikling – måske forventes 

arbejdsløsheden at falde mere end det regionale gennemsnit. Mens for andre uddannelser er 

udviklingen mere negativ, dvs. arbejdsløsheden vokser mere end regionens generelle ledighed. Det 

handler dette afsnit om. 

Resultaterne er vist i Bilag 1 samt Tabel 1 og 2. Her vises for hver uddannelse arbejdsløsheden og 

arbejdsløshedsprocenten for hver uddannelse for årene 2017, 2020 og 2025. Udviklingen er vist for 

regionen og hele landet (Tabel 1.a og 1.b) og for regionens to oplande, Roskilde-Vestsjælland og Syd-

                                                             
12 Der kan opnås negativ tal for ledighed, da forskellen mellem beskæftigelsen og arbejdsstyrken giver 
ledigheden: Ledigheden = arbejdsstyrke – beskæftigelse   

 

 



Sjælland (Tabel 2.a og 2.b). I gennemgangen nedenfor benyttes figurer (kurver – modsat bilagets 

tabeller) og der ses kun på udviklingen for hovedgrupper og for alle årene fra 1996 frem til 2035. 

Som det fremgår, kan ledigheden for nogle uddannelsesgrupper blive negativ. Det afspejler, at 

beskæftigelsen i LINE’s fremskrivning er større end arbejdsstyrken for de respektive uddannelser, 

hvilket udtrykker at efterspørgslen er større en udbuddet eller at der er mangel. Det kan selvfølgelig 

ikke forekomme virkeligheden, hvor ledighed kun kan falde til nul. Hvis ledigheden inden for en 

uddannelsesretning er nul, er alle i arbejde, dvs. arbejdsstyrken er lig beskæftigelsen. Hvis der er 

behov for en højere beskæftigelse, må andre uddannelser tage over. 

Regner modellen så forkert, når tabellerne sine steder viser negativ ledighed? Svaret er nej, fordi 

LINE-byggerne har valgt ikke at indføje tilpasninger, når ledigheden bliver under nul. Fortolkningen 

er, at negativ ledighed er udtryk for mangel, mens (stor) positiv ledighed er udtryk for overskud – eller 

overproduktion. Derfor viser kurverne i det følgende et mere volatilt mønster end tidligere års 

udvikling: Enten vokser eller falder ledigheden mere end historiske tendenser. Og det er begrundet i at 

bevægelserne er tegn på uligevægt, hvor der enten uddannes for mange eller for få. 

4.1 Social- og sundhedsuddannelser 

Fremskrivningen med LINE giver følgende arbejdsløshed for hovedgrupper af social- og 

sundhedsuddannelser: 

 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Det fremgår, at alle uddannelser under et har en nogenlunde konstant arbejdsløshedsprocent under et. 

Men for social- og sundhedsuddannelser er der tale om negative arbejdsløshedsprocenter i 2020 og 

endnu højere i 2035. Mest markant er det for de korte videregående uddannelser, som oplever et 

vækst i behovet svarende til halvdelen af arbejdsstyrken. For lange videregående uddannelser inden 

for social- og sundhedsområdet er der tale om en mangel på 10-20% af arbejdsstyrken, mens de 

faglærte også oplever et underskud – omend knap så markant. 

Opgjort i antal viser sig følgende udvikling: 
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Figur 13.a Arbejdsløshedsprocent for social- og 
sundhedsuddannelser - Region Sjælland

Faglærte / EFU

Kort vid.g. uddannelse - KVU

Mellemlang vid.g. uddannelse
- MVU

Lang vid.g. uddannelse, BACH
og Ph.D

Alle uddannelser



  

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Det fremgår, at der de kommende år vil blive negativ ledighed – eller behov – for yderligere godt 3.000 

personer med en faglært uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Inden for mellemlange 

videregående uddannnelser synes der at være et behov på godt 2.000, mens der inden for kort 

videregående uddannelser er et behov på knap 1.000. 

Opdelt på landsdele inden for Region Sjælland viser fremskrivningen følgende behov: 

  

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 
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Figur 13.b Arbejdsløshed inden for social- og 
sundhedsuddannelser - Region Sjælland

Faglærte / EFU

Kort vid.g. uddannelse - KVU

Mellemlang vid.g. uddannelse -
MVU

Lang vid.g. uddannelse, BACH
og Ph.D
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Figur 13.c Arbejdsløshed inden for social- og 
sundhedsuddannelser - Roskilde-Vestsjælland

Faglærte / EFU

Kort vid.g. uddannelse - KVU

Mellemlang vid.g. uddannelse -
MVU

Lang vid.g. uddannelse, BACH og
Ph.D



 

Kilde: SAM-K og modelfremskrivning med LINE 

Det fremgår, at det især er på Sydsjælland, der er et betydeligt behov for faglærte inden for social- og 

sundhedsuddannelserne, mens det relative behov for mellemlange og lange videregående 

uddaannelser er større i Roskilde-Vestsjælland. 

4.2 Faglige og korte videregående uddannelser 

Ser man på de specifikke uddannelsesretninger inden for faglige og korte videregående uddannelser, 

fremgår det af Tabel 1.a og b i Bilag 1, at der i Region Sjælland under ét især er underskud af social- og 

sundhedsassistenter og ”andre sundhedsuddannelser”, mens der er overudbud af social- og 

sundhedshjælpere. 

Ser man på regionens to landsdele (jf. Tabel 2.a og 2.b i Bilag 1), er det især i Region Sydsjælland, at 

behovet er markant for disse uddannelser. 

4.3 Mellemlange videregående uddannelser 

Fremskrivningen med LINE fremgår for regionen af Tabel 1.a og b, mens resultaterne for regionens to 

landsdele fremgår af Tabel 2.a og b. Af tabellerne ses følgende arbejdsløshed fordelt på 

uddannelsesretninger: 

For sygeplejersker forventes et behov for yderligere sygeplejersker på op imod 1.000 i perioden frem 

mod 2025. Af Tabel 2.a. og b fremgår, at det især er i Sydsjælland, at behovet er markant for flere 

sygeplejersker. 

Ser man på de øvrige grupper er der også et vist underskud, f.eks. for bioanalytikere, ernærings- og 

sundhedsuddannede, jordemødre, radiografer og andre mellemlange videregående uddannelser inden 

for social- og sundhedsområdet. Derimod synes der at være nogenlunde balance for ergo- og 

fysioterapeuter. 
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Figur 13.d Arbejdsløshed inden for social- og 
sundhedsuddannelser - Sydsjælland

Faglærte / EFU

Kort vid.g. uddannelse - KVU

Mellemlang vid.g. uddannelse -
MVU

Lang vid.g. uddannelse, BACH og
Ph.D



Går man ned på regionens to landsdele, tyder det igen på, at behovene især er markante for 

Sydsjælland, mens Roskilde-Vestsjælland har knap så stramt arbejdsmarked. Bortset fra jordemødre, 

som er mest i underskud i Roskilde-Vestsjælland. 

Dette billede understøttes af resultater for kommuner, hvor underskuddet af sygeplejersker er 

voksende jo større afstand fra regionens geografiske centrum, man bevæger sig. 

4.4 Lange videregående uddannelser 

For lange videregående uddannelser er behovet ikke så markant, omend der er negativ ledighed inden 

for biokemi og pykologer, mens der er nogenlunde balance for andre grupper med en lang 

videregående uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, bl.a. læger. Hvis man ser på Tabel 1.a 

og b, sammenlignes resultater for Region Sjælland med udviklingen for hele landet, mens resultaterne 

for regionens to landsdele fremgår af Tabel 2.a og b. Af tabellerne ses følgende arbejdsløshed fordelt 

på uddannelsesretninger: 

For læger er der en lille mangel i Region Sjælland, mens der på landsplan synes et være en begyndende 

overproduktion. For psykologer er der et underskud, mest markant i Region Sjælland, men også til en 

vis grad på landsplan. For sundhedspersonale med forskningsmæssige kompetencer (Ph.D. og doktor-

niveau)13 er der klart et stærkt voksende behov – især i Region Hovedstaden, men også i det øvrige 

Danmark. 

Går man ned på regionens to landsdele, tegner sig samme billede med voksende behov især i region 

Sydsjælland, mens balancen er mere positiv i Roskilde-Vestsjælland. 

 

5 Følsomhedsanalyser – er modelfremskrivningen valid? 
Når man bruger modeller og matematik, rejses ofte spørgsmål om validiteten af resultaterne. Det er 

vigtigt at gøre sig klart, at modelresultater afhænger af modellens forudsætninger. Derfor er det vigtigt 

at stille sig spørgsmålet, om resultaterne vil blive anderledes, hvis forudsætningerne ændres. 

På baggrund heraf er gennemført alternative beregninger – i det følgende kaldet 

”følsomhedsanalyser”. Ordet følsomhedsanalyse dækker over, at en alternativ beregning viser, hvor 

meget resultatet er følsomt over for en ændring i en eller et sæt af de mest centrale 

beregningsforudsætninger. Hvis resultater kun varierer lidt, er modellen robust. 

I relation til arbejdsmarkedet for social- og sundhedsuddannelser har vi set på, hvor følsom 

arbejdsløsheden er, hvis beregningsforudsætningerne ændres. Det er temaet i dette afsnit, hvor der 

præsenteres fire forskellige alternative beregninger (eksperiment 2-5), der sammenholdes med den 

oprindelige beregning (eksperiment 1). 

                                                             
13 I beregningerne er der ikke taget specifikt hensyn til, hvorledes etablering af universitetssygehus med stor 
forskningskapacitet vil påvirke efterspørgslen af personer med Ph.D.-uddannelse og doktorgrad. 



En central forudsætning i LINE er de regionale trends, som indbygges i beregningerne. I forbindelse 

med erhvervenes (f.eks. sygehusenes) brug af uddannet arbejdskraft, antages bl.a. at andelen af en 

uddannelse udvikler sig som i en tidligere periode, kaldet ”trendperiode”. En trendperiode er f.eks. 

2000 til 2015, dvs. ændringer i andelen af sygeplejersker ved hospitalsvæsenet stiger eller falder som i 

perioden 2000 til 2015.  

Eksempel: 

Hvis sygeplejerskers andel af Køge Sygehus’ beskæftigelse i 2000 var 4% og i 2015 7%, bliver 

ændringen i trendperioden 3% (7%-4%). Det svarer til, at andelen pr. år har ændret sig med 0,2% (= 

3% / 15 år). For 2020 antages herefter, at andelen af sygeplejersker vokser svarende til perioden 

2000-2015, som så bliver 8% (= 7% + 5 år x 0,2%). 

I regneeksemplet vil vi kalde 2000 til 2015 som trendperioden og 2000 for trendstartåret. 

Trendberegningen dækker flere elementer i LINE: Erhvervenes sammensætning af køn, alder og 

uddannelse, pendlingsmønstret, eksportudviklingen mv. Her kan trendstartåret vælges til 2000, 2009 

eller 2011, hvilket betyder ændringer i trendperiodens længde. 

Et andet element i modellen er uddannelsesindsatsen. Antages uddannelsesindsatsen fra 2015 at være 

konstant fra 2016 og fremefter, dvs. i 2016, 2017 osv., eller antages det. at fordelingen på uddannelser 

følger trenden fra 2000 til 2015? Hvis andelen af en ungdomsårgang, som tager en 

sygeplejerskeuddannelse vokser, vil uddannelsesindsatsen operere med en voksende 

uddannelseskapacitet for sygeplejerskeuddannelsen. 

I relation til LINE-fremskrivningen er gennemført følgende følsomhedsberegninger: 

Tabel 1 Følsomhedsberegninger med LINE 

Følsomhedsberegning Trend 
startår 

Uddannelsesindsats Følsomhedsberegningen svarer til 

1 2009 Konstant Basisfremskrivningen i analysen, med konstant 
uddannelsesindsats 

2 2011 Konstant Basisfremskrivningen i analysen, med helt kort 
trendperiode og konstant uddannelsesindsats 

3 2009 Trendbaseret Basisfremskrivningen i analysen, med 
trendbaseret uddannelsesindsats 

4 2000 Konstant Som Basisfremskrivningen i analysen, med lang 
trend, med konstant uddannelsesindsats 

5 2000 Trendbaseret Som Basisfremskrivningen i analysen, med lang 
trend, med trendbaseret uddannelsesindsats 

 
I bilag 2 er vist resultatet af beregninger for 2020. 

Generelt ændres konklusionerne omkring de centrale uddannelsesgrupper ikke. Ser man på de enkelte 

uddannelsesgrupper, ændres fortegnet for den beregnede arbejdsløshed ikke. Dvs., der er ikke 

usikkerhed omkring, hvorvidt der opleves flaskehalse for en uddannelse, men snarere 



størrelsesordenen. Selv efter størrelsesorden viser beregningerne meget begrænsede ændringer i 

størrelsen af den (negative) arbejdsløshed. 

6 Hvor mange nye sygeplejersker og fysioterapeuter, hvis 

uddannelseskapaciteten øges? 
Som det fremgår af Afsnit 4 er der mangel på sygeplejersker, mens arbejdsmarkedet for 

fysioterapeuter i Region Sjælland er mere i balance. Også hvis man varierer forudsætninger og udfører 

følsomhedsanalyser (Afsnit 5). Derfor er spørgsmålet: Hvor meget skal vi øge uddannelseskapaciteten 

– og i hvor mange år – for at imødekomme manglen på sygeplejersker? 

I dette afsnit ses på virkningerne på befolkning og arbejdsstyrke, hvis uddannelseskapaciteten ved 

sygeplejerskeuddannelsen øges med 50 pr. år og ved fysioterapeutuddannelsen med 30 pr. år fra og 

med 2016. 

Konkret afspejler udvidelsen de overvejelser, Region Sjælland har af ændringer i 

uddannelsesindsatsen på området. Det fulde billede af den samlede indsats kan fås ved også at tillægge 

initiativer, som regionens kommuner og private virksomheder tager samt de ”spill-over”-virkninger af 

uddannelsesinitiativer – eller overskud på arbejdsmarkeder for social- og sundhedsuddannede – i 

andre regioner. 

Vi benytter studerende optaget i 2008 og undersøger, ”hvor” de er henne i 2013: 

Tabel 2 Uddannelse af sygeplejersker og fysioterapeuter i Region Sjælland i 2008 – betydning for befolkning og 
arbejdsstyrke i 2013 

Uddannelse Førsteårs 
studerende 
i 2008 

I befolkningen i 2013 I arbejdsstyrken i 2013 

  Region 
Sjælland 

Øvrige 
regioner 

I alt 
(gennem-
førelses-
procent) 

Region 
Sjælland 

Øvrige 
regioner 

I alt (i pct af 
førsteårs-
studerende) 

Sygeplejersker 471 292 
(62%) 

80 372 (79%) 280 (59%) 78 358 (76%) 

Fysioterapeuter 81 42  
(52%) 

20 62 (77%) 41 (51%) 18 59 (73%) 

 
Vi får herefter, at befolkning og arbejdsstyrke i Region Sjælland vil forøges med det antal 

sygeplejersker og fysioterapeuter, som bliver uddannet gennem en årrække ved en forøgelse af 

uddannelseskapaciteten som beskrevet: 

  



Tabel 3 Forøgelse af uddannelseskapaciteten af sygeplejersker og fysioterapeuter i Region Sjælland fra 2016 og 
fremover – betydning for befolkning og arbejdsstyrke i 2017, 2020 og 2025 

  2017 2020 2025 

Sygeplejersker Befolkning i hele 
landet 

0 50 300 

 Befolkning i 
Region Sjælland 

0 31 185 

 Arbejdsstyrke 0 30 178 

Fysioterapeuter Befolkning i hele 
landet 

0 30 180 

 Befolkning i 
Region Sjælland 

0 16 93 

 Arbejdsstyrke 0 15 91 

 
Beregningerne er lavet på grundlag af registerdata, hvor vi har kigget på de personer med bopæl i 

Region Sjælland, som i 2008 påbegyndte en uddannelse som henholdsvis sygeplejerske eller 

fysioterapeut og som i 2013 havde afsluttet uddannelsen med positivt resultat. Tallene afspejler 

herefter flere forhold: 

For det første er der tale om et frafald på uddannelsen: I 2008 blev der optaget 471 og 81 

førsteårsstuderende ved sygeplejerske- og fysioterapeutuddannelsen i Region Sjælland. Af disse blev 

372 og 62 færdige som henholdsvis sygeplejersker eller fysioterapeuter. 

For det andet er det kun en andel af de uddannede, som faktisk er i arbejdsstyrken i 2013. 280 

sygeplejersker ud af 372 er i arbejdsstyrken, mens det er 59 ud af 62 fysioterapeuter. 

For det tredje er det ikke alle, som i 2013 er bosat i Region Sjælland. 42 ud af 62 fysioterapeuter bor 

fortsat i Region Sjælland. 

Herved er det muligt at reducere manglen på sygeplejersker og fysioterapeuter i Region Sjælland i 

overensstemmelse hermed. I de følgende år (f.eks. frem imod 2025) vil reduktionen naturligvis blive 

større, i takt med at flere årgange får eksamen og bliver erhvervsaktive. 

  



Bilag 1  

Arbejdsløshed for social- og sundhedsuddannelser i Region Sjælland og det 

øvrige land i 2017, 2020 og 2030 

 

 
Tabel 1.a Arbejdsløshed i 2017, 2020 og 2030 for social- og sundhedsuddannelser for Region Sjælland og hele landet 
opdelt på uddannelsesretninger 

 2017 2020 2025 

 

Region 

Sjælland 

Hele 

landet 

Region 

Sjælland 

Hele 

landet 

Region 

Sjælland 

Hele 

landet 

Ufaglært/Uoplyst 9.801 60.829 10.833 71.009 15.057 102.201 

Studenter, hf, hhx, htx -1.097 -1.995 -2.625 -10.439 -4.684 -24.791 

Social- og sundhedshjælper 531 3.308 944 5.826 1.494 8.435 

Social- og sundhedsassistent -256 -744 -668 -2.715 -1.272 -5.726 

EFU: Andre sundhed 427 1.236 -512 -4.161 -1.615 -10.981 

Lægesekretær -28 -226 -1 -258 78 -214 

Sundhedsservicesekretær 33 68 29 -73 10 -309 

Ernæringsassistent 10 67 -12 -244 -84 -896 

Serviceassistent -7 -247 -70 -537 -155 -935 

EFU: Ikke sundhedsrelateret 8.454 40.552 10.388 43.696 17.412 73.338 

Farmakonom -26 -198 -77 -427 -231 -1.082 

KVU: Andre sundhed -34 -252 -110 -661 -214 -1.214 

KVU: Ikke sundhedsrelateret -82 163 -574 -2.816 -1.256 -6.895 

Bioanalytiker -46 -290 -150 -781 -241 -1.366 

Sygeplejerske -306 -472 -592 -1.161 -894 -1.591 

Radiograf -27 -142 -60 -331 -111 -643 

Ergoterapeut 33 97 23 154 -43 60 



Fysioterapeut -3 21 -7 80 -16 159 

Jordemoder -31 -133 -50 -267 -84 -459 

Ernærings- og sundhedsuddannede -36 -196 -153 -720 -336 -1.558 

MVU: Andre sundhed -27 -164 -76 -540 -158 -1.120 

Professionsbachelor i offentlig administration 0 -18 -1 -53 -4 -106 

MVU: Ikke sundhedsrelateret 744 4.398 226 1.076 436 1.964 

Bioteknologi 0 -17 -2 -53 -4 -119 

Bachelor: Ikke sundhedsrelateret 74 1.863 -107 1.235 -440 -2.186 

Psykolog -32 -158 -96 -520 -164 -987 

Læge -8 -52 -17 502 -30 1.639 

Tandlæge 12 0 -6 -126 -25 -217 

Farmaci -19 14 -46 -10 -103 -164 

Ph.d og doktor -55 -527 -117 -1.015 -201 -1.551 

LVU: Andre sundhed -48 -361 -111 -764 -199 -1.269 

LVU: Ikke sundhedsrelateret 139 6.790 -177 9.566 -497 16.239 

Alle uddannelser 18.090 113.214 16.026 104.471 21.425 137.655 

 

  



Tabel 1.b Arbejdsløshedsprocent i 2017, 2020 og 2030 for social- og sundhedsuddannelser for Region Sjælland og 
hele landet opdelt på uddannelsesretninger 

 2017 2020 2025 

 

Region 

Sjælland 

Hele 

landet 

Region 

Sjælland 

Hele 

landet 

Region 

Sjælland 

Hele 

landet 

Ufaglært/Uoplyst 9,1 8,5 10,2 9,9 14,0 14,0 

Studenter, hf, hhx, htx -4,1 -0,8 -9,8 -4,0 -17,2 -9,3 

Social- og sundhedshjælper 9,7 10,1 16,8 17,4 25,6 24,6 

Social- og sundhedsassistent -4,6 -2,2 -11,7 -7,9 -21,9 -16,3 

EFU: Andre sundhed 6,6 3,3 -8,3 -11,6 -26,8 -31,1 

Lægesekretær -2,0 -3,2 -0,1 -3,4 4,7 -2,6 

Sundhedsservicesekretær 12,3 6,1 8,7 -5,8 2,4 -21,6 

Ernæringsassistent 0,6 0,7 -0,6 -2,5 -4,1 -8,7 

Serviceassistent -2,7 -25,1 -27,0 -56,0 -62,2 -101,7 

EFU: Ikke sundhedsrelateret 6,0 4,8 7,4 5,1 12,2 8,5 

Farmakonom -2,7 -3,8 -8,2 -8,3 -25,9 -21,9 

KVU: Andre sundhed -16,4 -21,6 -57,2 -61,0 -118,4 -125,0 

KVU: Ikke sundhedsrelateret -0,5 0,1 -3,1 -2,0 -6,5 -4,7 

Bioanalytiker -4,0 -3,9 -13,4 -10,8 -21,9 -19,1 

Sygeplejerske -3,6 -0,8 -6,9 -1,8 -10,4 -2,5 

Radiograf -13,4 -7,3 -30,5 -16,4 -58,8 -31,3 

Ergoterapeut 3,4 1,2 2,2 1,8 -3,5 0,6 

Fysioterapeut -0,2 0,2 -0,5 0,7 -1,0 1,1 

Jordemoder -16,8 -6,6 -24,9 -12,4 -39,4 -19,5 

Ernærings- og sundhedsuddannede -3,9 -4,1 -15,6 -13,8 -31,7 -27,1 

MVU: Andre sundhed -7,3 -4,7 -20,2 -14,8 -40,7 -28,9 



Professionsbachelor i offentlig administration 6,3 -19,8 -24,9 -58,0 -74,6 -120,8 

MVU: Ikke sundhedsrelateret 1,6 1,3 0,5 0,3 0,9 0,6 

Bioteknologi -5,9 -12,2 -44,3 -37,5 -99,7 -85,4 

Bachelor: Ikke sundhedsrelateret 1,7 2,6 -2,3 1,6 -8,4 -2,6 

Psykolog -6,1 -2,4 -18,2 -7,3 -30,2 -12,6 

Læge -0,4 -0,2 -0,9 2,2 -1,6 6,8 

Tandlæge 2,3 0,0 -1,1 -2,7 -4,9 -4,7 

Farmaci -4,1 0,3 -9,8 -0,2 -21,1 -3,3 

Ph.d og doktor -20,5 -10,8 -42,9 -19,5 -71,2 -27,0 

LVU: Andre sundhed -13,3 -9,0 -30,6 -17,9 -54,4 -27,2 

LVU: Ikke sundhedsrelateret 0,7 2,8 -0,9 3,6 -2,3 5,5 

Alle uddannelser 4,5 3,9 4,0 3,6 5,2 4,5 

 

 

  



Tabel 2.a Arbejdsløshed i 2017, 2020 og 2030 for social- og sundhedsuddannelser for to landsdele under Region 
Sjælland opdelt på uddannelsesretninger 

 2017 2020 2025 

 

Roskilde- 

Vestsjælland 

Syd- 

Sjælland 

Roskilde- 

Vestsjælland 

Syd- 

Sjælland 

Roskilde 

Vestsjælland 

Syd- 

Sjælland 

Ufaglært/Uoplyst 2.046 7.755 2.468 8.364 3.651 11.405 

Studenter, hf, hhx, htx -405 -692 -873 -1.752 -1.429 -3.255 

Social- og sundhedshjælper 135 397 203 740 324 1.170 

Social- og sundhedsassistent -30 -226 -88 -580 -146 -1.126 

EFU: Andre sundhed 159 267 10 -522 -141 -1.475 

Lægesekretær 4 -32 27 -28 87 -10 

Sundhedsservicesekretær -3 36 -14 43 -30 40 

Ernæringsassistent 8 2 5 -17 0 -84 

Serviceassistent -12 5 -39 -31 -75 -80 

EFU: Ikke sundhedsrelateret 2.402 6.052 3.311 7.077 5.949 11.463 

Farmakonom 7 -33 -8 -69 -51 -180 

KVU: Andre sundhed -7 -27 -24 -86 -49 -166 

KVU: Ikke sundhedsrelateret 5 -87 -36 -537 -83 -1.173 

Bioanalytiker 0 -47 -30 -121 -63 -179 

Sygeplejerske -78 -229 -128 -463 -208 -685 

Radiograf -6 -21 -14 -47 -24 -87 

Ergoterapeut 20 14 32 -9 47 -90 

Fysioterapeut -4 1 -3 -4 -3 -14 

Jordemoder -28 -3 -28 -22 -32 -51 

Ernærings- og 

sundhedsuddannede -8 -29 -36 -117 -83 -254 



MVU: Andre sundhed -7 -19 -24 -52 -46 -112 

Professionsbachelor i 

offentlig administration 0 0 0 -1 0 -3 

MVU: Ikke 

sundhedsrelateret 92 651 56 170 232 204 

Bioteknologi 1 -1 1 -3 1 -5 

Bachelor: Ikke 

sundhedsrelateret 69 5 51 -158 0 -440 

Psykolog -10 -22 -29 -66 -46 -119 

Læge 5 -13 24 -42 53 -83 

Tandlæge 0 12 1 -7 1 -26 

Farmaci -14 -5 -30 -16 -54 -49 

Ph.d og doktor -32 -24 -67 -50 -117 -83 

LVU: Andre sundhed -16 -32 -38 -72 -71 -128 

LVU: Ikke sundhedsrelateret 127 13 176 -353 363 -860 

Alle uddannelser 4.422 13.668 4.855 11.171 7.958 13.467 

 

  



Tabel 2.b Arbejdsløshedsprocent i 2017, 2020 og 2030 for social- og sundhedsuddannelser for to landsdele under 
Region Sjælland opdelt på uddannelsesretninger 

 2017 2020 2025 

 

Roskilde- 

Vestsjælland 

Syd- 

Sjælland 

Roskilde- 

Vestsjælland 

Syd- 

Sjælland 

Roskilde- 

Vestsjælland 

Syd- 

Sjælland 

Ufaglært/Uoplyst 7,2 9,9 8,6 10,8 12,5 14,6 

Studenter, hf, hhx, htx -3,9 -4,2 -8,3 -10,7 -13,3 -19,8 

Social- og sundhedshjælper 13,4 8,9 19,3 16,2 28,9 24,8 

Social- og sundhedsassistent -2,2 -5,4 -6,1 -13,6 -10,0 -25,9 

EFU: Andre sundhed 9,3 5,6 0,6 -11,6 -8,7 -33,5 

Lægesekretær 0,8 -3,6 4,9 -2,9 13,7 -0,9 

Sundhedsservicesekretær -7,6 15,6 -37,8 14,8 -78,7 10,9 

Ernæringsassistent 1,9 0,1 1,2 -1,2 0,1 -5,4 

Serviceassistent -12,2 2,8 -40,5 -19,0 -76,1 -53,0 

EFU: Ikke sundhedsrelateret 5,9 6,0 8,1 7,1 14,2 11,3 

Farmakonom 2,3 -5,2 -2,6 -11,0 -17,8 -29,7 

KVU: Andre sundhed -10,3 -19,5 -37,1 -67,6 -75,0 -142,9 

KVU: Ikke sundhedsrelateret 0,1 -0,8 -0,6 -4,6 -1,2 -9,5 

Bioanalytiker 0,1 -6,2 -7,7 -16,4 -16,9 -24,5 

Sygeplejerske -3,0 -3,8 -4,9 -7,8 -7,8 -11,5 

Radiograf -7,2 -18,2 -16,1 -41,7 -28,6 -83,1 

Ergoterapeut 7,1 1,9 10,4 -1,1 13,2 -10,5 

Fysioterapeut -1,0 0,1 -0,7 -0,4 -0,6 -1,3 

Jordemoder -64,7 -2,1 -55,0 -14,6 -55,8 -33,2 

Ernærings- og 

sundhedsuddannede -2,8 -4,3 -12,3 -17,0 -25,6 -34,4 



MVU: Andre sundhed -5,6 -8,3 -18,2 -21,2 -34,7 -43,8 

Professionsbachelor i 

offentlig administration 14,7 -3,0 2,5 -59,7 -5,0 -191,1 

MVU: Ikke 

sundhedsrelateret 0,6 2,0 0,4 0,5 1,6 0,6 

Bioteknologi 100,0 -38,5 100,0 -90,5 100,0 -170,9 

Bachelor: Ikke 

sundhedsrelateret 3,6 0,2 2,4 -5,8 0,0 -14,8 

Psykolog -4,5 -7,2 -13,3 -21,7 -19,5 -38,4 

Læge 0,7 -1,2 3,2 -3,9 6,6 -8,1 

Tandlæge 0,2 3,6 0,4 -2,1 0,6 -8,7 

Farmaci -5,5 -2,4 -11,4 -7,7 -19,6 -23,1 

Ph.d og doktor -17,8 -25,9 -36,9 -54,8 -62,3 -89,1 

LVU: Andre sundhed -11,6 -14,4 -27,1 -32,8 -47,3 -59,3 

LVU: Ikke sundhedsrelateret 1,3 0,1 1,7 -3,5 3,3 -8,4 

Alle uddannelser 3,6 4,9 3,9 4,0 6,2 4,8 

  



Tabel 3.a Arbejdsløshed i 2020 for Region Sjælland for social- og sundhedsuddannelser ved 5 forskellige 
følsomhedsberegninger vedr. valg af trendår og uddannelsesindsats vist for uddannelsesretninger 

  Følsomhedsberegning 

  2020 

 2015 I II III IV V 

Ufaglært/Uoplyst 6.260 10.833 8.152 11.699 11.765 12.097 

Studenter, hf, hhx, htx 902 -2.625 -3.027 -1.800 -1.827 -1.491 

Social- og sundhedshjælper 254 944 676 359 256 323 

Social- og sundhedsassistent 146 -668 -467 -277 -607 -185 

EFU: Andre sundhed 373 -512 -484 676 662 891 

Lægesekretær 11 -1 36 -60 -15 -23 

Sundhedsservicesekretær 42 29 33 119 98 157 

Ernæringsassistent 116 -12 -14 -139 71 -24 

Serviceassistent 18 -70 -73 -50 -39 -22 

EFU: Ikke sundhedsrelateret 5.836 10.388 10.425 6.411 7.549 2.777 

Farmakonom 13 -77 -77 -11 -104 -81 

KVU: Andre sundhed 12 -110 -113 -87 -49 -53 

KVU: Ikke sundhedsrelateret 605 -574 -441 -1.068 -1.071 -913 

Bioanalytiker 5 -150 -154 -94 -116 -108 

Sygeplejerske 47 -592 -404 -457 -412 -330 

Radiograf 1 -60 -48 -35 -44 -27 

Ergoterapeut 23 23 31 97 97 200 

Fysioterapeut 7 -7 -26 97 69 182 

Jordemoder 3 -50 -54 -42 -17 3 

Ernærings- og sundhedsuddannede 51 -153 -134 -88 -36 26 

MVU: Andre sundhed 15 -76 -71 -56 -38 -18 



Professionsbachelor i offentlig administration 2 -1 -3 5 1 3 

MVU: Ikke sundhedsrelateret 1.094 226 986 450 -1.019 114 

Bioteknologi 1 -2 -2 3 0 2 

Bachelor: Ikke sundhedsrelateret 196 -107 -206 -83 121 469 

Psykolog 8 -96 -72 -63 -55 -29 

Læge 2 -17 29 39 -25 49 

Tandlæge 2 -6 14 17 21 31 

Farmaci 4 -46 -31 -37 -22 -2 

Ph.d og doktor 2 -117 -109 -97 -67 -49 

LVU: Andre sundhed 3 -111 -86 -67 -70 -47 

LVU: Ikke sundhedsrelateret 526 -177 256 262 -903 -133 

Alle uddannelser 16.579 16.026 14.543 15.621 14.173 13.787 

 

  



Tabel 3.b Arbejdsløshedsprocent i 2020 for Region Sjælland for social- og sundhedsuddannelser ved 5 forskellige 
følsomhedsberegninger vedr. valg af trendår og uddannelsesindsats vist for uddannelsesretninger 

  Følsomhedsberegning 

  2020 

 2015 I II III IV V 

Ufaglært/Uoplyst 6,0 10,2 7,7 10,9 11,0 11,3 

Studenter, hf, hhx, htx 3,3 -9,8 -11,3 -6,5 -6,8 -5,5 

Social- og sundhedshjælper 4,8 16,8 12,0 7,1 4,5 5,7 

Social- og sundhedsassistent 2,6 -11,7 -8,2 -4,5 -10,6 -3,0 

EFU: Andre sundhed 6,2 -8,3 -7,9 9,2 10,8 14,0 

Lægesekretær 0,8 -0,1 2,4 -4,2 -1,0 -1,6 

Sundhedsservicesekretær 18,6 8,7 10,0 28,2 29,5 40,3 

Ernæringsassistent 6,7 -0,6 -0,7 -8,0 3,8 -1,3 

Serviceassistent 7,2 -27,0 -27,9 -17,7 -15,1 -8,0 

EFU: Ikke sundhedsrelateret 4,2 7,4 7,4 4,7 5,4 2,0 

Farmakonom 1,3 -8,2 -8,2 -1,1 -11,1 -8,4 

KVU: Andre sundhed 6,0 -57,2 -58,8 -40,6 -25,8 -28,4 

KVU: Ikke sundhedsrelateret 3,5 -3,1 -2,4 -6,0 -5,8 -4,9 

Bioanalytiker 0,4 -13,4 -13,7 -8,0 -10,4 -9,6 

Sygeplejerske 0,5 -6,9 -4,7 -5,3 -4,8 -3,8 

Radiograf 0,4 -30,5 -24,2 -15,7 -22,0 -12,8 

Ergoterapeut 2,5 2,2 2,8 8,4 9,0 16,9 

Fysioterapeut 0,6 -0,5 -1,8 6,4 4,9 12,0 

Jordemoder 1,6 -24,9 -27,0 -20,5 -8,3 1,4 

Ernærings- og sundhedsuddannede 5,7 -15,6 -13,6 -8,4 -3,6 2,5 

MVU: Andre sundhed 4,0 -20,2 -18,8 -14,1 -10,1 -4,5 



Professionsbachelor i offentlig administration 29,5 -24,9 -63,7 40,0 11,9 36,6 

MVU: Ikke sundhedsrelateret 2,4 0,5 2,1 1,0 -2,2 0,2 

Bioteknologi 23,8 -44,3 -60,5 31,2 -2,4 28,1 

Bachelor: Ikke sundhedsrelateret 4,7 -2,3 -4,3 -1,7 2,6 9,2 

Psykolog 1,6 -18,2 -13,6 -11,3 -10,5 -5,3 

Læge 0,1 -0,9 1,6 2,1 -1,4 2,6 

Tandlæge 0,3 -1,1 2,6 3,1 4,1 5,9 

Farmaci 0,9 -9,8 -6,5 -7,7 -4,7 -0,3 

Ph.d og doktor 0,8 -42,9 -39,8 -33,2 -24,4 -16,7 

LVU: Andre sundhed 0,8 -30,6 -23,7 -16,5 -19,4 -12,2 

LVU: Ikke sundhedsrelateret 2,7 -0,9 1,3 1,3 -4,5 -0,6 

Alle uddannelser 4,2 4,0 3,6 3,9 3,5 3,4 

 


