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Baggrund og formål

Denne ”pixi”-rapport er en sammenfatning af en større analyse af sammenhængen
mellem udbud og efterspørgsel efter velfærdsuddannet arbejdskraft i Region Nordjylland frem til 2023.
Hovedrapporten indeholder en nærmere beskrivelse af baggrund, forudsætninger,
metode og resultater og er tilgængelig på Region Nordjyllands hjemmeside.

Analyse af udviklingen 2013 - 2023

Denne rapport præsenterer resultaterne af en analyse af sammenhængen mellem
udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft i Region Nordjylland
frem til 2023. Resultaterne baserer sig på fremskrivninger af udbud og efterspørgsel på de enkelte faggrupper på velfærdsområdet suppleret med interviews med
nøglepersoner – såsom arbejdsgiverrepræsentanter, uddannelsesinstitutioner og
faglige organisationer.
Ud fra en række forskellige scenarier peger rapportens resultater på, indenfor hvilke faggrupper, der kan forventes mangel eller overskud i løbet af de næste 10 år.
Desuden indeholder rapporten beregninger af, hvilken effekt en række udvalgte
tiltag vil have på en eventuel risiko for mangel på arbejdskraft – som f.eks. betydningen af, at en større andel ansættes på fuld tid.
Rapporten er udarbejdet af COWI A/S for Koncern HR i Region Nordjylland og
Kommunekontaktråd Nordjylland (KKR Nordjylland). Rapporten er i sin form en
opdatering af en lignende rapport fra 2010 - dengang med Sektoren for Regional
Udvikling og Koncern HR i Region Nordjylland samt Beskæftigelsesregion Nordjylland som anstiftere.

En arbejdsgivervinkel

Hvor rapporten fra 2010 havde fokus på den generelle nordjyske beskæftigelsessituation indenfor velfærdsområdet, er udgangspunktet for indeværende rapport en
arbejdsgivervinkel. Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er arbejdsgivere for adskillige tusinde velfærdsuddannede – og praktiksted for elever og studerende fra uddannelserne. Med dette udgangspunkt er formålet med rapporten at
skabe et kvalificeret afsæt for at kunne løse forventede fremtidige arbejdskraft- og
kompetencebehov på de kommunale og regionale arbejdspladser indenfor velfærdsområdet
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Det er hensigten, at rapporten skal være grundlag for politiske drøftelser og for debat og dialog med interessenter og samarbejdspartnere på området. F.eks. i forhold
til spørgsmål om

›
›
›
›

Sammensætningen af personalegrupper
Anvendelse af deltid/fuldtid i ansættelserne
Rekrutterings- og fastholdelsestiltag
Optag på de forskellige uddannelser

Undervejs i rapportens tilblivelse har der været nedsat en styregruppe og en projektgruppe med deltagelse fra Koncern HR i Region Nordjylland og KKR Nordjylland. Grupperne har været med til at kvalificere undersøgelsens indhold, design og
udførelse gennem hele processen.
Koncern HR i Region Nordjylland og KKR Nordjylland har således valgt en ”simpel” organisering til sammenligning med den tilsvarende rapport fra 2010, hvor
flere interessenter var inddraget i såvel styre- som referencegruppe. Den simple
organisering er for det første valgt, fordi det denne gang er arbejdsgivervinklen, der
er udgangspunkt – og det er dermed også arbejdsgiverne, der er repræsenteret i styregruppen. Og for det andet fordi der qua rapporten fra 2010 og tilsvarende rapporter fra andre regioner efterhånden er udviklet en metode, som betyder, at en stor del
af processen har været gentagelser - blot med opdateret datamateriale.
Ikke endegyldige
sandheder

Det er svært at spå om fremtiden. Det gælder ikke mindst på velfærdsområdet, som
i disse år undergår store forandringer blandt andet som følge af den demografiske
og teknologiske udvikling og de økonomiske rammevilkår. Det er derfor vigtigt, at
se analysens resultater, som det de er: Der er ikke tale om endegyldige sandheder,
men om tekniske fremskrivninger, der har til formål at kortlægge, hvordan behovet
for arbejdskraft vil udvikle sig under forskellige antagelser om "hvad nu hvis…".
”Hvad nu hvis”- antagelserne har i praksis taget form af fem scenarier for udviklingen i efterspørgslen efter velfærdsuddannede i Nordjylland.

1.1

Datagrundlag

Analysen af behovet for velfærdsuddannet arbejdskraft i Region Nordjylland er
baseret på følgende dataindsamling:

›
›
›
›

Gennemførelse af
desk research

Gennemførelse af desk research
Interview med relevante fagpersoner
Analyse af den historiske udvikling
Fremskrivning af udbuddet af og efterspørgsel efter velfærdsuddannet arbejdskraft i Region Nordjylland

Formålet med desk researchen har været at opnå indsigt i de forskellige udviklingstendenser, der præger social- og sundhedssektoren og lærer- og pædagogområdet i
disse år, og den betydning de har for udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter
velfærdsuddannede generelt og for de enkelte faggrupper mere specifikt. Desk re-
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searchen er baseret på en gennemgang af nyere relevante publikationer, artikler
mv.
Interview med relevante fagpersoner

Der er gennemført i alt 6 gruppeinterview, 2 individuelle interview og 11
telefoninterview med repræsentanter for arbejdsgivere på regionalt og kommunalt
niveau, uddannelsesinstitutioner og arbejdstagerorganisationer. Styregruppen har
udpeget de personer, der er gennemført interview med.
Formålet med interviewene har været at indhente relevante fagpersoners viden om
de tendenser, der vil komme til at præge social- og sundhedssektoren og lærer- og
pædagogområdet de kommende år, herunder forventet udvikling i efterspørgslen
efter de enkelte faggrupper.

Analyse af den historiske udvikling

Formålet med analysen af den historiske udvikling har været at beskrive, hvordan
udviklingen i udbuddet af og efterspørgslen efter de enkelte faggrupper har udviklet sig de sidste ti år i Region Nordjylland. Analysen af den historiske udvikling er
baseret på registerdata fra Danmarks Statistik, Undervisningsministeriets databank
og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database 1. De nyeste offentlige tilgængelige data fra Den Registerbaserede Arbejdsstyrke Statistik (RAS), som vi har adgang
til via forskermaskinen, er opgjort ultimo november 2011 2. COWI har suppleret
med data for 2013 fra DREAM-databasen således, at den historiske udvikling afspejler udviklingen frem til i dag.

Fremskrivning af
udbud og efterspørgsel

De fremskrivninger, som analysen er baseret på, har karakter af tekniske
fremskrivninger, hvor udbud og efterspørgsel er fremskrevet uafhængig af hinanden.
Tekniske fremskrivninger af denne type må ikke opfattes som prognoser for den
mest sandsynlige udvikling i Region Nordjylland, men alene som beregningstekniske redskaber, der kan vise, hvordan behovet for velfærdsuddannede i Region
Nordjylland 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 er baseret på:

›
›
›

1

De 16-66 åriges aldersudvikling de kommende 10 år
Befolkningens uddannelsesfrekvenser
Udviklingen i tilgangen til uddannelserne og fuldførelsesprocenterne for uddannelserne

Beskæftigelsesministeriets DREAM-database er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Velfærds- og Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 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.
2
Danmarks Statistik benævner disse tal 2012.
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›
›

Befolkningens erhvervsfrekvenser
De forventede effekter af pensions- og efterlønsreformen

Fremskrivningen af efterspørgslen er baseret på fire grundlæggende scenarier samt
et alternativt scenarie:

De fem scenarier
› Behovsscenariet antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge udviklingen i antallet af personer i den relevante brugergruppe. For folkeskolelærere vil det f.eks. sige udviklingen i antallet af børn i alderen 7-15 år 3.

›

Nulvækstscenariet antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil svare til efterspørgslen, som den tegner sig i dag, og dermed til det aktuelle antal af arbejdspladser inden for den enkelte faggruppe i Nordjylland.

›

Branchescenariet antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for den
mest relevante branche. For folkeskolelærere vil det f.eks. sige udviklingen i antallet
af arbejdspladser inden for branchen undervisning.

›

Uddannelsesscenariet antager, at efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil
følge den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for den tilsvarende,
overordnede uddannelsesgruppe. For sygeplejersker vil det f.eks. sige antallet af arbejdspladser besat af personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse i Nordjylland.

›

Et alternativt scenarie, udarbejdet for de fleste faggrupper, som tager højde for
nogle af de eksterne faktorer, som ikke fanges af de fire grundlæggende scenarier.
De alternative scenarier er fastlagt af den styregruppe, som har været tilknyttet analysen med udgangspunkt i bl.a. den historiske udvikling og de interviews, der er foretaget med nøglepersoner som led i analysen. Hvilket alternativt scenarie, der er
valgt, fremgår i præsentationen af den enkelte faggruppe på de følgende sider.

Denne ”pixi” udgave præsenterer hovedkonklusioner af analysen, mens flere detaljer om baggrund, metode og resultater fremgår af hovedrapportens øvrige kapitler.

1.2
Udsigt til overskud
af arbejdskraft for
mange faggrupper

Overordnede konklusioner

Som det fremgår af tabellen nedenfor, tyder resultaterne af fremskrivningerne på,
at der på de fleste områder i de kommende år vil blive uddannet flere, end der er
brug for. Indenfor enkelte faggrupper peger nogle af scenarierne dog på potentiel
mangel eller rekrutteringsproblemer - særligt når de alternative scenarier inddrages.
De alternative scenarier er omtalt nærmere i hovedrapporten, bilag A2.

3

For jordemødre vil det sige udviklingen i antal 60-årige. For øvrige faggrupper inden for sundhedsområdet vil det sige udviklingen i befolkningens gennemsnitsalder. For pædagoger og pædagogiske assistenter fremskrives 2/3 af udviklingen på grundlag af udviklingen i antallet af
børn under 7 år, mens 1/3 fremskrives på grundlag af en fremskrivning af antallet udviklingshæmmede. For socialrådgivere antages efterspørgslen at følge væksten antal erhvervsaktive.
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Tabel 1-1

Bioanalytikere 4

De overordnede resultater af fremskrivningerne

Mangel

Rekrutteringsproblemer

De tre øvrige

Nulvækstscenarie
og alternativscenarie

Scenarier

Overskud

Anvendt alternativt scenarie
Balance mellem udbud og
efterspørgsel

Ergoterapeuter

Alle scenarier

Tilgang til uddannelsen som
i 2008

Ernæring og sundhed4

Alle scenarier

Intet alternativ

Ernæringsassistent

Alle scenarier

Tilgang til uddannelsen som
i 2008

Fysioterapeuter

Alle scenarier

Tilgang til uddannelsen som
i 2011

Alle scenarier

Intet alternativ

Lægesekretærer

Alle scenarier

Tilgang til uddannelsen som
i 2008

Radiografer5

Alle scenarierne Årlig tilgang til uddannelsen
øges fra 54 til 80

Jordemødre

5

Social og sundhedshjælpere

Alle øvrige

Alternativscenariet

Fald i efterspørgsel i balance m sosu assistenter

Alle øvrige scenarier

Stigning i efterspørgsel i
balance m. sosu hjælpere

Socialrådgivere

Alle scenarier

Intet alternativ

Sundhedsplejerske

Alle scenarier

Intet alternativ

Alle øvrige scenarier

Stigende efterspørgsel i
balance m. sosu assistenter

Tandklinikassistent

Alle scenarier

Tilgang til uddannelsen som
gennemsnittet for perioden
2001 - 2011

Folkeskolelærere

Alle scenarier

Tilgang til uddannelsen reduceres til 215 pladser

Pædagoger

Alle scenarier

Tilgang til uddannelsen som
i 2008

Pædagogiske assistenter

Alle scenarier

Overtager 10 % af de ikkeuddannedes beskæftigelse
inden for børnepasning

Scenarier
Social og sundhedsassistenter

Sygeplejersker

5

Alternativscenarie

Alternativscenarie

Mangel defineres her som underskud af arbejdskraft. Rekrutteringsproblemer defineres
som den situation, hvor overskuddet er mindre end 5 % af det samlede udbud af faggruppen. Overskud defineres som den situation, hvor overskuddet er større end 5 % af det samlede udbud af faggruppen.

4

Bioanalytikeruddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed udbydes i Midtjylland men ikke i Nordjylland, hvorfor man fra nordjysk side ikke direkte kan
påvirke tilgangen til disse uddannelser.
5
Radiograf- og jordemoderuddannelsen udbydes i Nordjylland men ikke i Midtjylland.
Nordjylland har dermed også et ansvar for at sikre uddannede til Midtjylland.
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Faggrupper med forventet overskud af
arbejdskraft

Det forventede overskud af arbejdskraft skal bl.a. ses i lyset af, at tilgangen til flertallet af uddannelserne har været stigende i de senere år. Det betyder alt andet lige,
at antallet af nyuddannede vil stige i de kommende år. Da tilbagetrækningsreformen samtidig vil betyde, at flere bliver længere tid på arbejdsmarkedet, vil det
samlede udbud af arbejdskraft stige.
Efterspørgslen efter arbejdskraft forventes også at stige for flere af faggrupperne,
men ikke i samme grad som udbuddet. Det betyder, at selvom der skulle blive et
øget behov inden for en specifik faggruppe i de kommende ti år, vil det ikke nødvendigvis give anledning til rekrutteringsvanskeligheder eller mangel på arbejdskraft.
En medvirkende faktor er desuden forventningen om en meget afdæmpet udvikling
i den offentlige økonomi de kommende år. Effektivisering vil derfor i høj grad være på dagsordenen i regioner og kommuner, hvilket også – alt andet lige – vil få
betydning for efterspørgslen efter medarbejdere til den offentlige sektor.

Faggrupper med risiko for rekrutteringsvanskeligheder
eller mangel

Der er enkelte faggrupper, hvor fremskrivningerne tyder på, at der vil kunne opstå
rekrutteringsvanskeligheder og/eller situationer med mangel på arbejdskraft i hele
eller dele af den belyste periode. Det drejer sig om bioanalytikerne, hvor der ses en
mangel på arbejdskraft i tre af scenarierne i analyseperioden, mens der i nulvækstscenariet og alternativscenariet forventes at opstå rekrutteringsproblemer. Hvad
angår efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere viser fremskrivningen, at
der vil opstå mangel på hjælpere i hele analyseperioden, mens det alternative scenarie viser et overskud af hjælpere.

Skift i efterspørgslen
på sygeplejerske og
social- og sundhedsområdet?

For de resterende faggrupper forventes der med undtagelse af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker - overskud af medarbejdere i alle scenarier i hele analyseperioden. De udarbejdede alternative scenarier for henholdsvis sygeplejersker
og social- og sundhedsassistenter er baseret på en antagelse om, at efterspørgslen
efter social- og sundhedshjælpere vil blive reduceret på bekostning af en øget efterspørgsel efter henholdsvis sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Fremskrivningerne viser således, at der frem mod 2023 kan opstå rekrutteringsproblemer for begge grupper, såfremt disse mekanismer i forhold til efterspørgslen efter
de tre faggrupper bliver en realitet.
De alternative scenarier er netop udarbejdet på baggrund af de tendenser, der allerede tegner sig både i primær- og sekundærsektor – og som rapportens interview
peger på vil blive forstærket yderligere de kommende år. Der er således en stigende
tendens til, at kravene til det faglige niveau hos det sundhedsfaglige personale både
i primær- og sekundærsektor øges gradvist. Tendenser, som allerede i et vist omfang afspejles i Region Nordjylland, hvor beskæftigelsesudviklingen i Regionen i
perioden 2010 til 2013 netop viser et relativt markant fald i ansættelsen af socialog sundhedspersonale, mens ansættelsen af sygeplejersker er relativ stabil i den
givne årrække. En udvikling, som forventes at fortsætte, og som derfor vil komme
til at præge efterspørgslen efter henholdsvis social- og sundhedshjælpere, assistenter og sygeplejersker.
Den ændrede arbejdsdeling mellem regionen og kommunerne og det øgede behov
for fleksibilitet i opgaveløsningen forventes at få stor betydning for sammensæt-
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ningen af medarbejderstaben i kommunerne og Regionen på plejeområdet. Der er
allerede på nuværende tidspunkt en tendens til, at kommunerne i højere grad efterspørger sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter,
men til gengæld færre social- og sundhedshjælpere.
Denne udvikling skyldes bl.a. dels den øgede vægt på hverdagsrehabilitering, forebyggelse og genoptræning i kommunerne og dels den øgede vægt på accelererende
og kortere patientforløb på sygehusene. Social- og sundhedsassistenter og sygeplejerskerne oplever en stigende efterspørgsel efter deres kompetencer i kommunalt
regi, mens efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere forventes at falde. På
sygehusene viser udviklingen sig ved at efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter er faldende, medens behovet for sygeplejersker er stabilt.
Udviklingen i efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter vil også hænge
sammen med muligheden for at rekruttere et tilstrækkeligt antal sygeplejersker. På
samme måde vil efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere også afhænge af,
om det er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal social- og sundhedsassistenter.
Efterspørgsel efter og rekruttering af disse faggrupper er dermed i et vist omfang
forbundne, og der er en vis substitution mellem grupperne.
I denne analyse er situationen søgt håndteret i de alternative scenarier. I de alternative scenarier antages at efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker øges hvorimod efterspørgslen efter social- og sundhedshjælpere reduceres tilsvarende.

1.3

Effekten af konkrete tiltag

Analysen beregner også effekten af en række mulige tiltag for 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 % i forhold til tilgangen i 2011
Tilbagerekruttering af 25 % af de personer, der har forladt faget
Reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 %
Reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 %.

Analysen tager ikke stilling til, om det vil være muligt at implementere de enkelte
tiltag i praksis, men udelukkende hvilken effekt det vil have, hvis det er muligt.
Eftersom der forventes overskud af de fleste faggrupper frem mod 2023 er det ikke
i første omgang så relevant at se nærmere på hvilke tiltag, der kan iværksættes med
henblik på at reducere manglen på arbejdskraft.
Det kan vise sig mere relevant at overveje at reducere optaget på nogle af uddannelserne frem for at øge det – netop med henblik på at reducere overskuddet af arbejdskraft. En mere positiv konjunkturudvikling de kommende år kan dog i sig selv
medvirke til at reducere optaget på uddannelserne, hvis uddannelsessøgende i højere grad søger mod uddannelser, der retter sig mod privat beskæftigelse.
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Der, hvor der er mulighed for at "skrue på nogle knapper" i tilfælde af mangel, er
blandt andet i forhold til bioanalytikerne, hvor der ses et stort tilbagerekrutteringspotentiale af medarbejdere fra f.eks. den private sektor. For sygeplejerskernes vedkommende vil det i tilfælde af mangel være relevant med reduktion af deltidsansættelser og/eller øget optag på uddannelsen. I tilfælde af mangel på social- og
sundhedsassistenter vil man på kort sigt kunne øge udbuddet ved at reducere antal
deltidsansatte og tilbagerekruttere personer fra andre brancher. På længere sigt vil
særligt flere i uddannelse kunne øge arbejdsstyrken markant.

1.4

De vigtigste ændringer siden analysen i 2010

Denne analyse viser, at der for flere uddannelser er fremkommet resultater, som
adskiller sig fra resultaterne i analysen fra 2010. De overordnede forskelle kan henføres til dels nye regler på efterløns- og pensionsområdet, og at tilgangen til uddannelserne på flere områder er øget betydeligt de sidste par år. Resultaterne bør ligeledes ses i lyset af de trængte offentlige budgetter og dermed et generelt øget fokus
på effektivisering i den offentlige sektor, jf. hovedrapportens afsnit 2.2. En situation, der alt andet lige må forventes at påvirke efterspørgslen efter medarbejdere i
den offentlige sektor.
Af tabellen neden for er redegjort nærmere for, hvordan de væsentligste forskelle
mellem resultaterne i 2010 og 2013 opstår.
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Tabel 1-2: Oversigt over forskelle i fremskrivningsresultater, 2010 – 2013.
Resultat

Resultat

Faggruppe

Analyse 2010

Analyse 2013

Sammenligning (vækst i beskæftigelse regnet fra 2011 til
2023 i begge analyser)

Bioanalytikere

Mangel

Mangel

Sammenfald

Ergoterapeuter

Overskud

Overskud

Sammenfald

Ernæring og sundhed

Måske overskud

Overskud

Sammenfald

Ernæringsassistent

Måske overskud

Overskud

Fysioterapeuter

Overskud

Overskud

Jordemødre

Måske overskud

Overskud

Lægesekretær

Overskud

Overskud

Radiografer

Måske overskud

Overskud

Social- og sundhedsassistenter
Social- og sundhedshjælpere

Sygeplejersker

Sundhedsplejerske

Socialrådgiver

Sammenfald
Sammenfald
Sammenfald
Sammenfald
Sammenfald

Måske mangel

Overskud (balance i alternativt scenarie)

Øget arbejdsstyrke: Stigende
tilgang samt tilbagetrækningsreform. Desuden forventet 7%
fald i beskæftigelsen mod 1,5%
stigning tidligere

Mangel

Mangel (overskud i alternativt scenarie)

Sammenfald

Overskud (balance i alternativt scenarie)

Øget arbejdsstyrke: Kraftig
vækst i tilgang samt tilbagetrækningsreform. Desuden forventet kun 5% stigning i beskæftigelsen mod 10% stigning
i 2010

Overskud

Øget arbejdsstyrke: Tilbagetrækningsreform, samt forventet kun 6% stigning i beskæftigelsen mod 10% stigning i
2010

Overskud

Øget arbejdsstyrke: Kraftig
vækst i tilgangen samt tilbagetrækningsreform

Mangel

Mangel

Måske mangel

Tandklinikassistent

Mangel

Overskud

Øget arbejdsstyrke: Stigning i
tilgang i 2011, samtidig 9% fald
i beskæftigelsen mod 1,5%
stigning i 2010

Folkeskolelærer

Overskud

Overskud

Sammenfald

Pædagog

Overskud

Overskud

Sammenfald

Pædagogisk assistent

Måske overskud

Overskud

Sammenfald

Bemærk: Stigning i tilgangen henviser til stigning i optag på de pågældende uddannelser. Henvisning til tilbagetrækningsreform omhandler effekten af ændrede regler for efterløn og pension.
Stigning og fald i beskæftigelsen henviser LINE modellens forventninger, jf. COWIs model for
fremskrivning af beskæftigelsen.
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I tabel 1.3 er der redegjort for, hvordan tilbagetrækningsreformen påvirker arbejdskraftudbuddet for de enkelte uddannelsesgrupper. For ernæring og sundhed, radiograf og sundhedsplejerske er arbejdsstyrken for lille til at man kan beregne erhvervsfrekvensen med tilstrækkelig sikkerhed.
Tabel 1-3: Effekt af tilbagetrækningsreform – den procentvise stigning af den samlede arbejdsstyrke i 2023 for hver uddannelsesgruppe.
Effekt af tilbagetræknings-

Faggruppe

reformen. Øgning i arbejdsstyrken i procent

Bioanalytiker

10 %

Ergoterapeut

3%

Ernæring og sundhed

-

Ernæringsassistent

7%

Fysioterapeut

2%

Jordemoder

3%

Lægesekretær

2%

Radiograf
Social- og sundhedsass.
Social- og sundhedshjælpere

7%
15 %

Socialrådgiver

4%

Pædagog

8%

Pædagogisk assistent

4%

Folkeskolelærer

6%

Sundhedsplejerske
Sygeplejerske

8%
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1.5
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Social- og sundhedsområdet

Dette afsnit opsummerer resultaterne for de faggrupper, der er analyseret inden for
social- og sundhedsområdet.
Linjerne over den vandrette sorte streg (over nulpunktet) viser manglen på arbejdskraft inden for de respektive scenarier samt udviklingen frem mod 2023. Linjerne under den sorte vandrette streg (under nulpunktet) viser overskuddet af faggrupperne samt udviklingen frem mod 2023. Tallet på Y-aksen angiver det eventuelle omfang af ubalancen (antal personer).

1.5.1 Bioanalytikere
For bioanalytikerne viser alle scenarier nogenlunde ligevægt i udbud og efterspørgsel
frem til ca. 2014/2015. Herefter viser fremskrivningen af fire af scenarierne en mangel
på bioanalytikere i størrelsesordenen 20 til
115 personer i 2023 – svarende til mellem 3
% og 21 % af arbejdsstyrken. Der kan således på sigt opstå rekrutteringsproblemer i
forhold til bioanalytikerne, omend der er
nogle modsatrettede tendenser, der trækker i
hver deres retning i forhold til mangel versus
underskud.
For bioanalytikerne er alternativscenariet
baseret på en forventning om, at efterspørgslen matcher udbuddet, eftersom bioanalytikeruddannelsen ikke udbydes i Region
Nordjylland, og der derfor ikke kan justeres
på optag ud fra et regionalt perspektiv.

Bioanalytikere - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft.
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1.5.2 Ergoterapeuter
Der ser ud til at blive overskud af ergoterapeuter frem mod 2023. Det skyldes
først og fremmest, at det samlede udbud
af ergoterapeuter forventes at vokse mere
end efterspørgslen. Det er dog ikke sandsynligt, at et overskud af den størrelsesorden bliver til virkelighed. Både udbuddet og efterspørgslen efter ergoterapeuter
vil blive påvirket af et overskud i den
størrelsesorden – f.eks. en reduktion i
uddannelsessøgningen.

Ergoterapeuter - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. .

I alternativscenariet er der indregnet en
forudsætning om, at optaget frem mod
2023 svarer til optaget på ergoterapeutuddannelsen i 2008. Denne fremskrivning viser, at udbuddet ligeledes vil
overstige efterspørgslen frem mod 2023
– dog en smule mindre end fremskrivningen af den nuværende arbejdsstyrke.

1.5.3 Ernæring- og sundhed (professionsbachelor)
Fremskrivningen tyder på, at der vil blive
overskud af professionsbachelorer i ernæring og sundhed frem mod 2023. Først
og fremmest som følge af, at arbejdsstyrken forventes at vokse. Det fremskrevne
overskud vil i 2023 udgøre mellem 40 og
50 ernærings- og sundhedsassistenter
svarende til mellem 32 % og 40 % af
arbejdsstyrken. I praksis vil overskuddet
formentlig ikke blive så stort. Både udbuddet og efterspørgslen efter faggruppen kan forventes at blive påvirket af et
overskud i den størrelse. Der må forventes at blive et pres på tilpasningen af udbud og efterspørgsel for ernærings- og
sundhedsuddannede i perioden frem til
2023, som følge af det store udbud. Det
skal endelig bemærkes at uddannelsen
rummer tre retninger og at rekrutteringssituationen kan være forskellig for retningerne. Indenfor retningen fødevarer,
ledelse og service kan der være rekrutteringsproblemer.

Ernærings- og sundhed – prof. bachelor - Mangel på arbejdskraft. (Negative
tal = overskud af arbejdskraft).
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1.5.4 Ernæringsassistent
Fremskrivningen tyder på, at der vil blive overskud af ernæringsassistenter i
løbet af perioden. Først og fremmest
som følge af, at arbejdsstyrken forventes
at vokse. Desuden er der relativt få over
50 årige med denne uddannelse, hvorfor
afgangen fra arbejdsmarkedet er lille.
Det fremskrevne overskud vil i 2023
udgøre mellem 550 og 650 ernæringsassistenter.

Ernæringsassistent - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft).

I praksis vil overskuddet formentlig ikke
blive så stort. Søgning til uddannelsen
vil blive påvirket af et overskud. Endelig
kan der vise sig en stigning i den private
beskæftigelse.
I det alternative scenarie er der indsat en
forudsætning om, at optaget på uddannelsen svarer til 2008 optaget.

1.5.5 Fysioterapeut
Fremskrivningen viser, at der bliver et
relativt markant overskud af fysioterapeuter i løbet af perioden først og fremmest som følge af, at arbejdsstyrken vokser mere end efterspørgslen.
Optaget på fysioterapeutuddannelsen er
øget flere gange de senere år. I 2008 var
der 80 studiepladser på uddannelsen i
Nordjylland, men fra 2013 er optaget
blevet øget fra 120 til 150 studerende,
hvilket vil få markant effekt på arbejdsstyrken fra 2016 og 2017 og fremefter.
I det alternative scenarie er der indsat en
forudsætning om et optag på uddannelsen svarende til optaget i 2011 (120 pladser).

Fysioterapeut - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft).
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1.5.6 Jordemoder
Fremskrivningen viser et mindre overskud af jordemødre frem mod 2023.
Efterspørgslen efter jordemødre forventes inden for de fire scenarier at
være nogenlunde konstant frem mod
2023.

Jordemoder - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft).

Der er dog tale om en relativt lille faggruppe, hvor balancen relativt nemt
kan blive påvirket, ligesom balancen i
høj grad også afhænger af efterspørgslen efter jordemødre i de øvrige regioner, idet Region Nordjylland udgør en
af de få regioner, der udbyder uddannelsen.

1.5.7 Lægesekretærer
Fremskrivningen af efterspørgslen
efter lægesekretærer viser, at der fra nu
og frem mod 2023 vil være overskud
af lægesekretærer i størrelsesordenen
100 til 220 i 2023 svarende til mellem
11 % og 25 % af arbejdsstyrken.
Årsagen bør ses i lyset af den udbredte
brug af it og digitale systemer i det
daglige arbejde, der dels bidrager til at
lette administrationsbyrden og samtidig reducere omfanget af opgaver for
lægesekretærer. Gruppen kan dog også
få nye roller i sundhedssystemet fremover, eksempelvis som koordinatorer i
patientforløb. Det alternative scenarie
er baseret på en forudsætning om et
optag på uddannelsen svarende til
2008.

Lægesekretærer - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft).
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1.5.8 Radiograf
Fremskrivningen af efterspørgslen efter
radiografer viser, at der på længere sigt
kan forventes et mindre overskud af radiografer i Region Nordjylland. Overskuddet vil dog afhænge af de øvrige
regioners efterspørgsel, idet Region
Nordjylland er en af de få regioner, der
udbyder uddannelsen. En reduktion i
optaget på uddannelsen vil derfor kunne
få negative konsekvenser for andre regioner. Fremskrivningen viser stabil efterspørgsel efter radiografer inden for alle
fire scenarier, men arbejdsstyrken vil
overstige efterspørgslen begyndende fra
ca. 2017 og frem.

Radiograf - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal =overskud af arbejdskraft).

Det alternative scenarie er baseret på en
forudsætning om et optag øget til 80.
Fremskrivningen viser her, at der vil
være ca. 40 flere radiografer i overskud i
2023 end tilfældet er i fremskrivningen
af grundscenariet med et stabilt optag på
54.

1.5.9 Social- og sundhedsassistent
Fremskrivningen viser, at der vil blive et
markant overskud af social- og sundhedsassistenter frem mod 2023 i Region
Nordjylland. En række udviklingstendenser peger p.t. på en øget efterspørgsel
efter assistenter – f.eks. i tilfælde af
mangel på sygeplejersker eller på bekostning af reduceret efterspørgsel efter
social- og sundhedshjælpere.
Det alternative scenarie viser rekrutteringsproblemer og er baseret på en forudsætning om, at social- og sundhedsassistenter vil blive efterspurgt frem for
hjælpere. I det alternative scenarie er der
forventning om stigning i efterspørgslen
efter assistenter, som matcher udbuddet
frem mod 2023, men som således er på
bekostning af efterspørgslen efter socialog sundhedshjælpere.

Social- og sundhedsassistent - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal
=overskud af arbejdskraft).
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1.5.10 Social- og sundhedshjælper
Fremskrivningerne indikerer mangel
på social- og sundhedshjælpere. Udviklingstendenserne peger dog snarere i retning af, at social- og sundhedshjælpernes arbejdsmarked bliver
reduceret de kommende år. Det skyldes særligt, at social- og sundhedshjælpernes opgaver i fremtiden vil
kræve flere kompetencer og i højere
grad blive overtaget af social- og
sundhedsassistenter.

Social- og sundhedshjælper - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal =overskud
af arbejdskraft).

Det alternative scenarie viser overskud og er således baseret på en forudsætning om, at social- og sundhedsassistenterne i stigende grad vil
overtage social- og sundhedshjælpernes opgaver med et markant overskud
af social- og sundhedshjælpere til
følge. Det alternative scenarie viser
således, at der i 2023 vil være et
overskud på ca. 2.000 social- og
sundhedshjælpere.

1.5.11 Socialrådgiver
Fremskrivningen viser, at der vil blive overskud af socialrådgivere – dog
knap så meget i uddannelsesscenariet
som i behovs- og nulvækstscenariet.
Fremskrivningen viser endvidere, at
der primært ifølge behovs-, brancheog nulvækstscenariet vil være overskud af arbejdskraft frem mod 2023.
På trods af en justering af optaget på
socialrådgiveruddannelsen, som vil få
effekt fra 2017, viser fremskrivningen stadig et relativt stort overskud i
størrelsesordenen 380 til 710 frem
mod 2023 - svarende til mellem 19 %
og 36 % af arbejdsstyrken i 2023. En
af forklaringerne er en stigning i optaget på socialrådgiveruddannelsen i
årene 2010 – 2013.

Socialrådgivere - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal =overskud af arbejdskraft).
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1.5.12 Sundhedsplejerske
Fremskrivningen af sundhedsplejerskerne viser et mindre overskud frem
mod 2023. Der er tale om en meget
lille gruppe, hvorfor udbud/efterspørgsel relativt nemt kan
blive påvirket – f.eks. af faldende
børnetal. Fremskrivningen viser ligeledes nogle udsving inden for de respektive scenarier i forhold til efterspørgslen efter sundhedsplejersker.

Sundhedsplejerske- Mangel på arbejdskraft. (Negative tal =overskud af arbejdskraft)

1.5.13 Sygeplejerske
De gennemførte fremskrivninger viser i det grundlæggende scenarie, at
der vil være et stigende overskud af
sygeplejersker i Region Nordjylland
frem mod 2023.
På baggrund af forventning om behov
for et øget uddannelsesniveau på plejeområdet er der opstillet et alternativt scenarie baseret på en stigende
efterspørgsel efter sygeplejersker
frem mod 2023. Dette scenarie viser
rekrutteringsproblemer, idet efterspørgslen efter sygeplejersker i 2023
som udgangspunkt vil matche udbuddet under den forudsætning, at efterspørgslen efter sygeplejersker stiger
frem mod 2023 – dog på bekostning
af en forventet reduceret efterspørgsel
efter social- og sundhedshjælpere.

Sygeplejerske - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal =overskud af arbejdskraft).
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1.5.14 Tandklinikassistent
Frem til 2018 forventes udbud og
efterspørgsel at forblive på det nuværende niveau. Herefter forventes udbuddet at stige, således at der opstår
et stigende overskud. Der kan derfor
forventes stigende ledighed blandt
tandklinikassistenterne efter 2018.
Hertil kommer, at arbejdskraftreserven, grundet den relativt lave erhvervsfrekvens, i forvejen er stor.
I det alternative scenarie er optaget på
uddannelsen sat til det gennemsnitlige optag på uddannelsen i perioden
2001 – 2011.

1.6

Tandklinikassistent - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal =overskud af arbejdskraft).
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Lærer- og pædagogområdet

Dette afsnit opsummerer hovedkonklusionerne for pædagog- og lærerområdet.

1.6.1 Folkeskolelærere
Antallet af arbejdspladser for folkeskolelærere i Nordjylland er de seneste år reduceret, hvilke har øget ledigheden til imellem 2-3 %. Samtidig
har søgningen til uddannelsen været
stor de seneste år.
Fremskrivningerne viser, at denne
udvikling vil fortsætte og skabe et
overskud af lærer på op mod 2.000
personer i 2023. Derudover kommer
en række faktorer, der ikke indgår i
fremskrivningerne, som samlet vil
forstærke denne tendens.
I det alternative scenarie er optaget på
uddannelsen blevet reduceret med ca.
20 % fra 270 til 215 personer årligt.

Folkeskolelærere - Mangel på arbejdskraft i det grundlæggende udbudsscenarie, hvor tilgangen til uddannelsen antages at svare til tilgangen i 2011. (Negative tal = overskud af arbejdskraft.
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1.6.2 Pædagoger
Fremskrivningerne af de forskellige
scenarier viser et stigende overskud af
pædagoger i varierende grad frem mod
2023. I ingen af scenarierne vil den
falde til under det aktuelle niveau.

Pædagog - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal =overskud af arbejdskraft).

Pædagogerne har hidtil fastholdt beskæftigelsen, men faldende børnetal vil
sandsynligvis reducere pædagogernes
arbejdsmarked i de kommende år.
Samtidig er der tendenser til, at pædagogerne vil bevæge sig ind på nye fagområder som sundhed og ældreområdet
imens folkeskolereformen vil være
anledning for pædagogerne til at søge
en stærkere tilknytning til folkeskolen.
I det alternative scenarie er optaget på
uddannelsen reduceret til niveauet som
i 2008.

1.6.3 Pædagogisk assistent
Fremskrives udbuddet af pædagogiske
assistenter lineært, vil der i 2023 være
et markant overskud. Dette vil medføre
en markant ledighed, idet efterspørgslen ikke forventes at stige tilsvarende.
Undtagelsen hertil er det alternaive
scenarie, hvor præmissen er, at de pædagogiske assistenter overtager 10 % af
de uuddannedes beskæftigelse. I dette
scenarie stiger efterspørgslen markant i
forhold til de øvrige scenarier omend
kun halvt så meget som det forventede
udbud, hvilket gør, at ledigheden i
2023 potentielt vil omfatte halvdelen af
arbejdsstyrken.

Pædagogisk assistent - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal =overskud af arbejdskraft)
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