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Lovsekretariatet 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Medlem af Folketinget Merete Riisager (LA) har den 8. april 2015 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1016 til uddannelses- og forskningsministeren, som hermed besva-

res. 

 

Spørgsmål S 1016: 

 

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at øge optaget på landets fysioterapi-

uddannelser i en situation, hvor der er udsigt til stigende ledighed blandt fysiotera-

peuter? 

 

Begrundelse 

Optaget på landets fysioterapiuddannelser er steget med 45 pct. fra 2008 til 2014. 

Den fulde effekt af denne kraftige vækst i optaget er endnu ikke slået igennem på 

ledigheden blandt fysioterapeuter. Alligevel er ledigheden blandt fysioterapeuter 

steget fra 2 til 5 pct. i perioden. Samtidig viser alle tilgængelige fremskrivninger af 

fysioterapeuternes arbejdsmarked (se f.eks. rapporter fra COWI om fremtidens 

efterspørgsel efter velfærdsuddannede), at der – alene med det aktuelle optag – er 

udsigt til stigende ledighed. Ikke desto mindre har to professionshøjskoler valgt at 

ansøge ministeriet om tilladelse til at øge optaget igen.  

 

Svar: 

 

Dimittendledigheden for fysioterapeuter har over de seneste 10 år ligget systema-

tisk lavere end gennemsnittet for alle de videregående uddannelser. For de seneste 

fire årgange af fysioterapeutdimittender lå bruttoledigheden målt i 4.-7. kvartal 

efter endt uddannelse 5-8 procentpoint under gennemsnittet for de videregående 

uddannelser. 

 

I forbindelse med implementering af den nye dimensioneringsmodel er uddannel-

sesinstitutionerne blevet opfordret til at undersøge mulighederne for at sætte opta-

get op på uddannelser med gode jobudsigter og stor søgning.  

 

I den forbindelse har to professionshøjskoler ansøgt om forhøjet dimensionering på 

uddannelsen til fysioterapeut. Ministeriet har i forlængelse af ansøgningsfristen 

bedt om supplerende oplysninger til brug for behandling af ansøgningerne.  

 

Behandlingen af ansøgningerne er i proces, og institutionerne vil modtage svar, når 

sagsbehandlingen er afsluttet og i god tid inden optag til studiestart. 
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Sofie Carsten Nielsen 


