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FAKTA - Sygeplejersker ansat i private almene praksisser 2002-2013 

 Ud af 9.000 privatansatte autoriserede sygeplejersker, er hver fjerde ansat i almen praksis 

svarende til 2.111 autoriserede sygeplejersker i 2013. Det er en stigning på 1.205 

sygeplejersker siden 2002. 

 Almen praksis aftager en stadig større andel af sygeplejersker i den private sektor, og også 

blandt alle beskæftigede sygeplejersker. 15% af de privatansatte sygeplejersker var ansat i 

almen praksis i 2002, mens andelen steg til 23% i 2013. Væksten er sket i alle regioner. 

 Sygeplejerskeuddannede er den hurtigste voksende uddannelsesgruppe i almen praksis, og er 

steget med 132 % siden 2002, efterfulgt af lægesekretærerne, der er steget med 91 % i samme 

periode. 

 

Autoriserede sygeplejersker ansat i almen praksis er steget 133 % siden 2002  

Antallet af autoriserede sygeplejersker ansat i private almen praksis er steget fra 906 

sygeplejersker i 2002, til 2.111 sygeplejersker i 2013 svarende til en vækst 1.205 sygeplejersker 

eller og en procentvis stigning på 133 % i perioden, se tabel 1. Til sammenligning er antallet 

af sygeplejersker i hele den private sektor steget med 50 % i samme periode, mens væksten 

er på 14 %, hvis vi betragter alle beskæftigede sygeplejersker. 

 

Målt på antallet af autoriserede sygeplejersker, så udgør branchen Alment praktiserende læger 

den største branche for de privatansatte sygeplejersker (se bilagstabel 1). Branchen 

beskæftiger 23% af alle sygeplejersker i den private sektor i 2013, en stigning på 8 

procentpoint i forhold til 2002. 

Tabel 1. Beskæftigede autoriserede sygeplejersker ansat i almen praksis i 2002, 2007 og 2013. 

 
2002 2007 2013 

Udvikling 

2002-2013 

Private almene praktiserende læger1 2 906  1.395  2.111  133% 

Privat ansatte 5.982  7.678  9.000  50% 

   Sygeplejersker i alm. praksis som andel af 

privat sektor 
15% 18% 23%  

Alle beskæftigede  57.837  61.524  65.781  14% 

   Sygeplejersker i alm. praksis som andel af 

alle beskæftigede sygeplejersker 
1,6% 2,3% 3,2%  

1 Ca. 10 sygeplejersker arbejder i almene praksisser, som i de anvendte registre er registeret som hørende under den offentlig 

sektor. Disse er ikke medtaget blandt de 2.111 autoriserede sygeplejersker i almen praksis. 2 111 af de 2.111 autoriserede 

sygeplejersker har gennemført en højere uddannelse end sygeplejerskeuddannelse. Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, 

autorisations-, uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS 

Væksten af autoriserede sygeplejersker hos praktiserende læger sker i alle regioner 

I tabel 2 ser vi, at væksten blandt sygeplejersker i almen praksis er sket i alle regioner. 

Væksten er lavest i region Hovedstaden med en stigning på 40 % i forhold til 2007, mens 

Region Nordjylland og Region Syddanmark modsat har haft de største stigninger på 

henholdsvis 63 % og 64 % i samme periode. 
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I 2013 var der registret knap 40 mio. lægebesøg1 med offentlig tilskud i de almene praksisser. 

Dette tal kan betragtes som aktiviteten/efterspørgslen i almen praksis i 2013. 

 

Sammenholdes dette med antallet af sygeplejersker, svarer det til ca. 19.000 lægebesøg for 

hver sygeplejerske i 2013. Der er klare forskel mellem de 5 regioner. Mens der er en 

sygeplejerske pr. 16.500 lægebesøg i Region Nordjylland, så er tallet knap 20.000 lægebesøg 

pr. sygeplejerske i Region Syddanmark. 

 

Ser vi på antallet af lægebesøg i forhold til alle beskæftigede uanset uddannelsesbaggrund i 

almen praksis, så er der ca. 3.800 lægebesøg pr. ansat i almen praksis i 2013. Bemærk at den 

regionale forskel i aktivitet pr. ansat i almen praksis kan skyldes demografiske forskelle 

mellem regionerne såsom andelen af ældre, befolkningens generelle sundhedstilstand mv. 

Tabel 2. Autoriserede sygeplejersker ansat i almen praksis i 2007 og 2013 fordelt på region. 

Arbejdsstedets 

region 
2007 2013 

Udv. 

2007-

2013 

Antal lægebesøg/ 

kontakt hos alm. prak. 

læge i regionen (2013) 

Lægebesøg pr. 

sygeplejerske i 

regionen (2013) 

Lægebesøg pr. 

ansat i alm. 

praksis (2013) 

Region Hovedstaden 430 601 40% 11.532.470 19.189 3.954 

Region Sjælland 226 330 46% 6.013.555 18.223 4.085 

Region Syddanmark 273 447 64% 8.873.080 19.850 3.811 

Region Midtjylland 314 486 55% 9.045.998 18.613 3.659 

Region Nordjylland 152 247 63% 4.093.563 16.573 3.668 

Total 1.395 2.111 51% 39.558.666 18.739 3.839 

Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, autorisations-, uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS, DST.dk 
 

Sygeplejersker er den hurtigst voksende uddannelsesgruppe i almen praksis 

Sygeplejersker er den uddannelsesgruppe, der siden 2002 har haft den kraftigste vækst i de 

almene praksisser med en vækst på 132 %2, efterfulgt af lægesekretærerne, der er vokse 91 %, 

se tabel 5. 

 

Stigningen i antallet af lægesekretær og til deles også sygeplejerskernes kan i høj grad hænge 

sammen med fald hos både de kontor uddannede og de ufaglærte, dvs. substitutioner 

mellem personalegrupper i praksis. Se uddannelsesfordeling i praksisser fordelt på region i 

bilagstabel 2. 

 
Tabel 5. Fordeling af faggrupper på almen praksis (højeste fuldførte uddannelse) 

 2002 2007 2013 Udv. 2002-2013 

Læger (kandidater + PhD)   3.656    3.957      4.334  19% 

Sygeplejersker1      861    1.300      2.000  132% 

Lægesekretær      281       381         538  91% 

Kontor, all round      518       471         300  -42% 

Øvrige MVU'er      404       433         518  28% 

Øvrige faggrupper inkl ukendte 

og ufaglærte 

  3.011    2.739      2.615  -13% 

I alt  8.731   9.281   10.305  18% 
1Tallet afviger fra de øvrige tabeller, da vi ser på de autoriserede sygeplejerskers højst fuldførte uddannelse. 

Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, autorisations-, uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS 

                                                      
1 Lægebesøg dækker over konsultationer, telefonkonsultationer, e-mail konsultationer, sygebesøg mv. i dag- og vagttid   
2Tallet afviger fra de øvrige tabeller, da vi ser på de autoriserede sygeplejerskers højst fuldførte uddannelse 
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BILAG 

Tabel 1. Sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i den private sektor og deres branchetilhør 

fordelt på de 5 hyppigste brancher i 2002, 2007 og 2013. 

Top 5 brancher - Privat 2002 2007 2013 

5 Hyppigste brancher (2013) 2.717 3.848 4.142 

Alment praktiserende læger 906 1.395 2.111 

Praktiserende speciallæger 369 487 644 

Hospitaler 234 281 558 

Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 420 485 459 

Vikarbureauer 788 1.200 370 

Andre brancher 3.265 3.830 4.858 

I alt 5.982 7.678 9.000 

Anm.: Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, autorisations-, uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS 

 

Tabel 2. Uddannelsesfordeling i almen praksis fordelt på region, højst fuldførte uddannelse, 2013 

 Arbejdsstedsregion - 2013 I alt 

Højst fuldførte uddannelse 
Hoved-

staden 
Sjælland 

Syd-

danmark 

Midt-

jylland 

Nord-

jylland 
Andel Antal 

Læger (kandidater + PhD) 46% 41% 42% 41% 34% 42% 4.334 

Sygeplejersker 19% 21% 18% 19% 22% 19% 2.000 

Lægesekretær 3% 6% 7% 5% 9% 5% 538 

Kontor, all round 2% 4% 3% 3% 3% 3% 300 

Øvrige MVU'er 6% 5% 5% 5% 5% 5% 518 

Øvrige faggrupper inkl ukendte 

og ufaglærte 
25% 23% 25% 27% 28% 25% 2.615 

I alt 2.917 1.472 2.328 2.472 1.116 100% 10.305 

Anm.: Der kan forekomme afrundinger i udregningen af procenterne. Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, autorisations-, 

uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS 
 

Tabel 3. sygeplejersker ansat i alment praksis og øvrige sygeplejersker 2013.  

 
Sygeplejersker i 

alment praksis 

Sygeplejersker i 

øvrige brancher 

I alt 2.111 63.670 

Beskæftigelsesregion   

   Hovedstaden 601 20.953 

   Sjælland 330 8.021 

   Syddanmark 447 13.304 

   Midtjylland 486 14.671 

   Nordjylland 247 6.715 

Aldersgruppe   

   <40 år 343 21.453 

   40-49 år 908 17.675 

   50-59 år 708 18.831 

   60+ år 152 5.711 

   Aldersgennemsnit 47,8 år 45,1 år 

Hjemmeboende børn   

   Ja 1.526 38.039 

   Nej 585 25.631 

Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, autorisations-, uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS 


