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NOTAT Sygeplejerskers hovedbeskæftigelse i den 
private sektor 2009 - 2021 
 
Hovedresultater  

 Godt 12.000 sygeplejersker svarende til hver 6. beskæftigede sygeplejerske har 
hovedbeskæftigelse i den private sektor i 2021.  

 Den hyppigste branche i den private sektor er ”Alment praktiserende læger”, som 
beskæftiger 21% af samtlige sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i privat sektor i 2021.  

 De private hospitaler aftager til sammenligning kun 6% af samtlige sygeplejersker med 
hovedbeskæftigelse i privat sektor og 1% af alle beskæftigede sygeplejersker i 2021. 

 I den offentlige sektor er næsten alle sygeplejersker (96 %) beskæftiget inden for 
sygeplejefaget. I den private sektor gælder det kun halvdelen af sygeplejerskerne.  

 
En ud af seks sygeplejersker er ansat i den private sektor i 2021 
16% af samtlige beskæftigede sygeplejerskerne har deres hovedbeskæftigelse i den private sektor i 
2021, se tabel 1. Dette svarer til 12.027 sygeplejersker. Andelen har ligget stabilt siden 2009, hvor 
15% til 16% af sygeplejerskerne var beskæftiget i den private sektor. 
 
Den vækst, der er sket for antallet af beskæftigede sygeplejersker fra 2009 til 2021 er forholdsvis 
ligeligt fordelt mellem den offentlige sektor og den private. I perioden 2009-2021 er antallet af 
sygeplejersker i den private sektor steget med 19%, mens antallet i den offentlige sektor er steget 
med 17%. 
 
Isoleret set for perioden 2019-2021, er antallet af sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i den 
private sektor steget med 1%, som svarer til væksten i den offentlige sektor.  

Tabel 1. Sygeplejerskers hovedbeskæftigelse fordelt på sektor. 2009-2021 

Beskæftigede 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Vækst  

2009-21  
Vækst  

2020-21  
Offentlig 52.784 54.903 56.032 57.818 59.137 60.545 61.778 17% 1% 
Privat1 10.073 9.498 9.614 9.886 10.597 11.456 12.027 19% 1% 
I alt 62.857 64.401 65.646 67.704 69.734 72.001 73.805 17% 1% 
Andel 
privatansatte 16% 15% 15% 15% 15% 16% 16%   

1 Inkl. private non-profit organisationer og offentlige selskaber.  
2 Offentlig virksomhed (kvasi-selskaber) eller ukendt sektortilknytning.  
Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, autorisations-, uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS. 

 
39% flere sygeplejersker ansat hos alment praktiserende læger fra 2009 til 2021 
I tabel 2 nedenfor ses udviklingen af de 5 hyppigste brancher i 2021 for sygeplejersker med 
hovedbeskæftigelse i den private sektor for årene 2009, 2020 og 2021. Til sammenligning er en 
tilsvarende tabel for sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i den offentlige sektor inkluderet for de 
samme år (se tabel 3).  
 
Sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i den private sektor er fordelt på en lang række forskellige 
brancher. Således dækker de 5 hyppigste brancher i 2021 kun 41 % af alle sygeplejersker med 
hovedbeskæftigelse i den private sektor, jf. tabel 2. Til sammenligning dækker de 5 hyppigste 
brancher i den offentlige sektor 91 % af alle sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i den offentlige 
sektor (tabel 3), hvoraf hospitalerne alene aftager 2 ud af 3 sygeplejersker i den offentlige sektor. 



671 af sygeplejerskerne med hovedbeskæftigelse i den private sektor er ansat på privathospitalerne, 
hvilket er den 4. hyppigste branche blandt de privatansatte sygeplejersker i 2021. Antallet af 
sygeplejersker med hovedbeskæftigelse på privathospitalerne er faldet med 14% siden 2009, men er 
dog begyndt at stige igen i senere år. Sygeplejerskerne på privathospitalerne udgør 6% af alle 
sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i den private sektor i 2021, og 1% blandt alle sygeplejersker 
i beskæftigelse.   
 
Alment praktiserende læger, der er den største private branche og som beskæftiger 21% af de 
privatansatte sygeplejersker, har i perioden 2009-2021 haft en vækst på 39%. 
 
Andelen af sygeplejersker beskæftiget i vikarbureauerne er faldet fra at udgøre 12% i 2009 til kun at 
udgøre 5% i 2021. Det er et fald i antallet på 48%. Dette notat ser kun på sygeplejerskernes primære 
job, og dermed ikke på evt. bibeskæftigelse, hvor især vikarbureauer er populære blandt 
sygeplejersker.  

Tabel 2. Autoriserede sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i den private sektor og deres 
branchetilhør fordelt på de 5 hyppigste brancher i 2009, 2020 og 2021. 

 
2009 2020 2021 Udv. 

09-21  Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
5 Hyppigste brancher (2021) 4.881 48% 4.940 41% 4.965 41% 2% 

Alment praktiserende læger* 1.775 18% 2.406 20% 2.474 21% 39% 
Praktiserende speciallæger 607 6% 755 6% 763 6% 26% 
Hospitaler 782 8% 657 6% 671 6% -14% 
Vikarbureauer 1.171 12% 657 6% 608 5% -48% 
Engroshandel med medicinalvarer og 

sygeplejeartikler 546 5% 465 4% 449 4% -18% 
Andre brancher 5.192 52% 6.973 59% 7.062 59% 36% 
I alt 10.073 100% 11.913 100% 12027 100% 19% 

* Tallene omfatter autoriserede sygeplejersker inkl. sygeplejersker med videreuddannelse. Godt 100 sygeplejersker har en 
videreuddannelse i medicin og er i beskæftigelse i almen og specialpraksisser. Disse må formodes at arbejde som læge og 
ikke som sygeplejerske på disse arbejdssteder. 
Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, autorisations-, uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS 
 
Tabel 3. Sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i offentlige sektor og deres branchetilhør fordelt 
på de 5 hyppigste brancher i 2009, 2020 og 2021. 

Beskæftigede  
2009 2020 2021 Udv.  

09-21 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 
5 Hyppigste brancher (2019)  48.132 91% 55.276 91% 55.934 91% 16% 

Hospitaler 36.025 68% 39.199 64% 39.920 65% 11% 
Plejehjem, sundhedsygpl., 

hjemmesygepl. og jordemødre mv. 1 10.497 20% 11.192 18% 11.102 18% 6% 
Hjemmehjælp 1.368 3% 3.099 5% 3.060 5% 124% 
Institutionsophold med sygepl. i.a.n.  229 0% 926 2% 949 2% 314% 
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.  13 0% 860 1% 903 1% - 

Andre brancher 4.652 9% 5.739 9% 5.844 9% 26% 
I alt 52.784 100% 61.015 100% 61.778 100% 17% 

Anm.: 1Plejehjem og Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre er kategoriseret som to adskilte brancher, men det 
vurderes at der vil være en vis grad af overlap, da de to brancher dækker over mange af de samme opgaver (pleje og omsorg 
af unge og ældre i kommunalt regi). 
Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik, autorisations-, uddannelses-, elev- og kvalifikationsregisteret og RAS 
  



Kun halvdelen af sygeplejersker i den private sektor arbejder inden for sygeplejefaget 
I tabel 4 ses andelen af sygeplejersker ansat inden for sygeplejefaget fordelt på sektor. Det ses at 
96% af sygeplejerskerne med hovedbeskæftigelse i den offentlige sektor i 2021, arbejder i brancher 
inden for faget.  
 
For sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i den private sektor er det derimod kun 51%, der 
arbejder inden for faget. Samlet har 89% af alle beskæftigede sygeplejersker hovedbeskæftigelse 
inden for sygeplejefaget i 2021. 
 
Tabel 4. Sektor- og fag-tilknytning 2009-2021 

Sektor Fagtilknytning 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Vækst  

2009-21  

Offentlig 

Inden for faget 50978 53027 54112 55665 57066 58396 59381 16% 
Uden for faget 1806 1876 1920 2153 2071 2149 2397 33% 
Andel inden for 
faget 

97% 97% 97% 96% 96% 96% 96%   

Privat 

Inden for faget 5305 4861 4867 4948 5303 5792 6093 15% 
Uden for faget 4768 4637 4747 4938 5294 5664 5934 24% 
Andel inden for 
faget 

53% 51% 51% 50% 50% 51% 51%   

I alt1 

Inden for faget 56283 57888 58979 60613 62369 64188 65474 16% 
Uden for faget 6574 6513 6667 7091 7365 7813 8331 27% 
Andel inden for 
faget 

90% 90% 90% 90% 89% 89% 89%   

1Inkl. gruppen ansat i sektoren ”Øvrige”. Kilde: Særkørsel på Danmarks Statistik. 


