
     

  

Danish University Colleges

Dimittendundersøgelse af seks professionsuddannelser ved University College Vest

registerundersøgelse af studerende dimitteret i årerne 2003 - 2006

Enevoldsen, Jørn Henrik

Publication date:
2008

Document Version
Tidlig version også kaldet pre-print

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Enevoldsen, J. H. (2008). Dimittendundersøgelse af seks professionsuddannelser ved University College Vest:
registerundersøgelse af studerende dimitteret i årerne 2003 - 2006. EKD-enheden University College Vest.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/0fca6e03-0ae9-4e88-9dbc-4719a03b3394


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimittendundersøgelse  
af seks professionsuddannelser  

ved University College Vest 
 
 

Registerundersøgelse af studerende dimitteret i årene 2003 – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKD/Jørn Henrik Enevoldsen  
September 2008. 
 

 1 



 
 
Indholdsfortegnelse 
 
 
 

1. Indledning…………………………………………………………………..3 
 

2. Undersøgelsens resultater i hovedtræk……………………………………..3 
 

3. Metode………………………………………………………………………4 
 

4. Registerundersøgelsens resultater…………………………………………..5 
 

a. Køn………………………………………………………………….5 
 

b. Alder………………………………………………………………..6 
 

c. Mobilitet…………………………………………………………….6 
 

d. Arbejdssektor………………………………………………………..8 
 

e. Tilknytning til arbejdsmarkedet………………………………….…8 
 

f. Arbejdsfunktion……………………………………………………..9 
 

5. Konklusion………………………………………………………………….10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



 
1. Indledning 
 
Professionshøjskolen University College Vests (UC Vest) ledelse har besluttet at gennemføre 
løbende undersøgelser af dimitterede studerende. Disse undersøgelser består af 2 typer. For det 
første spørgeskemaundersøgelser af studerende, der står for at skulle afslutte deres studie på de 
ordinære uddannelser 12 For det andet af registerundersøgelser af studerende, der har dimitteret fra 
de uddannelserne.   
 
Denne undersøgelse er en registerundersøgelse af studerende, der har dimitteret fra socialrådgiver- 
uddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, lærer- 
uddannelsen og pædagoguddannelsen ved University College Vest i årene 2003-2006. 
 
Formålet med denne undersøgelse er at bidrage til en kvalificeret vurdering af de færdiguddannedes 
beskæftigelsesmæssige situation i en årrække efter dimissionen samt uddannelsernes regionale 
forankring. Formålet er endvidere at bidrage til at identificere eventuelle indsatsområder for UC 
Vest. 
 
Målet med undersøgelsen er at belyse følgende spørgsmål: 
 

- Hvordan fordeler den geografiske efterspørgsel efter de færdiguddannede fra UC Vest sig? 
- Er de færdiguddannede i beskæftigelse – inden for professionen? 
- I hvilke sektorer opnår de færdiguddannede beskæftigelse? 
- Er der grupper af færdiguddannede som udskiller sig og giver dette anledning til en 

yderligere indsats? 
 
 
 
 
2. Undersøgelsens resultater i hovedtræk 
 
Undersøgelsen er en registerundersøgelse, der bygger på data fra Danmarks Statistik over 2250 
studerende, der har dimitteret fra sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, 
ergoterapeutuddannelsen, pædagog-uddannelsen, læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen i 
årene fra og med 2003 til og med 2006. 
 
Undersøgelsen viser i hovedtræk følgende: 
 
• Efterspørgslen efter de færdiguddannede fra UC Vest er i hovedsagen regional: 82,4% af de  
   beskæftigede færdiguddannede arbejder i Sydjylland (den jyske del af region Syddanmark) 
 
• De færdiguddannede er i beskæftigelse. Kun 2,5% er arbejdsløse eller uden for arbejdsmarkedet 
 
• De færdiguddannede er i beskæftigelse inden for deres uddannelsesområde. Kun 4,3% er i  
  beskæftigelse inden for andre arbejdsfunktioner. 

1 1 Dimittendundersøgelse ved fem professionsuddannelser i University Colleges Vest Dimission januar 2008. 
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• De færdiguddannede er fortrinsvis beskæftigede i den offentlige sektor. De færdiguddannede fra  
  det sundhedsfaglige område, specielt fysioterapeuterne, har den største andel beskæftiget inden for  
  den private sektor.  
 
• Undersøgelsen har ikke været i stand til at identificere grupper af færdiguddannede, som udskiller 
sig negativt med hensyn til tilknytning til arbejdsmarkedet.  Der er ingen nævneværdig forskel på 
mænd og kvinder mht. arbejdsløshed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er bemærkelses-
værdigt, at de ældre studerende ligeledes har beskæftigelse i samme omfang som de yngre. 
 
• Set fra et UC Vest perspektiv er der enkelte uddannelser, der har en speciel position. Specielt for 
fysioterapeutuddannelsen er efterspørgslen efter både uddannelse og uddannet arbejdskraft fordelt 
bredere nationalt og rækker i højere grad end de andre uddannelser også ud over Danmark. 
Ligeledes er efterspørgslen af de færdiguddannede fra fysioterapeutuddannelsen bredere fordelt på 
forskellige offentlige og private sektorer.  
 
 
 
3. Metode 
 
 
Denne undersøgelse er en registerundersøgelse. Data fra alle studerende, der er færdiguddannede fra 
sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, pædagog-
uddannelsen, læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen i årene fra og med 2003 til og med 
2006, er med i undersøgelsen. Denne bygger på data fra Danmarks Statistik. Det er for alle 
uddannelser Danmarks Statistiks opgørelser over de færdiguddannede, der er grundlaget for 
undersøgelsen. Bortset fra Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg, hvor de anvendte CPR-numre er 
afstemt med uddannelsen. 
De færdiguddannede er udvalgte fra årerne 2003 – 2006, det er de fire sidste år, Danmarks Statistik 
har data fra. 
 
Grundlaget for en registerundersøgelse er, at denne omfatter alle færdiguddannede for perioden, til 
gengæld er det kun muligt at anvende de variable, Danmarks Statistik på forhånd har registreret.  
Udtrækket fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) omfatter 2250 personer med 
arbejdstilknytning pr. november 2006 og omfatter følgende variable: 
 

- Bopælsregion (med yderlig opdeling af Syddanmark) 
- Arbejdsstedsregion for de beskæftigede (med yderlig opdeling af Syddanmark) 
- Sektor (kommune, amt, stat, privat) 
- Alder pr. 1.1 2007 
- Køn pr. 1.1. 2007 
- Uddannelserne (Sygeplejerske, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Pædagog, Lærer og 

Socialrådgiver) 
- Afslutningsår – angivet som kalenderår 
- Socioøkonomisk status – 13-gruppering 
- Arbejdsfunktion - udvalgte discokoder og en restgruppe 
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Arbejdstedsregion og bopælsregion følger den sædvanlige opdeling  i fem regioner, bortset fra at 
Region Syddanmark er blevet yderligere opdelt i Region Syddanmark Vest, der omfatter den jyske 
del af Region Syddanmark, og Region Syddanmark Øst, der omfatter den fynske del af  regionen. 
Begrundelsen for denne opdeling er at undersøge UC Vest tilknytning til den fynske del af Region 
Syddanmark. 
Under sektor er amterne medtaget, fordi de stadig var en fungerende administrativ enhed i perioden. 
 
Med hensyn til de færdiguddannedes opdeling i arbejdsfunktion er anvendt Danmarks Statistiks 
opdeling: DISCOLØN. Denne indeholder flere hundrede betegnelser over arbejdsfunktioner. De 
arbejdsfunktioner, der beskriver de 6 uddannelser er udvalgt og samlet i grupper, som det fremgår 
af tabel 7.  
De 89 færdiguddannede, der i tabel 7 er samlet i kategorien: Andre arbejdsfunktioner, er en 
restgruppe. Denne restgruppe er samlet af arbejdsfunktioner, der ikke direkte relaterer sig til de seks 
uddannelser. Denne gruppe er en sammensat størrelse. Der er maksimalt 3 færdiguddannede under 
de enkelte arbejdsfunktioner, der er samlet i kategorien: Andre arbejdsfunktioner.  
 
 
 
4. Undersøgelsens resultater 
 
Populationens sammensætning 
 
a. Køn 
 
Tabel 1 viser, at det overvejende flertal (83,9%) af de færdiguddannede fra alle seks 
professionsuddannelser er kvinder. Der er imidlertid store forskelle på den kønsmæssige 
sammensætning på de seks uddannelser. De sygeplejerskeuddannede har den største andel af 
kvinder (97,2%) efterfulgt af socialrådgiverne med 92,6 % kvinder. Fysioterapeuterne og lærerne 
har den største andel af mænd på henholdsvis 28,1 og 27%. 
 
Tabel 1. Den procentvise fordeling af mænd og kvinder på de seks professionsuddannelser 
 
  Uddannelse Kvinder Mænd 
Sygeplejerskeuddannelsen 97,2 2,8 
Fysioterapeutuddannelsen 71,9 28,1 
Ergoterapeutuddannelsen 87,5 12,5 
Pædagoguddannelsen 84,6 15,4 
Læreruddannelsen 73 27 
Socialrådgiveruddannelsen 92,6 7,4 
Gennemsnit for alle 6 uddannelser 83,9 16,1 
Antal personer der indgår i procentfordelingen : 2250 
 
Kønsfordelingen er, samlet set for de seks uddannelser, rimeligt konstant. Hvis man underopdeler 
de færdiguddannede, efter hvilket år de er blevet færdiguddannet, har kønsfordelingen mellem de 
enkelte årgange i perioden et udsving på kun 3 procentpoint. 
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b. Alder 
 
Aldersmæssigt er der stor forskel mellem de færdiguddannede fra de enkelte uddannelser. Samlet 
set er 58,4% af de færdiguddannede 30 år eller yngre. Dette tal varierer dog fra 81,7% af 
fysioterapeuterne til 44,8% af socialrådgiverne i kategorien 30 år eller yngre.  
 
 
Tabel 2. Den procentvise aldersfordeling på de seks professionsuddannelser 
 
Uddannelse 20-25 år 26-30 år 31-35 år 36-40 år 41 år → I alt 
Sygeplejerskeuddannelsen 15,4 59,1 12,9 5,2 7,3 99.9 
Fysioterapeutuddannelsen 11,6 70,1 12,1 5,4 0,9 100,1 
Ergoterapeutuddannelsen 8 56,3 13,4 6,3 16,1 100,1 
Pædagoguddannelsen 7,5 44,1 19,7 12,5 16,3 100,1 
Læreruddannelsen 9,8 46,8 16,7 11,2 15,6 100,2 
Socialrådgiveruddannelsen 8,9 35,9 12,6 8 34,7 100,1 
Gennemsnit for alle udd. 9,8 48,6 16,1 9,6 16,1 100,2 
Antal personer der indgår i procentfordelingen : 2246. 
På grund af oprunding af decimaltal kan I alt kategorien afvige fra 100. 
 
34,7% af socialrådgiverne i populationen er 41 år eller ældre. Det samme gælder kun for 0,9% af de 
færdiguddannede fysioterapeuter.  
 
Tallene fra Danmarks Statistik giver ikke mulighed for en yderligere beskrivelse af forskellen 
mellem de to grupper. En mulig del forklaring er, at der er en større andel af revalidender på 
Socialrådgiveruddannelsen. Det er desværre ikke muligt at opgøre andelen af revalidender for 
årgangene 2003-2006. Men hvis man sammenligner med de socialrådgiverstuderende på 
uddannelsen pr. 31.05.08, er der her en andel på 38,9% revalidender med en gennemsnitalder på 
38,3 år. Dette vil sandsynligvis også gælde for deltagerne i registerundersøgelsen.  
Bag den aldersmæssige forskel gemmer der sig efter al sandsynlighed en forskel i den sociale 
sammensætning af de forskellige uddannelsers dimittender. En større andel af de dimitterede fra 
Socialrådgiveruddannelsen være i en anden livsfase, hvor de f.eks. har fuldført uddannelse nummer 
to. 
 
 
c. De færdiguddannedes mobilitet  
 
Spørgsmålet er, om de færdiguddannede fra UC Vest er med til at opfylde et regionalt 
arbejdsmarkedsbehov, eller om de færdiguddannede arbejdsmæssigt har en mere national placering 
eller måske international placering. 
 
Tallene i Tabel 3 er over de færdiguddannede, der er i beskæftigelse i Danmark. Af de 2250 
færdiguddannede i perioden 2003 – 2006 er 63 ikke en del af befolkningen pr. 1/1 2007. Det svarer 
til en andel af samtlige færdiguddannede på 2,8%. Det er ikke muligt, at se hvor disse personer 
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kommer fra eller hvor de opholder sig. Vi ved dog fra spørgeundersøgelser af dimitterede 
studerende at ca. 10% af disse ( i januar 2008) ikke kommer fra Danmark men fortrinsvis fra Norge 
og Færøerne. 3 Et kvalificeret gæt vil være, at en stor del af de 63 personer, der ikke er en del af 
befolkningen, er vendt tilbage til deres hjemlande. Dette kan sandsynliggøres ved, at det er 
Fysioterapeutuddannelsen, der ifølge tidligere refererede undersøgelse, har langt den største andel 
af udenlandske studerende. Den samme tendens gør sig derfor også gældende for de 
færdiguddannede fysioterapeuter.  13,8% af samtlige færdiguddannede fysioterapeuter opholder sig 
ikke i Danmark per 1/1 2007. 
 
For UC Vest er billedet samlet set entydigt: 82,4% af de beskæftigede færdiguddannede arbejder i 
Syddanmark Vest (dvs. i den jyske del af region Syddanmark)  
Alle uddannelsers færdiguddannede er udsat for en udbredt regional efterspørgsel. 
Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen ligger her i top med tæt på 
90%, der arbejder i Syddanmark Vest. Nederst ligger Fysioterapeutuddannelsen med 68,3% og 
Socialrådgiveruddannelsen med 62,8 %. 23,9 af de beskæftigede socialrådgivere arbejder dog i 
Midtjylland.  
 
Tabel 3. De færdiguddannedes arbejdssted. Uddannelsernes procentvise fordeling på regioner. 
 
Uddannelse Hoved- 

staden 
Sjælland Syd dk. 

Vest 
Syd dk. 
Øst 

Midt- 
jylland 

Nord- 
jylland 

I alt 

Sygeplejerskeuddannelsen 2,9 0,7 87,5 1,8 5,9 1.1 99,9 
Fysioterapeutuddannelsen 11,5 3,8 68,3 3,3 11,5 1,6 100 
Ergoterapeutuddannelsen 3,2 3,2 78,1 5,2 9,4 1 100.1 
Pædagoguddannelsen 2,6 0,3 88,6 0,9 6,7 1 100,1 
Læreruddannelsen 0,9 0,5 89 1,4 7,3 0,9 100 
Socialrådgiveruddannelsen 7,1 1 62,8 2,6 23,9 2.6 100 
Gennemsnit for alle udd. 3,8 0,9 82,4 1,8 9,8 1,3 100 
1.Procenttallet er beregnet ud fra antallet af færdiguddannede i beskæftigelse i Danmark i alt 2079. 
2. På grund af oprunding af decimaltal kan I alt kategorien afvige fra 100. 
 
I samtlige regioner bortset fra Syddanmark Vest er beskæftigelsen hos de færdiguddannede 
socialrådgivere og fysioterapeuter højere end gennemsnittet for UC Vest. Det ser ud til, at de to 
uddannelser, i højere grad end resten af UC Vest, uddannelsesmæssigt er i en konkurrencesituation 
med andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner.   
 
 
De færdiguddannedes mobilitet kan også belyse ved hjælp af deres bopæl.  
83,4% af de færdiguddannede, der er bosat i Danmark, er bosat i Syddanmark Vest. Altså en 
procentpoint flere end der arbejder i regionen. Det skyldes ikke, at andelen af arbejdsløse og 
personer uden for arbejdsmarkedet er større i regionen end i resten af landet. Bortset fra 
ergoterapeuterne, hvor forskellen mellem de 78,1% der har arbejdssted i Syddanmark Vest og de 
87,7% der har bopæl i området, for størstedelens vedkommende kan forklares med,. at alle de 
arbejdsløse ergoterapeuter (der ikke er medregnet i tabel 3) er bosat i Syddanmark Vest. 
 
 
 

3 Dimittendundersøgelse ved fem professionsuddannelser i University Colleges Vest Dimission januar 2008. 
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Tabel 4. De færdiguddannedes bopæl. Procentvist fordelt på regioner/områder. 
 
Uddannelse Hoved- 

staden 
Sjælland Syd dk. 

Vest 
Syd dk. 
Øst 

Midt- 
jylland 

Nord- 
jylland 

I alt 

Sygeplejerskeuddannelsen 2,8 1,9 87,7 1,9 4,7 0,9 99,9 
Fysioterapeutuddannelsen 9,8 3,6 69,1 6,2 10,3 1 100 
Ergoterapeutuddannelsen 2,8 1,9 87,7 1,9 4,7 0,9 99,9 
Pædagoguddannelsen 1,9 0,4 89,2 1,1 5,9 1,6 100,1 
Læreruddannelsen 1,3 0,4 88,7 1,3 7,1 1.1 99,9 
Socialrådgiveruddannelsen 7,1 0,6 65,4 2,2 22,5 2,2 100 
Gennemsnit for alle udd. 3,4 0,8 83,4 1,9 9,1 1,4 100 
1. Både beskæftigede og ikke beskæftigede personer indgår i tabellen i alt 2187. 
2. På grund af oprunding af decimaltal kan I alt kategorien afvige fra 100 
 
Alt i alt er der tale om, at de færdiguddannede har en kraftig regional forankring. Denne regionale 
forankring indbefatter ikke Fyn (Region Syddanmark Øst) Det er slående, både hvad angår 
arbejdssted og bopæl, hvor lille en forankring UC Vests færdiguddannede har i denne del af Region 
Syddanmark.  
 
 
d. I hvilken sektor arbejder de færdiguddannede? 
 
Hovedparten af de færdiguddannede arbejder inden for den offentlige sektor. For alle uddannelserne 
handler det om en andel på 92,1%. Fysioterapeuterne skiller sig ud ved at mere end en tredjedel 
arbejder i den private sektor mod kun 2% af lærerne i undersøgelsen. Hvor alle uddannelserne har 
en sektor, hvor mere end halvdelen af de færdiguddannede er beskæftigede, er fysioterapeuternes 
beskæftigelse mere jævnt fordelt over de forskellige arbejdssektorer.  
 
 
Tabel 5. De færdiguddannedes fordeling på arbejdssektor. Opgjort i procent. 
 
Uddannelse Stat Amter Kommune Anden 

offentlig 
Privat 
sektor 

I alt 

Sygeplejerskeuddannelsen 0 74,6 18,4 0 7 100 
Fysioterapeutuddannelsen 1,1 36,6 25,1 0,5 36,6 99,9 
Ergoterapeutuddannelsen 1 35,4 53,1 0 10,4 99,9 
Pædagoguddannelsen 1,3 26 67,2 0,2 5,2 99,9 
Læreruddannelsen 12,3 3,7 82 0 2 100 
Socialrådgiveruddannelsen 4,5 9,7 79 1 5,9 100 
Gennemsnit for alle udd. 3,9 26,6 61,3 0,3 7,9 99,9 
1. Amterne indgår i tabellen, da de stadig eksisterede i perioden 2003 – 2006.  
2. Procentfordelingen bygger på antallet af færdiguddannede i beskæftigelse i Danmark i alt 2079. 
3. På grund af oprunding af decimaltal kan I alt kategorien afvige fra 100. 
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e. De færdiguddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Hvis man tager udgangspunkt i alle de færdiguddannede, er 95% af disse i arbejde på 
opgørelsestidspunktet. 2.4% er midlertidigt uden for arbejdsmarkedet typisk på barselsorlov. 1.6% 
er arbejdsløse og 0.9% er uden for arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er altså generelt i top og meget 
få er uden for arbejdsmarkedet. 
Med hensyn til arbejdsløshed topper ergoterapeuterne med 5,6% men sygeplejerskerne  ligger i 
bunden med 0,4%, 
I forhold til placering uden for arbejdsmarkedet har pædagogerne en andel på 1,1% mens ingen 
ergoterapeuter kan placeres i denne kategori.  
 
 
Tabel 6. De færdiguddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgjort i procent. 
 
Tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

Syge- 
plejerske 

Fysio- 
terapeut 

Ergo- 
terapeut 

Pædagog Lærer Social- 
rådgiver 

Gennemsnit 

Selvstændige 0 11,9 0 0,2 0,4 0 1,2 
Topledere 0 0,5 0 0,5 0 0 0,2 
Lønmodtagere 98,6 82 90,6 92,7 96,7 95,4 93,6 
Midlertidigt uden for 
arbejdsmarkedet 

0,7 2,6 3,8 3,6 0,9 2,5 2,4 

Arbejdsløse 0,4 2,1 5,6 1,9 1,1 1,2 1,6 
Uden for arbejds- 
markedet i øvrigt 

0,4 1 0 1,1 0,9 0,9 0,9 

I alt 100,1 100,1 100 100 100 100 99.9 
 
1.  Tilknytning til arbejdsmarkedet er opgjort pr. november 2006. 
2.  De færdiguddannede, der har forladt Danmark, er udeladt. Procentopgørelsen er derfor 
     foretaget ud fra 2187 personer. 
3.  På grund af oprunding af decimaltal kan I alt kategorien afvige fra 100. 
 
1,7% af kvinderne er arbejdsløse mod 1,2% af mændene. Til gengæld er 0,8% af kvinderne uden for 
arbejdsmarkedet mod 1,2% af mændene. Der er altså inden nævneværdig sammenhæng mellem køn 
og arbejdsløshed blandt de nyuddannede. 
 
Er der en sammenhæng mellem alder og tilknytning til arbejdsmarkedet for 
undersøgelsespopulationen? Det er der ikke: 2,5% af de 41-årige og ældre er enten arbejdsløse eller 
uden for arbejdsstyrken, det er den samme andel som den 26-30-årige. De ældre studerende, der 
færdiggør uddannelsen, har altså samme beskæftigelsesmulighed som de yngre. 
 
 
f. Arbejdsfunktion: Beskæftigelse inden for faget? 
 
Det er naturligvis også af interesse, ikke alene om de færdiguddannede er i beskæftigelse, men også 
om de er i beskæftigelse inden for deres fag.  
Her er der grund til at fortolke tallene med forsigtighed. En socialrådgiver, der er anført som at 
arbejde som pædagog, kan i virkeligheden arbejde som socialrådgiver på en pædagogisk 
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døgninstitution. Ligesom en fysioterapeut, der er anført som at arbejde med undervisning, typisk vil 
undervise i fysioterapi. 
Det er derfor kategorien: Andet arbejde, som har størst interesse. Her er i alt 89 personer: 4,3% af 
de beskæftigede i Danmark placeret.  
7,1% af de færdiguddannede socialrådgivere placeret er placeret her. Fysioterapeuter og 
ergoterapeuter følger tæt efter med henholdsvis 6,6% og 6,3% placeret i kategorien. 
Sygeplejerskerne har fortrinsvis arbejde indenfor professionen - kun 1,1% er placeret i kategorien: 
Andre arbejdsfunktioner.  
 
 
Tabel 7. De færdiguddannedes arbejdsfunktion. Opgjort i procent. 
 
Arbejdsfunktion Syge- 

plejerske 
Fysio- 
terapeut 

Ergo- 
terapeut 

Pædagog Lærer Social- 
rådgiver 

Gennemsnit 

Selvstændig 0 12,6 0 0,3 0,5 0 1,3 
Undervisning 0 1,1 1 0,9 93,4 0,3  
Sygeplejerske 98,5 0 0 0 0 0  
Fysioterapeut 0 78,1 1 0,1 0 0  
Ergoterapeut 0 1,1 84,4 0 0 0  
Børnehaveklasse 0 0 0 0,9 0,2 0 0,4 
Pædagog 0,4 0,5 7,3 93,6 2,5 1,6  
Socialrådgiver 0 0 0 0,3 0 90,9  
Andre 
arbejdsfunktioner 

1,1 6,6 6,3 4 3,4 7,1 4,3% 

I alt 100 100 100 100,1 100 99.9  
1. Antallet af personer, der indgår i tabellen i alt 2079, adskiller sig fra tabel 5, da personer uden 
for arbejdsmarkedet ikke er medtaget. Derfor adskiller andelen af f.eks. selvstændige 
fysioterapeuter sig fra tabel 6. 
2. På grund af oprunding af decimaltal kan I alt kategorien afvige fra 100. 
 
Det er svært at vurdere dette resultat. På den ene side kan det være en styrke, at en uddannelse er 
anvendelig uden for dens traditionelle beskæftigelsesområde. På den anden side er det en svaghed 
for uddannelsen, hvis en gruppe af færdiguddannede ikke bruger kompetencer fra deres uddannelse 
i deres nuværende beskæftigelse. Det vil kræve en nærmere analyse at undersøge hvilke 
arbejdsfunktioner, de placerede i kategorien: ”Andre arbejdsfunktioner” anvender, og i hvor høj 
grad de færdiguddannede i denne kategori anvender kompetencer fra deres uddannelse i deres 
konkrete arbejdsfunktion. 
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5. Konklusion på dimittendundersøgelsen 
 
Undersøgelsen viser at, de færdiguddannede er i beskæftigelse. Kun 2,5% er arbejdsløse eller uden 
for arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden fordeler sig fra 0,4% af sygeplejerskerne til 5,6% af 
ergoterapeuterne.  
De færdiguddannede er i beskæftigelse inden for deres uddannelsesområde. Kun 4,3% er i  
beskæftigelse inden for andre arbejdsfunktioner.  
De færdiguddannede er fortrinsvis beskæftigede i den offentlige sektor. De færdiguddannede fra  
det sundhedsfaglige område, specielt fysioterapeuterne, har den største andel beskæftiget inden for  
den private sektor.  
Efterspørgslen efter de færdiguddannede fra UC Vest er i hovedsagen regional: 82,4% af de 
beskæftigede færdiguddannede arbejder i Sydjylland (den jyske del af region Syddanmark) 
 
Generelt er der set fra et UC Vest perspektiv enkelte uddannelser, der skiller sig ud. Både 
socialrådgiveruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen rekrutterer i større omfang end resten af 
uddannelserne studerende uden for Sydjylland.4 Ligeledes er efterspørgslen efter de 
færdiguddannede fra de to uddannelser i højere grad national. Specielt for fysioterapeutuddannelsen 
rækker efterspørgslen efter både uddannelse og uddannet arbejdskraft også uden over Danmark. 
Ligeledes er efterspørgslen af de færdiguddannede fra fysioterapeutuddannelsen bredere fordelt på 
de forskellige arbejdssektorer.  
 
Uddannelserne har en effekt på den brede gruppe af studerende. Undersøgelsen har ikke været i 
stand til at identificere grupper af færdiguddannede, som udskiller sig negativt. Der er ingen 
nævneværdig forskel på mænd og kvinder mht. arbejdsløshed og tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Det er bemærkelsesværdigt, at de ældre studerende ligeledes har beskæftigelse i samme omfang 
som de yngre. 
 
Det har således ikke været muligt at identificere behov for specielle indsatsområder i undersøgelsen.  
 
Uddannelserne har mulighed for at lære af hinanden. Fysioterapeutuddannelsens anderledes 
nationale og nordiske konkurrencesituation med hensyn til efterspørgslen efter uddannelse og efter 
uddannet arbejdskraft. Socialrådgiveruddannelsens bredere sociale sammensætning af studerende. 
På de beskrevne områder, hvor de to uddannelser adskiller sig fra resten af uddannelserne på UC-
Vest, er der mulighed for erfaringsopsamling og erfaringsudveksling uddannelserne imellem. 
 

4 Dimittendundersøgelse ved fem professionsuddannelser i University College Vest Dimission januar 2008.  
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