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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, oktober 2022
Note: Opgørelsen viser antallet af deltagere på udvalgets AMU-uddannelser

4. AMU

• AMU aktiviteten på 
efteruddannelsesområdet 
har været faldende i 
perioden 2018 til 2021. 

• I 2021 deltog 28.229 
deltagere på en af udvalgets 
AMU uddannelser

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Figur 4.1: Udviklingen i den samlede AMU-aktivitet på udvalgets FKB’er, antal
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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, oktober 2022
Note: Opgørelsen viser antal deltager, hvorfor en deltager godt kan optræde flere gange, hvis denne har deltaget i flere AMU-uddannelser

4. AMU

• Udvalgets største FKB ’2222 
Ældrepleje, sygepleje og 
sundhed i kommunalt regi’ har i 
2021 haft en større aktivitet 
sammenlignet med 2020.

• FKB ‘2726 Arbejde på 
klubområdet og i kulturhuse’ 
har i flere år ikke haft aktivitet, 
men i 2021 haft deltagere inden 
for dette jobområde.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

2017 2018 2019 2020 2021

2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 15.808 20.363 18.292 10.186 16.105

2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 8.692 13.430 12.769 10.878 3.489

2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 3.720 3.498 1.393 1.698 1.163

2877 Pædagogisk arbejde med børn og unge 9.341 10.111 13.418 9.566 6.717

2688 Patientrelateret service på sygehusene 982 576 602 228 695

2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse 307 211 60

Total 38.850 48.189 46.474 32.556 28.229

Figur 4.2: Udviklingen i AMU-aktiviteten fordelt på udvalgets FKB’er, antal deltagere
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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, oktober 2022
Note: Opgørelsen viser antal deltagere på AMU-uddannelse. En deltager kan optræde flere gange, hvis denne har deltaget i flere AMU-
uddannelser. *Opgørelsen viser hvor mange medarbejdere inden for jobområdet, som har deltaget på en AMU-uddannelse.  
Opgørelserne viser antal deltagere som fra udbyder er registreret med en tilknytning til  jobområdet ‘Ældrepleje, sygepleje og sundhed i 
kommunalt regi’. Derfor kan der indgå AMU-uddannelser i figuren, som ikke er udviklet under denne FKB.

4. AMU

• På udvalgets største FKB ’2222 
Ældrepleje, sygepleje og 
sundhed i kommunalt regi’ har 
den mest anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelse 
været ‘Kollegial supervision på 
pæd.- eller sosuområdet’

• De 10 mest anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelser har 
udgjort næsten halvdelen af den 
samlede aktivitet inden for 
FKB’en.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

2021

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 1.128

Faglig styring og dokumentation i FS III 1.052

Medvirken ved medicinadministration 1.003

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 915

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 797

Praktisk hjælp til ældre 569

Tidlig opsporing af sygdomstegn 505

Omsorg for personer med demens 385

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1 357

Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1 347

Medicinadministration 339

Total 7.397

Figur 4.3: De 10 mest anvendte arbejdsmarkedsuddannelser for medarbejdere* inden for 
2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi i 2021, antal deltagere
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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, oktober 2022
Note: Opgørelsen viser antal deltagere på AMU-uddannelse. En deltager kan optræde flere gange, hvis denne har deltaget i flere AMU-
uddannelser. *Opgørelsen viser hvor mange medarbejdere inden for jobområdet, som har deltaget på en AMU-uddannelse.  
Opgørelserne viser antal deltagere som fra udbyder er registreret med en tilknytning til  jobområdet ‘Socialpsykiatri og fysisk/psykisk 
handicap’. Derfor kan der indgå AMU-uddannelser i figuren, som ikke er udviklet under denne FKB. 

4. AMU

• På udvalgets FKB ‘2223 
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk 
handicap ’ har den mest 
anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelse 
været ‘Arbejdet med 
lavaffektive metoder - Low 
Arousal’.

• De 10 mest anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelser 
har udgjort over 60 % af den 
samlede aktivitet inden for 
FKB’en.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

2021

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 516

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 495

RKV før erhvervsuddannelse for voksne 255

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 155

Værdibaserede arbejdspladser 133

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning 122

Medvirken ved medicinadministration 115

Introduktion til førstehjælp på jobbet 114

Akut nødhjælp til ældre og handicappede 100

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 95

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 77

Total 2.177

Figur 4.4: De 10 mest anvendte arbejdsmarkedsuddannelser for medarbejdere* inden for  
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap i 2021, antal deltagere
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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, oktober 2022
Note: Opgørelsen viser antal deltagere på AMU-uddannelse. En deltager kan optræde flere gange, hvis denne har deltaget i flere AMU-
uddannelser. *Opgørelsen viser hvor mange medarbejdere inden for jobområdet, som har deltaget på en AMU-uddannelse.  
Opgørelserne viser antal deltagere som fra udbyder er registreret med en tilknytning til ‘Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet’ 
Derfor kan der indgå AMU-uddannelser i figuren, som ikke er udviklet under denne FKB.

4. AMU

• På udvalgets FKB ’2272 
Sundheds- og sygeplejeopgaver 
i sygehusvæsenet’ har den mest 
anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelse 
været ‘Anerkendende 
kommunikation i 
omsorgsarbejdet’

• De 10 mest anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelser har 
udgjort næsten 80 % af den 
samlede aktivitet inden for 
FKB’en.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

2021

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 217

Arbejdet med recovery i psykiatrien 159

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 97

Assistenten i det tværgående samarbejde 93

Assistenten som nøgleperson 73

Borgere med multisygdomme 71

Borgernær forløbskoordination 47

Deeskalerende kommunikation 43

Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter 41

Den personlige uddannelses- og jobplan 38

Det meningsfulde liv - mennesker med demens 35

Total 914

Figur 4.5: De 10 mest anvendte arbejdsmarkedsuddannelser for medarbejdere* inden for                         
2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet i 2021, antal deltagere



7

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, oktober 2022
Note: Opgørelsen viser antal deltagere på AMU-uddannelse. En deltager kan optræde flere gange, hvis denne har deltaget i flere AMU-
uddannelser. *Opgørelsen viser hvor mange medarbejdere inden for jobområdet, som har deltaget på en AMU-uddannelse.  
Opgørelserne viser antal deltagere som fra udbyder er registreret med en tilknytning til ‘Pædagogisk arbejde med børn og unge’. Derfor kan 
der indgå AMU-uddannelser i figuren, som ikke er udviklet under denne FKB.

4. AMU

• På udvalgets ‘FKB 2877 
Pædagogisk arbejde med 
børn og unge’ har den mest 
anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelse 
været ‘Den styrkede 
pædagogiske læreplan’.

• De 10 mest anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelser 
har udgjort cirka 40 % af den 
samlede aktivitet inden for 
FKB’en.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

2021

Den styrkede pædagogiske læreplan 530

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 362

RKV før erhvervsuddannelse for voksne 304

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 264

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet 236

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 224

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 205

Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2 193

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 191

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis 174

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 166

Total 2.849

Figur 4.6: De 10 mest anvendte arbejdsmarkedsuddannelser for medarbejdere* inden for 
2877 Pædagogisk arbejde med børn og unge i 2021, antal deltagere
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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, oktober 2022
Note: Opgørelsen viser antal deltagere på AMU-uddannelse. En deltager kan optræde flere gange, hvis denne har deltaget i flere AMU-
uddannelser. *Opgørelsen viser hvor mange medarbejdere inden for jobområdet, som har deltaget på en AMU-uddannelse.  
Opgørelserne viser antal deltagere som fra udbyder er registreret med en tilknytning til ‘Patientrelateret service på sygehusene’
. Derfor kan der indgå AMU-uddannelser i figuren, som ikke er udviklet under denne FKB.

4. AMU

• På udvalgets FKB ‘2688 
Patientrelateret service på 
sygehusene’ har den mest 
anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelse 
været ‘Patienttransport og 
forflytning m.v.’

• De 10 mest anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelser 
har udgjort størstedelen af 
den samlede aktivitet inden 
for FKB’en.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

2021

Patienttransport og forflytning m.v. 97

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 83

Forflytning og speciallejring 81

Patientrelateret arbejde med døende og afdøde 81

Hvad fejler den syge? 76

Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge 74

Vejledning i forflytning 42

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt 40

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 19

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 18

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 16

Total 627

Figur 4.7: De 10 mest anvendte arbejdsmarkedsuddannelser for medarbejdere inden for 
2688 Patientrelateret service på sygehusene i 2021, antal deltagere
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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, oktober 2022
Note: Opgørelsen viser antal deltagere på AMU-uddannelse. En deltager kan optræde flere gange, hvis denne har deltaget i flere AMU-
uddannelser. *Opgørelsen viser hvor mange medarbejdere inden for jobområdet, som har deltaget på en AMU-uddannelse.  
Opgørelserne viser antal deltagere som fra udbyder er registreret med en tilknytning til ‘Arbejde på klubområdet og i kulturhuse’. Derfor 
kan der indgå AMU-uddannelser i figuren, som ikke er udviklet under denne FKB.

4. AMU

• På udvalgets ‘FKB 2726 
Arbejde på klubområdet og i 
kulturhuse’ har den mest 
anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelse 
været ‘Konflikthåndtering i 
pædagogisk arbejde’

• Disse 4 anvendte 
arbejdsmarkedsuddannelser 
har udgjort den samlede 
aktivitet inden for FKB’en.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

2021

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 20

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 20

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 12

Projektorienteret arbejde 8

Total 60

Figur 4.8: De 10 mest anvendte arbejdsmarkedsuddannelser for medarbejdere inden for 
2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse i 2021, antal deltagere
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5. Data

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Datagrundlaget for denne rapport er udtræk fra Børne- og

Undervisningsministeriets, BUVM, datavarehus med de seneste

offentliggjorte data.

Data om AMU er opgjort til og med 2021. Opgørelserne om de mest

anvendte arbejdsmarkedsuddannelser under hver FKB (figur 4.3 –

4.8) viser, hvor mange medarbejdere inden for de pågældende

jobområder, som har deltaget på de viste AMU-uddannelser.

Opgørelserne viser antal deltagere som fra udbyder er registreret

med en tilknytning til den pågældende FKB. Der kan dermed indgå

AMU-uddannelser i figurerne, som ikke er udviklet under FKB’en.
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