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NOTAT Sygeplejersker i beskæftigelse og deres alder 2002-2015  

 Seneste tal viser, at 67.815 autoriserede sygeplejersker var i beskæftigelse i 2015. Dette er en 

stigning på 17 % siden 2002.  

 I 2015 var gennemsnitsalderen for de beskæftigede sygeplejersker 45,4 år. Det er en stigning 

på 2,9 år i perioden 2002-2015. 

 Antallet af beskæftigede sygeplejersker på mindst 50 år er steget med 84 % i perioden 2002-

2015. Beskæftigede sygeplejersker under 40 år er i samme periode faldet med 5 %. 

 

Antallet af beskæftigede sygeplejersker er steget med 17% siden 2002 

Tabel 1 viser antallet af beskæftigede sygeplejersker i årene 2002-20151. I den viste periode er 

antallet af beskæftigede sygeplejersker steget med 17,3 % eller i gennemsnit med 1,2 % pr. år. 

Hvor der i 2002 var 57.837 sygeplejersker i beskæftigelse, var dette tal steget til 67.815 i 2015. 

Tabel 1. Udvikling i antal autoriserede sygeplejersker i beskæftigelse, 2002-2015  

Antal beskæftigede pr. 1.januar Ændringer fra 2002-2015 

2002 2007 2009 2011 2013 2014 2015 I antal I procent Gns. årlig ændring 

57.837 61.524 62.924 64.520 65.704 66.672 67.815 9.978 17,3% 1,2% 

Anm.: Beskæftigede omfatter alle beskæftigede inklusiv beskæftigede på orlov eller på sygedagpenge. Der er tale om 

befolkningen pr 1. januar med arbejdsmarkedsoplysninger november året før.  

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

 

De beskæftigede sygeplejersker bliver fortsæt ældre 

I 2015 var gennemsnitsalderen for de beskæftigede sygeplejersker 45,4 år, hvilket er en 

stigning på 0,1 år i forhold til året før og en stigning på 2,9 år i forhold til 2002 jf. tabel 2.  

Stigningen i gennemsnitsalderen blandt sygeplejerskerne skal især tilskrives den kraftige 

stigning af ældre sygeplejersker, der bliver længere på arbejdsmarkedet. Således er antallet 

af beskæftigede sygeplejersker mellem 50-59 år steget med 7.500 personer siden 2002, og 

antallet af beskæftigede på mindst 60 år er steget med 4.100 i samme periode. 

Tabel 2. Aldersfordeling blandt autoriserede sygeplejersker i beskæftigelse, 1. januar i året 

Alder 2002 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2002-2015 

Under 30 år  6.478 5.651 5.542 5.694 5.985 6.335 6.715 237 

30-39 år 16.978 16.107 16.121 16.393 15.792 15.611 15.498 -1.480 

40-49 år 19.633 20.211 19.680 18.982 18.582 18.378 18.414 -1.219 

50-59 år 12.389 15.900 17.038 18.383 19.508 19.910 20.119 7.730 

60 år og derover 2.359 3.655 4.543 5.068 5.837 6.438 7.069 4.710 

I alt 57.837 61.524 62.924 64.520 65.704 66.672 67.815 9.978 

Aldersgennemsnit 42,5 år 43,9 år 44,4 år 44,8 år 45,2 år 45,3 år 45,4 år 2,9 år 

Anm.: Samme anmærkning som tabel 1 

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

 

                                                      
1 Revidering af RAS i 2014 med tilbagevirkende kraft (RAS2009-2014). Dette resulterer i et mindre databrud på op til 130 

sygeplejersker på landsplan fra 2008 til 2009. Databruddet vurderes til kun at have af marginal betydning for det overordnede 

billede, hvorfor tal før 2009 er medtaget i dette notat. Tallet 2009-2014 afviger marginalt (ca. 20 personer) fra tidligere notater 

grundet i denne opdatering databrud. Databruddet vurderes ikke til at have betydning for konklusionerne. 
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40 % af beskæftigede sygeplejersker er mindst 50 år i 2015 

Figur 1 viser aldersfordelingen blandt sygeplejersker i beskæftigelse fra 2002 til 2015. Figuren 

viser at andelen af beskæftigede sygeplejersker mellem 50-59 år gik fra at udgøre 21 % i 2002 

til at udgøre 30 % i 2015. Tilsvarende udvikling ser vi hos de beskæftigede sygeplejersker på 

mindst 60 år. Fra at udgøre 4 % i 2002, er 10 % af de beskæftigede sygeplejersker mindst 60 år 

i 2015. Samlet er 40 % af de beskæftigede sygeplejersker mindst 50 år i 2015.  

 

Konkret betyder det at der er knap 12.440 flere sygeplejersker på mindst 50 år i 2015 

sammenlignet med niveauet i 2002. Det svarende til en vækst på 84 % i perioden blandt 

sygeplejersker på mindst 50 år. 

 
Figur 1. Aldersfordeling for beskæftigede sygeplejersker, 2002, 2014 og 2015 

 
Anm.: Samme anmærkning som tabel 1 

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