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NOTAT Sygeplejersker i beskæftigelse og deres alder 2002-2014  

 Seneste tal viser, at 66.666 autoriserede sygeplejersker var i beskæftigelse i 2014. Dette er en 

stigning på 15 % siden 2002.  

 I 2014 var gennemsnitsalderen for de beskæftigede sygeplejersker 45,3 år. Det er en stigning 

på 2,9 år i perioden 2002-2014. 

 Antallet af beskæftigede sygeplejersker på mindst 50 år er steget med 79 % i perioden 2002-

2014. Beskæftigede sygeplejersker under 40 år er i samme periode faldet med 6 %. 

 

Antallet af beskæftigede sygeplejersker er steget med 15 % siden 2002 

Tabel 1 viser antallet af beskæftigede sygeplejersker i årene 2002-20141. I den viste periode er 

antallet af beskæftigede sygeplejersker steget med 15,3 % eller i gennemsnit med 1,2 % pr. år. 

Hvor der i 2002 var 57.837 sygeplejersker i beskæftigelse, var dette tal steget til 66.666 i 2014. 

Tabel 1. Udvikling i antal autoriserede sygeplejersker i beskæftigelse, 2002-2014  

Antal beskæftigede pr. 1.januar Ændringer fra 2002-2014 

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

57.837 61.524 62.905 64.505 65.695 66.666 8.829 15,3 % 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 2014 var gennemsnitsalderen for de beskæftigede sygeplejersker 45,3 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 2010 2011 2012 2013 2014 2002-2014 

Under 30 år  6.478 5.651 5.547  5.728  5.698  5.828  5.984  6.330 -148  

30-39 år 16.978 16.107 16.115  16.446  16.390  16.154  15.797  15.619 -1.359  

40-49 år 19.633 20.211 19.669  19.474  18.973  18.605  18.574  18.374 -1.259  

50-59 år 12.389 15.900 17.034  17.663  18.378  19.075  19.505  19.908 7.519  

60 år og derover 2.359 3.655 4.540  4.774  5.066  5.357  5.835  6.435 4.076  

I alt 57.837 61.524 62.905  64.085  64.505  65.019  65.695  66.666 8.829 

Aldersgennemsnit 42,5 år 43,9 år 44,4 år  44,5 år 44,8 år  45,0 år  45,2 år  45,3 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. 
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40 % af beskæftigede sygeplejersker er mindst 50 år i 2014 

Figur 1 viser aldersfordelingen blandt sygeplejersker i beskæftigelse fra 2002 til 2014. Figuren 

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

til at udgøre 30 % i 2014. 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 2014. Samlet er 40 % af de beskæftigede sygeplejersker mindst 50 år i 2014.  

 

Konkret betyder det at der er knap 11.600 flere sygeplejersker på mindst 50 år i 2014 

sammenlignet med niveauet i 2002. Det svarende til en vækst på 79 % i perioden blandt 

sygeplejersker på mindst 50 år. 

 
Figur 1. Aldersfordeling for beskæftigede sygeplejersker, 2002, 2013 og 2014 

 
Anm.: Samme anmærkning som tabel 1 

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