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Det skal mye til at ikke etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene vil vokse 

sterkt i årene framover. Utviklingen vil legge økende press på de offentlige finansene, og det kan bli 

knapphet på utdannet helsepersonell. Sånn sett er det en fordel at flest mulig holder seg mest mulig 

friske lengst mulig Aldringen av den norske befolkningen vil tilta merkbart etter 2020. De store 

årskullene født fra og med 1946 er i ferd med å komme opp i en alder hvor flere kan bli syke og 

pleietrengende. Den økte etterspørselen etter helse og omsorgstjenester som dette vil føre med seg 

vil både legge økt press på de offentlige finansene og tilsi at en økt andel av arbeidskraften blir 

sysselsatt i disse tjenestene. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Statistisk 

sentralbyrå nylig utarbeidet to rapporter som belyser disse problemstillingene. Den ene rapporten 

drøfter de viktigste faktorene bak utviklingen og belyser konsekvensene for den samlede 

etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Den andre rapporten viser 

konsekvensene for etterspørselen etter ulike typer helsepersonell og drøfter i hvilken grad det må 

utdannes flere enn i dag for å møte den økte etterspørselen. Selv om det er noe usikkerhet knyttet til 

den forventede økningen i levealderen, er den sterke økningen vi kan vente i tallet på eldre i årene 

framover forholdsvis sikker. I 2035 vil det være nesten dobbelt så mange over 80 år som i 2017, og i 

2060 vil det være nesten tre ganger så mange. Når levealderen øker, er det også naturlig å tenke seg 

at antall friske år øker på grunn av bedre helse, men det er usikkert hvor mye. En del av 

omsorgstjenestene utføres gjennom ubetalt arbeid i hjemmet, og denne andelen vil med stor 

sannsynlighet avta. Med inntektsvekst i samfunnet og medisinske framskritt er det også grunn til å 

tro at befolkningen ønsker flere og bedre helse- og omsorgstjenester. Til sammen er det temmelig 

sikkert at også etterspørselen etter helse- og omsorgstjenestene vil øke sterkt. Den sterkeste veksten 

ventes å finne sted i de kommunale omsorgstjenestene, men det er også grunn til å forvente en klar 

økning i etterspørselen etter tjenester fra sykehusene. Den økte etterspørselen etter helse- og 

omsorgstjenester vil gi seg utslag i økt behov for leger, sykepleiere og de fleste andre grupper med 

høyere helseutdanning. Veksten i omsorgstjenestene vil også lede til en klar økning i behovet for 

helsefagarbeidere. Sammenholdt med den forventede økningen i etterspørselen ser det spesielt ut til 

at det utdannes for få sykepleiere og helsefagarbeidere, som er de to desidert største gruppene av 

helsepersonell. Men det kan også bli mangel på flere andre grupper med høyere helseutdanning. 

Derimot ser det ut til at utdanningen av leger sammen med innvandring er tilstrekkelig til å møte den 

økte etterspørselen etter denne utdanningsgruppen.  


